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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.
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.)
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23. července 2009
Porodní bolesti znovuzrození
Vítejte!
Znovuzrození, jež právě zažíváme, ve svém projevu vedlo k velice "komplikovanému porodu". Abych to
stručně shrnula: Je mnoho duší, které uvízly nebo mají potíže s probouzením či otevíráním vůči vyšší frekvenci,
a to vede u mnohých ke zpožděním, sklíčenosti, zklamáním, beznaději a značné míře nepříjemných pocitů,
jelikož jsme všichni v jádru propojeni. Pro mnoho lidí jsou to vskutku náročné časy.
Mnoho duší se v této době rozhodlo opustit fyzický svět, zatímco ostatní se pokoušejí sladit sebe sama se svou
další úrovní vibrace. Ti, kteří odešli, se mohou snadno opět vrátit, pokud si to zvolí, a tato forma znovuzrození
pro ně bude opravdu lehčí. Jiní se s námahou snaží sladit s novými frekvencemi, zatímco další se náhle otevřeli
a zažívají sami o sobě větší světlo.
Těch, kteří jednoduše nebyli na energii slunovratu připraveni, bylo více, než by se bylo čekalo. Během této
doby toho bylo tolik vyplaveno, že energie se rozlétla do všech stran a stále ještě se rozhoduje, kde by mohla
přistát. Vzhledem k tomu, že duší, které ještě nebyly připraveny, bylo více než se dalo čekat, prostory pod námi
na žebříčku vzestupu nemohly být zaplněny tak, jak bylo plánováno. Prostě nebylo dost jedinců připraveno
zaplnit naše staré koleje, čímž by udrželi naše stará místa, aby nás podpořili ve snadném postupu směrem
kupředu. Takto stále ještě nemůžeme některé staré věci opustit, protože dosud neexistuje nic, co by je převzalo,
abychom byli naprosto propuštěni.
Jelikož jsme všichni propojeni v jedné krásné pavučině energie, jsme tím pádem všichni ovlivněni tím, co se
děje každému a všem z nás, a to i když se nacházíme na velmi odlišných úrovních svého duchovního a
vibračního evolučního procesu.
Tato doba se od časů minulých - pokud se procesu vzestupu týká - liší tím, že nyní je mnohem více světla
udržováno zevnitř. Takže ačkoliv můžeme prožívat sluneční erupce, slunovraty a zatmění, nepůsobí na nás
zdaleka tolik jako v minulosti. A vězte též, že čím více světla neseme a čím více se vyvíjíme, tím méně budeme
ovlivněni těmito kolosálními nebeskými událostmi. Čím hustší energie ve formě je, tím více je traumatizována a
tím je to pro ni náročnější, protože existují další věci k uvolnění a vyrovnání.
Tento minulý zážitek slunovratu a zatmění byl snad některými lidmi častěji prožíván v podobě neklidu, bušení

srdce, nespavosti, ztráty hmotnosti a úzkosti, zatímco dalšími na nižších příčkách žebříku to mohlo být vnímáno
jako ohromné otřesy, onemocnění, změny ve vztazích, ztráty zaměstnání apod, neboť tyto příznaky jsou běžné u
počátečních stádií vzestupu.
Nikdo nikoho nesoudí, všichni jsme přesně tam, kde jsme si před svým zrozením do tohoto života v této době
být naplánovali. Dohodli jsme se na úrovni duší, že každý z nás bude po určitý čas a z určitého důvodu
udržovat nějaký prostor, to vše v božském a dokonalém pořádku. Tudíž, ač se někteří z nás rozhodli jít napřed a
stát se ukazateli cesty, jiní zase souhlasili, že se trochu zpozdí, aby udrželi věci na nižších úrovních pohromadě
kvůli mnoha dalším na planetě.
Tak tedy, někteří jsou zcela volní a čistí, jsou připraveni a čekají na onom novém břehu, a další prožívají
ohromné změny v souvislosti s probouzením a opětovným vyrovnáním svých energií. Rozhodneme-li se setrvat
zde ve fyzické podobě a znovu se narodit, pak se též rozhodujeme učinit to, co je potřeba, abychom dohnali
novou frekvenci na planetě a přizpůsobili se jí.
Tento dramatický a někdy bolestný čas související s masivním znovuzrozením se nedá změnit. Je jednoduše
součástí vzestupu. Znovuzrození obvykle doprovázejí konce. Proto tedy dochází též k rozsáhlým koncům. To,
co se děje v tomto okamžiku, je také zdánlivé balancování či tanec s některými energiemi. Fyzická uzdravení z
nemoci jsou velmi pomalá, mnohé se manifestuje pomalu s ohledem na to nové, protože podpora, již
potřebujeme, nemůže přijít, dokud nové duše nedorazí na svá nová místa, atd.
Můj otec stojí se svou leukémií na jednom místě. Nijak se nezlepšuje, ale ani se nezhoršuje, zatímco pokračuje v
nesčetných krevních transfuzích za účelem stabilizace jeho stavu, když dokončuje svůj vnitřní proces. Stále se
snaží otevřít a své energie sladit s těmi novými, a zdá se, že nevidí, jaký bude jeho život, když toho tolik odešlo.
A přece se druzí uzdravují a rostou, přičemž je podporují zvláštní synchronicity a poskytují jim přesně to, čím ve
svém procesu otevírání a expanze podpořit potřebují, pokud jsou jen ochotni se poddat a vědí, že ve výše
vibrující realitě nemohou být u kormidla jejich ega.
Zde bych ráda podotkla, že ačkoliv existuje mnoho nás, kteří nemůžeme "jít zpátky" a pokračovat v této době v
udržování energií toho starého, můžeme pomoci tím, že odkážeme ty, kteří to potřebují, na vhodné léčitele a
osoby, kteří jsou k tomuto účelu specificky určeni. Takto opravdu pomáháme, ale jen na dálku. Ke mně stále
přicházejí prostřednictvím zvláštních synchronicit informace pro druhé, s ohledem na to, kdo nebo co by jim
mohlo pomoci, a pak mohu pomoci právě tím, že tuto informaci dám dál, narozdíl od mé předchozí zkušenosti,
kdy jsem já byla tím, kdo pomáhal a podporoval.
Věci skutečně postupují, ale pouze pro jednu duši v jednom okamžiku. V zásadě došlo k mohutnému procesu
opětovného vyrovnávání a znovuzrození, a ten vytváří to, co vypadá jako temnota a bolest, beznaděj a
zoufalství. Ve skutečnosti však právě takto tento proces vypadá, když je ovlivněna většina lidí namísto těch
několika, kteří jsou ukazateli.
Je třeba trpělivosti, neboť ačkoliv můžeme mít pocit "Co je tentokrát tou výmluvou?" v souvislosti s dalším
odkladem, musíme vědět, že v této době dochází k velkému pohybu energie. Duše, které dosud nebyly
připraveny, zakoušejí extrémní nepříjemnosti, a naše láska, pochopení, uvědomění a trpělivost jsou právě tím,
co je nyní zapotřebí. Vzpomínáte si, jak jsme my procházeli vším tímto nepohodlím v počátcích našeho
procesu? Také jsme tam byli.
V mém okolí bylo v posledních několika měsících několik jedinců, jimž jsem poskytla nenápadné a elegantní
návrhy, co se týká možného řešení jejich dilemat nebo toho, co by mohli udělat se svým "uvíznutím", ale
všichni měli pocit, že vědí, co dělají a nedali se zviklat. Nyní každý z nich využívá těchto návrhů (ačkoliv došli
ke svým vlastním závěrům, jak to má být), neboť se to lehké poklepání na rameno náhle stalo buldozerem
neuvěřitelné síly. A právě takto to nyní je. Všichni a všechno je umisťováno na svá nová místa. Takže, ačkoliv
mnoho duší uvízlo, i ony se připravují na postup.
Jelikož nyní neseme o tolik více světla a výše vibrující energie, musíme také vědět, že jsme, jako vždy, těmi
hlavními tvůrci. Proto tedy nikdy nebude fungovat, pokud budeme na něco čekat, aby nám bylo lépe nebo aby
nás to zachránilo svým příchodem z vnější nebeské události, a pokud budeme odevzdávat svou sílu něčemu
mimo nás, aniž bychom provedli své vnitřní vyrovnání. Je mnohem lepší, je-li to možné, cítit se OK bez ohledu

na to, co se kolem nás děje, nebo alespoň vědět, že bez ohledu na to, jak se věci odvíjejí či spíše jak se proces
manifestuje, budeme v pohodě. Být v přítomném okamžiku a nemít žádný program, i když vám často podávám
zpravodajství o tom, co tím programem je, je vždy dobré. Plánovaný výsledek programu vždy existuje, ale
stezka k výsledku je stále otevřena volbě a množství odlišných manifestací.
Zlepší se to vůbec někdy? Samozřejmě. A tyto nedávné manifestace jsou pouze důkazem, že dochází skutečně k
velkému posunu. Protože energie ve všech duších začínají přicházet na svá nová místa, budeme velice
přirozeně osvobozeni a podporováni též ve svých nových prostorech. Tudíž, ač si někteří z nás mohou být zcela
vědomi, čeho se týkají naše nové role a nová místa, a mohou mít pocit, že tam nikdy nedorazí, musíme vědět,
že k tomu skutečně dojde. Není třeba měnit naše plány, neboť je po nás nyní žádána jen trpělivost, protože jako vždy - je vše v božském a dokonalém pořádku.
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
9. července 2009
Smrtí do nového života . vzkříšení
Vítejte!
Minulý týden byla u mého otce diagnostikována akutní leukémie. Nyní je ve věku 81 let, na své 80. narozeniny
seskočil z letadla, protože, jak řekl "Vždyť mi je jen 80, nejsem mrtvý!" Během uplynulých 2 let (2. srpna mu
bude 82) začal být, jako mnozí z nás, stále více unavený a znavený tím, co život nabízí. což pro něj bylo velmi
netypické.
Ihned po stanovení diagnózy zahájil 5tidenní léčbu chemoterapií . něco, co říkal, že nikdy nepodstoupí, ale
touha po životě v něm byla silná. S chemoterapií, která mu poskytla potřebný extrémně nízký "krevní počet",
pokud vůbec nějaký, byl zcela jistě otřen dočista, připraven pro nový začátek, snad s novou a zdravou krví
proudící v jeho žilách.
Když se u něj poprvé náhle projevily vážné příznaky, prohlédla jsem plán jeho duše a mohla jsem vidět, že se
připravuje na "budíček". na něco, co mu umožní skutečně přehodnotit jeho život a uvidět, na čem doopravdy
záleží. Nikdy jsem však nevěřila, že tento budíček zajde takto daleko. Myslím, že jsem prolila celou řeku slz,
když jsem sledovala jeho putování, cítíc se nepopsatelně bezmocná, protože jsem byla duchem požádána, abych
se držela stranou, ač jsem věděla po celou dobu, že všechno je vskutku v božím a dokonalém pořádku.
Dělím se s vámi o tento příběh proto, že velmi vystihuje naši cestu domů. k našemu znovuzrození do zcela nové
reality a nové zkušenosti. Většina z nás by nikdy nevěřila, že to dojde takto daleko. Možná jsme přemýšleli,
proč musíme zdánlivě tolik trpět.. Proč musíme být úplně odhaleni, abychom mohli znovu začít. nebo proč se
věci věčně zhoršují předtím, než se - snad - zlepší. A proč se musíme doslova cítit uvnitř mrtví.
Stejně jako můj otec, připravujeme se na zcela nový začátek. Tentokrát jsme se zbavili tolika věcí, že se
mohlo zdát, že nás opustila i naše životní síla. Ale přesně jako můj otec, budeme opět znovuzrozeni, a až
otevřeme oči - jakkoliv pomalu - a uvidíme nové světlo, uvidíme nové světlo novýma očima. očima, které
si cení všeho, co je dobré, všeho, co je láskou, a všeho, na čem skutečně a opravdu záleží.
Podobně jako u procesu smrti ve 3D, když přejdeme na druhou stranu, častokrát se dostaneme nejprve na

místo, na které jsme za svého života měli pěkné vzpomínky. Můžeme si pamatovat výjimečný čas s někým
určitým, výjimečné místo, kde jsme prošli nějakým pěkným a velmi šťastným zážitkem, nebo dokonce dobu,
kdy všechno bylo báječné, bezstarostné a jednoduché. Když nyní odešlo všechno uvnitř nás, jsme naprosto jistě
připraveni na zemi zaslíbenou, jež je pro každého jednoho z nás jedinečná.
Možná jsme se tedy v nedávné době přistihli, že toužíme po návratu do lepších časů, na lepší místo nebo po
opětovném spojení s dávno ztraceným druhem. Můžeme toužit po svých jednoduchých radostech minulosti, a
dá se to očekávat, neboť to je součástí procesu smrti. Chceme se vrátit k oněm pozemských prožitkům, které
byly tak ryzí, než začal tento ohromný přechod.
Dojde k tomu.
A již k tomu dochází.
Do našich prostor již pomalu přicházejí nově příchozí. A tyto nové přírůstky mohou být energiemi z lepších
minulých časů. energiemi, které jsme kdysi znávali, ale v to dobu jsme nebyli schopni si je ponechat
(neboť jsme souhlasili, že je opustíme a přejdeme do své úlohy při podpoře procesu vzestupu). ale nyní si
tyto energie lepší minulosti můžeme nechat. Znovu se k nám vrátily jako velké dary, které máme přijmout a
uznat, že jsou tu nyní navždy, neboť se již nikdy nerozloučíme. Znovu se rodíme do nové reality své vlastní
výroby a je vskutku podivuhodná. Dostaneme se nyní domů, přijdeme domů na novou Zemi, kde vše překypuje
radostí a utrpení neexistuje.. Kde je láska všudypřítomná a všechny naše potřeby s lehkostí naplňovány.. kde se
naše srdce mohou do široka rozevřít a kde se opět můžeme navzájem obejmout, jelikož se konečně setkáváme
na zcela nové a "druhé" straně.
Vím, že to je pravda, protože u mne k tomu již dochází. A jestli se to děje u mne, opravdu se to stane nám všem,
v tom či onom čase.
V současnosti dochází též k podivuhodným uzdravením. VŠICHNI Z NÁS dostávají příležitost se řádně podívat
na energie ve svém nitru, které musí odejít, které se musí usadit nebo které přinejmenším musí být uvedeny na
vyšší vibrační úroveň. Láskyplně je nám dávána příležitost se změnit a růst, prozkoumat sebe sama a dovolit
nechtěným energiím, aby sídlily v jiné dimenzi. v dimenzi, již jsme nedávno opustili. Tyto energie nemohou
existovat v nebi, kde jsme nyní či brzy budeme. Ale je to elegantní proces, protože my je dobrovolně a téměř
dychtivě necháváme odejít, abychom se mohli posunout kupředu. Zatímco propouštíme tyto energie, obklopují
nás neuvěřitelná milost a podpora. A andělé jsou všudypřítomní.
Sluneční erupce se vrátily po dvouleté absenci, a jsou tu též zatmění. Ale vězte, že to nejsou sluneční erupce, co
znovu vnáší světlo. V časech minulých sluneční erupce pravidelně bombardovaly planetu a vytvářely velký
pohyb v procesu našeho vzestupu. Polevily na dobu uplynulých dvou let, neboť jsme sami o sobě ztělesňovali
více světla a již jsme nepotřebovali tento vnější podnět. Museli jsme se naučit toto světlo sami udržet. Museli
jsme sáhnout hluboko do svého nitra a stát se anděly, jimiž jsme se původně stát přišli.
Sluneční erupce jsou tu nyní zpět, protože jsme doopravdy postoupili. Svoláváme je, či spíše to světlo přichází
zevnitř než naopak. Ono vlastně na slunečních erupcích nezáleží, nebo na tom či na onom. Doufejme, že mnozí
z nás opravdu pochopili, že to vnější neutváří vnitřní stav. V počátečních fázích vzestupu bylo tvoření z vnějšku
mnohem častější, ale ne teď. Nemusíme čekat na úlevu nebo pomoc shůry nebo cokoliv, protože jsme se nyní
vyvinuli do bodu, kdy jsme my tím "nahoře". Nemusíme čekat, až naši realitu určí vnější podmínky, ani na nich
nemusíme být závislí. My nyní neseme světlo a moc.
Takže je to tedy vždy na nás. Ano, prošli jsme obdobími čekání, ale nečekali jsme, až přijde něco shůry, čekali
jsme na to, až nás bude dostatečné množství vnitřně připraveno.
Povolali jsme znovu sluneční erupce neboť je správný čas. Naše zcela nové nebe na Zemi bylo připraveno ke
zrození a toto nové dodatečné světlo bude zcela jistě nápomocno. Znovu se hojně vyskytují zázraky. Budeme-li
v klidu, v naprostém odevzdání, může to k nám přivést téměř cokoliv, a nemusíme ani mít pocit, že to byl náš
vlastní nápad. Plány našich duší zcela jistě působí.
Pokud zažíváme temné či nepříjemné energie, pro něž se zdáme být neviditelní, jež nás nerespektují a neváží si

nás, jde pouze o náznaky, že do oněch prostor již nepatříme. Jsme vykopáváni ven. Je čas odejít. Protože
většina z nás je láskyplnými a dávajícími dušemi, nepochybně bychom zůstali okolo navěky, pokud by nám to
nebylo tolik znepříjemněno. Na vyšších úrovních duší se s námi tyto zdánlivě temné energie loučí a velice nám
pomáhají na naší cestě.
Zároveň však přicházejí nové a krásné energie, téměř jedna za druhou. Jakkoliv pomalu, přicházejí do naší nové
reality, přecházejí přes dimenzionální hranici, spojují se s námi s velkou náklonností a dokonalostí, již jsme
možná nikdy nepoznali. Nyní budujeme nové nebe. Je skládáno dohromady. Je vpravdě zde, a pokud sami sobě
dovolíme se otevřít, poddat se, doopravdy se pustit a přestat překážet, pocítíme blaženost, vděčnost a bázeň, jež
bere dech. uprostřed slz pohnutí!
Během následujících 10 dní až dvou týdnů nebudou nové příspěvky do křídel, protože budu chvíli v Kalifornii
se svým otcem. V mezidobí vězte, že naši bratři a sestry pro každého a všechny z nás otevírají nové dveře, a my
zjistíme, zcela jistě, že se držíme za ruce a tvoříme novou mřížku, zatímco pokračujeme v postupu kupředu.
Vzhledem k tomu, že slunovrat úspěšně vyvrátil z kořenů příčky vzestupu pod námi, budou příčky žebříku
vzestupu, na nichž jsme sídlili, brzy osídleny těmi, kteří byli vykořeněni. S postupem tohoto procesu pak mnoho
z nás bude uvolněno, abychom se mohli posunout na své nové příčky, ve zcela nové realitě.
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.)
vloženo: 20 července 2009

30. června 2009
Mohutné posuny, rozhodnutí a M. Jackson
Vítejte!
V minulých týdnech u mého otce došlo náhle k akutnímu úbytku bílých krvinek a krevních destiček. Pojednou
se vše začalo vymykat kontrole, a poté, co se začaly zprava zleva hrnout nové příznaky a došlo u něj k velkému
zhoršení, byl přijat do nemocnice. Lékaři připustili možnost akutní leukémie, a plastické anémie a dokonce
bezprostředně hrozící smrt, a my jsme čekali na výsledky testu jeho biopsie krevní dřeně, což chvíli trvá.
S otcem jsme si byli vždy velice blízcí, náš vztah byl neobvykle hezký a jedinečný. Toto bylo hodně náročné
období, kdy si jednu minutu myslíte něco, a v další zase něco jiného, kdy lékaři mluví o různých diagnózách a
různých způsobech léčby. V jednom okamžiku jsme plni naděje a uvolnění, a snad si vědomi toho, s čím se
máme vypořádat, abychom poté zjistili, že se před námi rozvíjí úplně nový scénář, byla to opravdu jízda
neznámem ve stylu "jo-jo". A protože jsem v tom natolik zatažena a vystresována, i já procházím fázemi "jo-jo"
- s ohledem na získávání jasných informací z vyššího pohledu, zatímco současně jsem tady v lidské podobě a
prožívám doprovodné lidské emoce spolu se zmatkem.
Tentýž scénář platí také pro současné energie, dokonce i po slunovratu. Mnozí jsou stále velice zmateni, vnímají
onu "pregnantní pauzu" - bez té "těhotné" části, jak to tak výstižně popsal jeden z mých čtenářů. Mnozí stále
nepociťují vůbec žádný pohyb a jsou dezorientováni. Jako ta situace s mým otcem. něco tady, něco dalšího
tamhle, ale pořád žádné rozuzlení nebo skutečné ukotvení něčeho definitivního. A navíc, po úplném odpojení
od staré reality jsou u mnoha finance velmi omezené, a snad se zdá být nulovou (v tom lepším případě)
možnost, že by se rozvinulo něco nového. Jediným skutečným prostorem útěchy ve scénáři s mým otcem, a pro
mnohé, kteří se nacházejí v těchto neznámých energiích, je jednoduše přijetí, odevzdanost, důvěra ve vyšší moc
a víra, že všechno je opravdu v božím a dokonalém pořádku.

Ale ačkoliv to může vypadat jako by toto pásmo ticha, prázdný prostor či zmatek bez jakéhokoliv skutečného
smyslu pro orientaci, bylo vším, co v současnosti existuje, vlastně se toho v naší současné energetické situaci
odehrává více, než je na první pohled vidět.
Slunovrat, jak už to tak dělává, rozvířil životy mnoha lidí. Mnohé z toho, co dosud neopustilo tyto staré a známé
koleje, bylo náhle uchopeno a vyhozeno do vzduchu, čímž došlo k náhlým ztrátám, katastrofám a okamžitým
změnám směru. Energie (v jednotlivcích), které doposud neučinily svá rozhodnutí, byly nyní úplně zčistajasna
nuceny si vše prohlédnout, věnovat tomu pozornost a učinit nějakou změnu či rozhodnutí. Slunovrat 21.6. byl
vskutku pro mnoho lidí katalyzátorem, a uspěl ve vytváření nového růstu a pohybu na rozličných úrovních.
A přesto to někteří prožívali jinak. Co se mne samotné týká, nikdy v tomto životě jsem nezakusila takové
energie a místa, v nichž nyní sídlím. Poté, co před slunovratem začaly přicházet četné nové kousky uvědomění
a nasměrování, ihned po slunovratu jsem pocítila, jak se do každé mé buňky a vědomí vtěluje mé nové Já.
Nehmotné bytosti jsou nyní trvale přítomny, vnímám je po svém boku vždy, když začíná a přichází každý
jednotlivý krok ke stvoření mého "nového". Je to podivuhodně kouzelný čas, plný podpory a uvědomění, jež se
nedají popsat. Momentálně zahajuji fázi vytváření zcela nového fyzického prostoru ve zcela nové realitě, s
dosud nepřekonaným pocitem naplnění, vedení a obrovského spojení (ač jsem v nedávné době zhubla o 15
liber!).
Takže, co se to tu děje? Proč někteří mají jeden druh zážitků a další procházejí něčím jiným?
Slunovrat vytvořil energii ukotvení, aby poté mohlo následovat vše ostatní. Tedy aby se věci začaly
manifestovat a aby se rozhýbaly - po slunovratu. A je to velmi silné spojení s hlubokými základy, k němuž nyní
máme přístup. Vzhledem k tomu, že je vše propojeno, ovlivňuje jeden dílek ty ostatní. čímž myslím, že jedna
energie musí dosáhnout jisté polohy, než se může natáhnout a spojit se s další energií. Tudíž některé energie
dosud čekají, až ty energie před nimi dokončí své nové spojení, než se budou moci zase natáhnout nazpátek a
spojit s odpovídající energií za sebou. Všechny tyto dílky posléze vytvoří celek neboli novou mřížku. A navíc mnozí se pořád ještě rozhodují.
Nová realita je doopravdy nová. Je bílým plátnem čekajícím, až naše štětce uměleckými tahy nanesou barvy, a
to s tak přesným zvolením barev, abychom mohli stvořit, cokoliv si přejeme. Nyní je plátno vskutku prázdné,
abychom mohli začít zcela nanovo. úplně od samotného začátku. Takže ačkoliv možná máme barvu a štětec, je
jedině na nás, co se rozhodneme namalovat. Můžeme malbu řídit cíleně anebo můžeme dát trochu barvy sem a
trochu tam, a pak se podíváme, co z toho vzešlo. Takže tedy, víme-li, co přesně budeme malovat, ještě před
zahájením práce, může nám to dost pomoci. ale zároveň platí, že experimentování v malbě může také vést k
vynoření něčeho nového.
Nyní vnímáme prázdnotu, protože to tak skutečně je. Já jsem se se svým novým prostorem spojila skrze
odevzdanost. Musela jsem opravdu a skutečně přestat překážet a vzdát se. Vedlo to k tomu, že jsem se začala
otevírat věcem a novým prostorům, jaké bych nikdy nepovažovala za možné a které hodně přesahují to, čeho
jsem si myslela, že jsem schopná. Ale jakmile jsem se podvolila a dovolila, aby se to projevilo, podpora
přicházela na každém kroku (obzvláště poté, co jsem si byla jistá a ochotná přijmout svůj nový směr). Mnozí z
nás se tedy budou věnovat humanitárním aspektům našich nových snah, jelikož poskytování pomoci bez ohledu
na vlastní potřeby nás ponese na bílém načechraném obláčku, zatímco naše vlastní potřeby budou s lehkostí
naplňovány, až jim přestaneme vytrvale věnovat pozornost.
Cože?
Podvolení se nám může napomoci identifikovat náš nový směr. Pomoci může i to, že mu umožníme se rozvinout
a současně budeme svoleni přijmout věci velkolepější, než jsme si kdy představovali, a které zdánlivě ani nejsou
naším nápadem. Je to tím, že vstupujeme do další fáze cesty naší duše a toto další stádium je neuvěřitelné,
velkolepé, a dává nám možnost se stát v mnohem větší míře původním modrotiskem a záměrem své duše. Tato
další fáze je tím, proč jsme sem doopravdy přišli. Je s konečnou platností ten správný čas. To je ta barvitá část,
plná zábavy. A platí, že jsme-li svolní se stát svým pravým a autentickým Já, se svým pravým a autentickým
cílem, zatímco opustíme onu menší a poněkud rozředěnou verzi toho, kým jsme si mysleli, že jsme, dostane nás
to tam mnohem rychleji.

Pokud si myslíte, že jste se již poddali, a přesto jste zmatení, možná jste se nepustili úplně. Pustit se
znamená opravdu se vzdát všeho, co jste si mysleli, že chcete. Znamená to vzdát se energeticky . úplně.
Nedoufat, že někdo koupí váš upadající podnik nebo se snažit vytrvat, zatímco čekáte, až vás něco změní
nebo zachrání. Tedy pořád ulpívat. Znamená to být ochoten se od všeho odpojit předtím, než začnete
znovu. Žádná přání, chtění, doufání, že určité dílky dorazí, aby vás zachránily nebo vám dovolily odejít
apod. A já zde odkazuji na energetické opouštění. nenavrhuji, aby někdo fyzicky odešel, pokud pro něj
takové řešení není příjemné.
Protože opouštíme určité prostory, na naše staré příčky vibračního žebříčku se dostanou noví příchozí, kteří
jsou nyní připraveni tato místa obsadit. Tak tedy, opět, my přicházíme na nějaké nové místo, což za námi
nechává místo volné, a někdo nový je tím pádem obsadí. Otřásající proces slunovratu vytváří změny a nová
rozhodnutí, k nimž bude docházet, aby se sem tito nově příchozí konečně dostali. A vězte též, že místa, kam
mnozí směřují, jsou stále ještě vytvářena těmi, kdož šli napřed. Jdeme na nějaké nové místo, a nejde o nás. jde o
příspěvek naší duše lidstvu a té nové realitě. Jinými slovy - jde o vyšší verzi nás samotných.
Možná někteří jednotlivci sídlí v onom "prostoru ničeho", neboť se buď nepodvolili docela a neumožnili tím své
konečné uvolnění do další dimenzionální reality nebo (a to je pravděpodobnější). možná čekají, až k nim jejich
nová spojení dosáhnou, jelikož v současné době existují předběžci, kteří dláždí cestu a otevírají nové dveře, aby
je ostatní mohli následovat. Nová spojení utvářejí podivuhodnou síť a dominový efekt. všechno dokonale
umístěno tak, aby se to v naprosto správný čas pospojovalo dohromady.
K tomu všemu, kdykoliv dorazíme na nové území na nových dimenzionálních úrovních, je velice běžné zažít
krátké období temnoty. V čase slunovratu se k nám možná zčistajasna znovu vrátilo všechno temné a
nepříjemné, od čeho jsme se předtím úspěšně odloučili, a zdánlivě nás to obtěžovalo snahou o spojení. Mohlo to
vypadat, jako bychom kráčeli nazpátek, ale to je vždycky součástí procesu. Tato doba je velice krátká, a pak je
pryč, a může ke každému přicházet v odlišný čas.

Michael Jackson
V období významných posunů může docházet k odchodu duší, které nesly velké množství energie vyšší úrovně.
Když zemřel Steve Irvin, zanechal po sobě energii ochrany volně žijící zvěře a přírody. Ztělesnil v sobě tuto
energii do pozoruhodné míry, takže svým odchodem umožnil, aby se tato energie rozptýlila mezi mnoho
ostatních na planetě, čímž došlo k mnohem většímu rozšíření záměru a vyšší energie pro planetu jako celek.
Dana Reeve svým odchodem vyvolala stejný efekt. Ztělesnila andělskou energii, a tak, když odešla, dostali
jsme poté jako celek příležitost tuto energii sami ztělesnit. Jindy duše nesoucí značné množství energie
odcházejí proto, že jsme ve svém vývoji již tuto energii přesáhli a jejich role skončila. Anna-Nicole Smith byla
jednou z těchto duší.
Odejdou-li duše nesoucí významné množství energie, může být jejich nepřítomnost výrazně pociťována, a to, co
po nich zůstává, vytváří efekt šíření vln, protože to putuje a rozptyluje se, aby to mohla nyní celá planeta
přijmout a včlenit v mnohem rovnoměrnějším rozdělení.
Michael Jackson, možná ten nejtalentovanější umělec všech dob, ztělesňoval obrovské množství energie vyšší
úrovně. Byl neuvěřitelně propojen s vyšší úrovní a "druhou stranou". Byl bezpochyby mostem, jenž dával této
vyšší energii formu, a poté ji přinášel masám lidí. Vzhledem k tomu, že si příliš dobře pamatoval "druhou
stranu", bylo pro něj - jakož i pro další - během života zde obzvlášť obtížné pochopit ony podivné a často
temnější energie na planetě a existovat v nich. Ztělesňoval tedy ohromné množství energie vztahující se ke
druhé straně a přinášel ji sem. Odešel náhle přesně v období, kdy jsme procházeli slunovratem 21.6., neboť
nastal čas tuto energii po planetě rozptýlit. Dal nám možnost, abychom tuto energii vtělili sami. Nebylo třeba,
aby jí nadále tolik nesl sám, protože slunovrat vytvořil nyní pro planetu toto nové spojení, aby to mohla zažít
sama.
Omlouvám se, že je tentokrát možná příspěvek do Křídel sepsán poněkud chabě a nesouvisle. Díky situaci s
mým otcem není mé soustředění právě teď zrovna nejlepší. Ale jako vždy vám velice děkuji za vaši trvalou
oddanost v roli mých čtenářů. Nechť je každý z vás požehnán tak, jako jste vy požehnáním pro mne.

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.)
vloženo: 20 července 2009

23. června 2009
Bolavé nohy a okamžité manifestace
Vítejte!
Je po slunovratu a novoluní. Jsou nějaké následky a změnilo se něco?
Vzhledem k tomu, že slunovrat 21.6. napomohl našemu plnějšímu ukotvení v Zemi, a tedy vytvořit nový prostor
pro mnohé z nás jako oficiální a právoplatné správce a tvůrce nové reality a nové Země, začalo docházet k
některým zajímavým manifestacím.
Neobvyklé bolesti nohou, nepříjemné pocity v oblasti kotníků, nártů a chodidel, tupá bolest, pálení, nervové
vjemy, či snad pocity zhmoždění… vše v nejspodnější části nohou, to jsou běžné příznaky nového uzemňování
a ukotvování v Zemi. Nepříjemné pocity v oblasti od kolen dolů lze též pozorovat. Přivádíme nyní do Země
velké množství energie a udržujeme ji tam, a naše chodidla a nohy od kolen dolů pracují přesčas.
Ale jsou i další zajímavé projevy.
Energie okamžité manifestace se vrátila s nadšením. Stačí jednoduchá myšlenka či přání a může se manifestovat
téměř okamžitě nebo alespoň během několika hodin. U mne samotné se objevilo během několika posledních dní
tolik věcí, a tak nepřehlédnutelným způsobem okamžité manifestace, že jsem nakonec musela prohlásit: “OK,
vesmíre. Jestli je tohle to, co už konečně děláme, tak já bych ráda toto, toto a toto…!”. A téměř okamžitě
všechno dorazí.
Úspěšně jsme prorazili novou bariéru, ač kousek po kousku. Naše nové sídlo a nový prostor jsou nyní dostupné,
ale stále taktéž dochází k některým zajímavým poruchám a situacím. Dosud je přítomno vědění a povědomí o
tom, že ne každý této příležitosti využívá. Někteří se ještě neprobudili, ještě nejsou připraveni postoupit
kupředu, ještě se neotevřeli a nepoddali ničemu novému, ještě se nepustili a nevzdali, a jsou tedy stále v
temnotě. Protože většina z nás má velké srdce a chce, aby tam byli všichni s námi, může jedna naše část zůstat
pozadu a pokoušet se ještě vší láskou svého srdce přimět ostatní, aby se pohnuli. Většina z nás skutečně nechce
opustit své milované. Ale vězte, že oni časem naleznou svou cestu a budeme znovu spojeni.
Takže můžeme mít stále jednu nohu v jedné realitě a druhou nohu v realitě druhé. Poznáte, že to je pravda,
pokud zažíváte obrovskou euforii a neuvěřitelnou radost v jednom okamžiku, a pak náhle jindy dojde k
výraznému propadu vaší energie, doprovázenému pocity smutku, hněvu, frustrace a velké bolesti. Dalším
příkladem jsou silné emoce, když se stane něco báječného a jsme plni vděčnosti. “Já snad budu plakat!” spolu s
“Tohle mne tak rozrušuje!” se může stát téměř novými mantrami.
Mnozí z nás již strávili měsíce přípravou na tento čas odchodu tím, že jsme propouštěli všechno možné, ať
dobrovolně či nikoliv. Budeme-li připoutáni k čemukoliv, co “patří minulosti”, bude nás to s největší
pravděpodobností brzdit a svazovat. Jednoznačně musíme být volní a čistí, bez energetických spojení se
starým, abychom mohli překročit dimenzionální hranici. Pokud se nás dost rozhodne zůstat a
podporovat, či zůstat a povzbuzovat energie “tam”, aby postoupily, pak nebude dosaženo kritického

množství a naše zkušenost přecházení na druhou stranu bude omezena či alespoň do jisté míry zmenšena.
Ale jako vždy je to na nás, protože my jsme hlavními stvořiteli. Dochází tedy právě nyní ke skutečnému
zmatku, ale opět – jako vždy – všechno je přesto v božím a dokonalém pořádku.
Další projevy dosažení “druhé strany”? Přichází uvítací komise. Ke mně přišli v nehmotné podobě… společnost
duší, které byly velmi nadšeny, že mají nového usedlíka. A tyto duše, které již na druhé straně žijí, si tak velmi
cení nově příchozích proto, že vědí, že my budeme spojovacím článkem a propojením ke starému světu,
abychom převedli další duše a pomáhali lidstvu jako pozemští andělé. Nově příchozí (my) mají mnohem
přímější spojení se starým světem, protože jsou na žebříčku vzestupu nejblíže místu, odkud právě odešli. Po
prolomení hradby můžeme cítit velkou radost spolu s úplně novým pocitem, že jsme konečně schopni se znovu
otevřít. Jít jednoduše ven a otevřít náruč všemu, co příroda nabízí, může být velice pěkný pocit! A navázat
znovu spojení s přírodou úplně novým způsobem je naprosto božské. Ano, můžeme konečně vyjít ven.
Krok za krokem jsme byli vedeni k našim novým rolím a novým místům na tomto zcela novém území. Čím více
se blížíme na dosah svému novému prostoru, tím více se dílky začínají spojovat a dávat skutečný smysl. A až
posléze obdržíme ono velké oznámení o svých nových rolích, či spíše se spojíme s tou “novostí”, všechno
dostane spád a začne se velmi rychle manifestovat.
Další manifestace? Nikdy jsem nedostala tolik pošty z Norska, Finska a Holandska jako v posledních měsících.
Tyto severské země se nyní bleskově otevírají a udržují jedinečný prostor pro nový svět. S velmi vysokou
vibrací, jeden z mých čtenářů v minulosti vnímal, že tyto země představují korunní čakru nového světa, a já z
celého srdce souhlasím. Jen samotné čtení energie těchto dopisů je nádherným zážitkem, a vězte, že také každá
oblast zeměkoule má svou vlastní specifickou energii a úlohu.
Vztahy mezi Afro-americkými a bělošskými rasami se též začínají zlepšovat a uzdravovat. K tomu nyní dochází
dost rychle a je to opravdu podivuhodné. Je neuvěřitelné vidět, jak se tato nová energie rozvíjí jakoby kouzlem.
A Írán samozřejmě prochází též velkým pohybem a změnami.
Co když jste jedním z těch, kteří zažívají velmi málo z toho, co je výše popsáno, a neprožíváte příliš mnoho
rychlých manifestací?
Máme-li postoupit kupředu, je životně důležité zbavit se jakéhokoliv odporu. Jsme-li schopni přijmout, že
jsme souhlasili s přesunem do nižších vibrací proto, abychom tam vnesli více světla, a byli jsme oklamáni,
abychom tam skutečně šli, a víme, že jsme s tímto nyní skončili, a že to bylo v té době nezbytné, pak může
být snadnější se pustit a jít kupředu. Vytrvalé udržování odporu a negativity nás může brzdit.
Kapitulace je též klíčem pro příchod na nové místo, a já vím, že mnoho z vás se poddává velice dobře.
Naše nové role a nové prostory možná nejsou tím, co bychom si kdy sami pro sebe byli představovali. Ale
pokud si zvolíme se poddat a přijmout to, co se nám odhaluje, a pokud nám to připadá docela dobré a
docela správné, ač je to třeba pro nás velký krok či to znamená velkou námahu, nakonec se ohlédneme a
budeme velmi rádi, že jsme se souhlasem přijali to, co nám bylo odkryto a co po nás bylo požadováno.
Naše duše jsou vždy u kormidla. Vždy, ale opravdu vždy, jsou pro nás tím majákem, jenž nás vede k dalšímu
kroku či spíš k novému místu, které jsme si určili před zrozením v tomto životě. Nyní jdeme do zcela nového
teritoria. Rychle a hbitě se přesunujeme na pozice odpovídající záměru naší duše. Proto tedy musí být většina
našeho řídícího Já či našeho ega z cesty nebo alespoň ochotna přijmout něco nového a odlišného. Odpor níže
vibrujícího, panovačného či zlostného ega může do tohoto procesu vnést leda zmatek. Je načase se postavit na
start, neboť nyní neseme mnohem víc světelné energie a stejně tak neseme modrotisky pro zcela novou planetu
Zemi.
A toto nás tedy vede k další fázi. Mnohým přicházejí informace, že nastal konečně čas vytvořit někde
komunity. Mnoho toho již nezbývá a není toho moc, čeho by se dalo přidržet, s konečnou platností nastal ten
pravý čas. Tato touha je nyní v mnohých silná. Jejich vize je silná a je to tím, že nastal čas. Kniha “Nebeská
brána” (Heaven´s Gate) detailně popisuje tento proces tvoření nového a jak se to bude vyvíjet. Na jednu stranu
bydlení v Nebi (nové komunity), zatímco nabízíme své služby těm, kteří o to na hranici dimenzí požádají (naše
nové role), což nás umisťuje do dvou realit. Takto se doopravdy naučíme, jak s lehkostí navigovat těmito

vodami, abychom mohli být efektivní v plnění svých rolí.
V minulém listopadu jsem vyhlásila, že je můj pozemek tady v Novém Mexiku na prodej. Potřebovala jsem
větší pozemek, a tak jsem věděla, že musím současných 8 ½ akru prodat (pro ty z vás, kteří se na to ptali - ano,
ještě je na prodej). Nový pozemek, který jsem koupila, má takovou velmi neobvyklou energii, a bude sloužit
specifickému účelu v souvislosti s anděly nové Země, kteří razí cestu, ale ještě není ten pravý čas, aby byl v
celistvosti oznámen celý účel. Úplné spojování s tímto záměrem a zahájení vytváření tohoto prostoru vyústilo
ve velkou podporu z nehmotných sfér, a jednoznačně vedlo ke zkušenosti, kdy prožívám situaci “plnou parou
vpřed”. Účastní se toho hvězdné bytosti a andělé, a já jsem též nadšená.
Vyprávím vám o tom, jelikož vím, že mnoho z vás bude mít nebo již má podobné zkušeností vztahující se k
prostorům, jež si přejete vytvořit pro nová sídla. Tyto nové prostory budou pro každého jiné, budou pro
každého vypadat jinak, ale budou vycházet ze vzpomínek a obnoveného spojení s našimi dušemi a záměry
našich duší. (Až začnu mluvit, budu odhalovat modrotisk těchto prostor, a stejně tak některé další věci, protože
tato informace bude jen k tomu, aby potvrdila to, co mnoho z vás již zná nebo předvídá.)
Tak tedy, mnozí budou v časech budoucích dovedeni k parcelám nebo jim rovnou budou darovány. Navíc bude
při podpoře a vytváření těchto zvláštních míst využito dovedností a znalostí mnoha lidí. Tím dojde k rychlému
rozpouštění osamělosti a oddělenosti, již mnozí z nás tak dlouho pociťovali. Pokud se rozhodneme, že jsme
ochotni se znovu otevřít, bez velkého úsilí k nám dorazí ten a to, co nejvíce potřebujeme.
Tento nový výše popsaný scénář se nyní velkou rychlostí otevírá a téměř jako nákladní vlak se s velkou silou a
s kouzelnou energií žene do našich nových prostor. Jako by u kormidla bylo něco mocného a vědoucího, co
zajišťuje, aby se věci manifestovaly po všech stránkách dokonale. Budeme tudíž pociťovat podporu jako nikdy
předtím, a též podporu pro naše “výklady”.
Vzhledem k tomu, že se začínáme spojovat s novými rolemi a novými místy, začíná se dávat do chodu
energie manifestace. Naše nové úlohy a nové prostory možná jednoduše trpělivě čekají, až je nalezneme, a
snad se i diví, kde že jsme se zdrželi. Pokud nejste nijak příliš dobří v rozmluvách s nehmotným světem a
pokládání dotazů, nebo se cítíte blokováni, protože prostor “bez prostoru” může klást velké nároky, vždy
můžete požádat o znamení či o to, aby vám tato informace byla odhalena způsobem, jenž nelze zpochybnit. To,
co vědět potřebujeme, k nám obvykle přijde způsobem, pro nějž máme porozumění, nebo takovým, který je pro
nás nejsnazší přijmout.
Tudíž nyní, po zkušenostech, kdy jsme si připadali neviditelní, nerespektovaní a bylo s námi špatně zacházeno,
dojde na pravý opak. Já zažívám posledních několik týdnů či měsíců nový respekt a novou úctu, tak jako nikdy
dříve, ale vězte též, že nic menšího nepřijmu. Cokoliv jiného a já se odmítám účastnit nebo to vzít na vědomí. A
toto (povzdech) je cestou, jak zůstat ve vyšších vibracích. Jsem si jista, že mnoho z vás prožívá totéž.
Když se nám začnou otevírat tyto nové výše vibrující prostory, je to božský pocit z tak velké přítomnosti lásky,
je to jako byste byli v docela jiné realitě.
Den před slunovratem jsem hlídala své roční vnoučky – dvojčata, protože má vnučka měla narozeninovou
oslavu svých 9. narozenin, které připadají na slunovrat. Byli jsme tam jen my tři, dvojčata se nyní pokoušejí
sama stát a jsou velmi šikovná v lezení. Vylezli mi na klín (byli jsme na podlaze), objímali mě a pusinkovali,
váleli se po mně, usmívali se úsměvy radosti a potěšení, které prosvětlily místnost, a pak zase odlezli provést
nějaký průzkum. Brzy se však vrátili pro další opětovná navázání kontaktu a projevy lásky a objetí a další široké
úsměvy a pusinky. Měla jsem dojem, že jsem se dostala do nebe a po obličeji mi stékaly slzy. Vyšší vibrace
těchto nových dětí, jejich způsoby spojování, jejich způsob telepatické komunikace, a jednoduše jejich energie
sama o sobě, to je skutečně zážitek. Dostalo se mi požehnání… a mají fyzickou podobu! Přirozená radost, jež je
jim vlastní, je opravdu podivuhodná.
Po dlouhou dobu stála v obývacím pokoji jejich domova obrovitá andělská bytost a Solomon opakovaně dolezl
do místa, kde byla a zíral na ni. Takto to šlo celé týdny. Byl jako posedlý! Všichni z nás tu bytost viděli tolikrát,
že jsme začali říkat “promiňte”, když jsme jí museli projít. Těsně před velkým přechodem o slunovratu byl můj
hvězdný společník též po mém boku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tento láskyplný doprovod má za úkol nás

“střežit”, zatímco procházíme přechodem. Viděla jsem to mnohokrát. Během svého procesu jsme vždy
chráněni. A když procházíme obdobím kritického přechodu jako byl tento poslední, jsme vždy zranitelnější než
obvykle, a potřebujeme tedy nějakou tu ochranu navíc.
Ale nyní jsme znovu v bezpečí, neboť sídlíme v nové realitě, a při svých návštěvách starého světa musíme jen
vibrovat láskou, zatímco si současně zvolíme ignorovat jakékoliv níže vibrující energie, které nás mohou
obklopovat. Ano, jsme konečně tady, v novém prostoru velké podpory, a jestli to není božský pocit!
(Napadlo by nás někdy, že vyšší vibrace bude znamenat, že již neumíme řádně spelovat či se potýkáme s
gramatikou? Děkuji vám mnoha, kteří píšete o podobné zkušenosti, a tím dáváte punc pravosti té mé!).
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.
Vloženo 2.července 2009

Připoutejte se!

Karen Bishop - Křídla
14. června 2009
Vítejte!
Minulý čtvrtek (11.6.), když jsem se chystala do postele, se vynořil můj hvězdný společník se zprávou. Zrovna
jsem onoho dne dala k prodeji svůj pozemek, a předpokládala jsem tedy, že mne upozorní na některé věci, na
něž si musím dát pozor nebo by mi mohly být k užitku v souvislosti s děním toho dne, protože takový je jeho
obvyklý postup... vždy se mi snaží být všemi možnými způsoby nápomocen. Ale tentokrát mne čekalo
překvapení.
Namísto toho důrazně prohlásil, že dojde k obratu okolností, který pro mne všechno změní, a že jsou už za
dveřmi. Co to přesně znamenalo? Viděla jsem pro nás všechny tentýž scénář již několik týdnů či dokonce
měsíců, ale nikdy jsem to neslyšela přímo od něj. A když mi něco řekne, nikdy se nemýlí. Nyní mi o tom říkal
on sám, jelikož již skoro nastal čas k odchodu.
Při bližším pohledu do dimenzí a energií se rozvinul podivuhodný obrázek. Můj nehmotný společník též řekl, že
existuje zcela zvláštní místo a to je pro mne připravováno, a že už jsou všechny kousky skoro pohromadě.
Ukázal mi nádherné území klidu a míru, naprosto nový domov, a neobyčejný nový domov, jenž “připravuje“
mnoho láskyplných bytostí... a to vše pro mne. Všechno zapadalo na správná místa a já jsem nemusela záměrně
učinit vůbec nic pro to, abych se tam dostala.
Byla jsem skutečně téměř připravena “odejít“ do něčeho nového, rozloučit se se vším, co jsem kdy zažila, a
tudíž dorazit na velmi nové území. Před několika lety jsem měla podobný zážitek. Pamatuji si naprosto jasnou
vizi sebe sama, jak na rozloučenou mávám všemu, co jsem kdy znala, a opouštím tento svět. V té době jsme
skutečně nevěděli, čeho se týká vzestup, a tak jsem se velmi vylekala. Myslela jsem, že se snad připravuji na
smrt, protože jsem ještě nevěděla, že v rámci procesu vzestupu procházíme smrtí zaživa.
K takto dramatickému odchodu dochází, když jsme připraveni vstoupit do úplně nové skutečnosti a na
novou úroveň. Jak jsem popsala v “Nebeské bráně“ (Heaven´s Gate - nové elektronické mini-knize, která je k
dispozici na mém webu), již několik let šplháme - příčku po příčce - po žebříčku vzestupu (a kousek po kousku

se pouštíme), a konečně jsme dosáhli nové plošiny. Narozdíl od příčky, plošina je velmi pozoruhodná tím, že
necháváme všechno za sebou, a vskutku přicházíme někam, kde to je neuvěřitelně jiné, velmi vzdálené
čemukoliv ze starého světa a minulosti. A právě zde jsou všechny naše potřeby vždy naplněny. Od doby
onoho prvního významného odchodu, který jsem před tolika lety zažila, to pro mne zůstalo platné bez výjimky,
a tak vím, že to platí pro kohokoliv, kdo této úrovně dosáhne.
K témuž scénáři nyní dochází znovu. Ale vězte též, že se bude každému projevovat jinak v závislosti na tom,
kde - dimenzionálně - každý z nás sídlí.
Když jsem měla před lety tuto zkušenost, cítila jsem se velmi osamělá, neboť jsem měla pocit, jako bych někam
odcházela a nechávala všechny a všechno za sebou. Bylo mi to vážně nepříjemné, protože v té době nebylo ve
stejné situaci mnoho lidí. Ale jednoho dne jsem si - uprostřed panikaření - náhle uvědomila, že nakonec
odcházíme my všichni, byť v rozdílnou dobu a různým způsobem.
A právě proto se tak rychle vyvíjíme v pozemské anděly, abychom mohli pomoci druhým docestovat tam, kde
my nyní jsme.
Takže, kde je to nové místo a nová realita, do nichž tak brzy dorazíme, a co že je tím náhlým obratem událostí,
který vše změní?
V tomto bodě naší cesty toho mnoho z nás opustilo (ať již záměrně či nikoliv) spoustu... práci, jednotlivce,
zdroje příjmu, plány do budoucna, doslova skoro všechno. Začínáme úplně znovu. Pamatujete se? Toto je
to, co jsme chtěli a proč jsme si stěžovali, že k tomu tak dlouho nedochází.
Protože mnoha z nás toho moc nezbylo, možná si právě teď připadáme prázdní. Možná si připadáme vyčerpaní,
unavení, odpojení od Zdroje či dokonce od sebe sama, a jako bychom jednoduše viseli ve vzduchu a pluli sem a
tam bez jakéhokoliv smyslu pro orientaci a téměř bez pohonu. Vzhledem k tomu, že jsme již všechno
propustili a připravujeme se na nové zahájení s naprosto čistým štítem, možná skutečně ani nevíme, jak to
“zcela nové“ bude vyhlížet!
V uplynulých letech jsme toho hodně přestáli, a vlastně během svých životů celkově. Bylo to náročné a svou
práci jsme odvedli dobře. Úspěšně jsme pozvedli planetu na vibrační úroveň, již jsme kdysi ztělesňovali, a nyní
se chystáme odejít na zelené pastviny a do nové reality (a znovu, budeme podporovat ty, kteří sídlí v nižších
dimenzích, aby se dostali tam, kde jsme my, takže putování pokračuje... jen nyní bude mnohem snazší).
Zasloužili jsme si tedy svůj zdánlivý odchod do důchodu a zlaté hodinky a - skutečně - svá andělská křídla.
Právě proto jsou pro nás nyní s takovou láskou připravovány nové prostory a nemusíme ani hnout malíčkem.
Jsme kosmem natolik ceněni za to, čeho jsme se ujali a čeho jsme dosáhli, že je nám nyní zaručeno naše Nebe
na Zemi, a je pro nás nyní připraveno. Ačkoliv stvoření naší vlastní úplně nové reality spočívá na nás, je onen
prostor nicméně připravován milujícíma rukama. Takže existuje spousta kousků, které je třeba poskládat na
správná místa, a jak jsem tolikrát v minulých týdnech opakovala - protože jde o tak velký posun, chvíli to trvá.
A před námi se skutečně brzy rozvine cosi velice odlišného. To měl na mysli můj nehmotný společník, když
říkal, že se všechno změní. Proto již po mnoho týdnů píši, že toho v této době nemůžeme moc stvořit,
protože pak bychom to jednoduše museli rušit, jelikož vše bude o tolik jiné. Právě proto nám nyní téměř
nic nefunguje a proto ve většině záležitostí zakoušíme “stop“ energii. V ničem nám není umožněn průlom,
pokud to není konkrétně spojeno s naším novým Já a našimi zcela novými snahami, a dokonce tehdy ty
nové manifestace přicházejí šnečím tempem. Jsme pod ochranou.
Téměř každý den docházím k novému pochopení. Tak, ačkoliv se může zdát, že se nic moc neděje, co se mne
týká, velmi rychle si ledacos uvědomuji a otevírám se vyšším úrovním informací. Dalším božským důsledkem
našeho pobytu v tomto neobvyklém prostoru je zkušenost bytí ve svém středu, v přítomném okamžiku, a
důvěra v to, že vše je v božím a dokonalém pořádku. Za celá léta psaní těchto příspěvků jsem nikdy nezažila,
aby tolik mých čtenářů setrvávalo v tak láskyplném a kouzelném prostoru důvěry a víry, či se spojovalo se
svým andělským Já, a aby ztělesňovali tak láskyplnou a báječnou energii.. Je božské to vidět... vaše dopisy jsou
vskutku neuvěřitelné a je každý den radost je číst. Tolik vám děkuji... považuji za požehnání, že jste mou
rodinou.

Je třeba znát a plánovat naše nové snažení a naše nové příspěvky a naše zcela nová Já? Je to na nás?
Velmi brzy přijdeme ke zvláštním a neočekávaným zdrojům příjmů, objeví se nikdy nezvažované příležitosti,
získáme neobvyklé nabídky, dostaneme podivuhodné dary, a pak tedy budeme muset učinit některá rozhodnutí
a zvolit, jakým směrem si přejeme jít. Velké výzvy a zcela nové nasměrování přijde k většině z nás. Všechno to
bude nové a budeme mít pocit, jako bychom jednu realitu a zkušenost nechali za sebou a začínali nyní něco
naprosto nového a odlišného... svěžího a čistého... a jako bychom začínali úplně od začátku ... v nové “identitě“
a novém světě.
Kdy, ó kdy, k domu dojde? Tyto věci je nemožné přesně předpovědět. Je to tím, že vždy, ale vždycky, to závisí
na nás. Ano, červnový slunovrat nás zcela jistě ukotví úplně novým způsobem v této nové realitě, ale zdá
se, že my stále volíme cestu, která umožní co největšímu množství lidí, aby se dostali na palubu... čímž
někdy věci zpožďujeme o celé roky! Ne, tentokrát nepůjde o roky, jak ví většina z vás.
Jakmile začnou přicházet nové manifestace a nové začátky, začnou věci dostávat spád, neboť jsme všichni
propojeni. Právě tehdy se ti nově očištění jedinci a místa připojí k nám, tím nejčistším a nejdokonalejším
způsobem. Slyším již celé týdny, že velmi brzy dorazí můj dokonalý partner či společník, protože v novém světě
a nové realitě budou naše zkušenosti vpravdě naprosto jiné a skutečně božské. Půjde o pročištěná spojení s
odpovídající vibrací, jinými slovy - Nebe na Zemi.
Ač vše v současnosti může zdánlivě stát, neznamená to, že jisté věci, jejichž manifestaci jsme plánovali, prostě
nenastanou. Některé ano a jiné ne. A opakuji pro ty z vás, kteří se domnívali, že mám na mysli opuštění našich
těl nebo vesmírnou loď, která pro nás přiletí - tak TO určitě neříkám.
Říkal-li můj hvězdná společník, že je pro mne připravován nový domov, nemyslel to doslovně. Jistě, někteří z
nás se přestěhují na nová a jiná místa na Zemi, která dokonale odpovídají tomu, kým jsme a co brzy budeme
tvořit, ale tyto věci můžeme stvořit přímo tam, kde se nacházíme teď. Když řekl, že budu z této reality
odvedena, neměl na mysli, že odletím vesmírnou lodí. Dimenze existují uvnitř dimenzí. Jestliže opustíme jednu
dimenzi, přejdeme do další dimenze přímo zde na zemi. Přejdeme z jedné do druhé, nikoliv někam nahoru a
pryč. Takto tedy půjdeme do Nebe na Zemi, a pak podpoříme ty, kteří jsou připraveni, aby se tam dostali také.
Pokud byste stáli o detailnější výčet možností, jak budeme pomáhat druhým, zvu vás, abyste si z mého webu
stáhli “Heaven´s Gate“ (platí pro USA, pozn. překl.). Jestliže v současnosti máte nedostatek financí, vězte, že je
k dispozici za peněžitý dar.
Dosáhli jste konce svého lana? Došel vám benzín? Připadáte si prázdní a ztracení? Jste neobvykle vyčerpáni či
unaveni nebo dokonce cítíte chlad a nejste schopni se zahřát? Vězte, že se jedná pouze o příznaky postupujícího
přechodu, neboť jsme zcela jistě velmi blízko plné nádrže benzínu, dosažení konce zcela nového lana, a máme
příležitost nalézt, kým doopravdy a skutečně jsme a jak si přejeme přispět a co chceme stvořit.
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.
Vloženo 21. června

Přicházíme domů ... znovu se spojujeme se Zemí

Karen Bishop - Křídla
3. června 2009

Vítejte!
V roce 2001 jsem byla účastnicí zanedbatelné autonehody, z níž jsem však vyšla s rozdrcenou nohou ... kromě
mne neměl z této nehody žádný z dalších účastníků jakékoliv následky, pro mne byla tato nehoda “dopravním
prostředkem“ k velké změně v mém nitru, a to takové, která mne navždy změnila.
Musela jsem podstoupit operaci a těsně předtím, než jsem byla odvezena na operační sál, mi mí průvodci řekli,
že už nikdy nebudu stejná, že budu bydlet někde, kde to je velmi nové a odlišné a že dojde k dramatickému
posunu ve vědomí, jež nyní budu ztělesňovat, že nadále již nebudu poznávat vyšší vědomí jen intelektuálním
způsobem. Když jsem se probrala, zcela jistě jsem si připadala jako by ze mne - až na úplný základ duše - vůbec
nic nezbylo. Byla jsem otřena do čista na jeden zátah. Jediné co zůstalo, byla ona “původní nevinnost“ a čistota
mé duše a její záměr. A jak já jsem se cítila zranitelná. A přesně toto se nyní děje mnoha z nás v masivním
měřítku.
Tento čas se nepodobá žádnému jinému. Pokud to dovolíme a poddáme se, můžeme zjistit, že jsme v
prostorech jednoduchosti, velké milosti, neuvěřitelného míru a klidu, a v onom nekomplikovaném
prostoru, kde zdánlivě nezáleží na ničem než přítomném okamžiku. Můžeme si připadat prázdní, nicméně
klidní; zranitelní, ač důvěřující; nevinní, ale moudří, a velice, velice jednoduší, snad i bez jakýchkoliv
přání, na něž bychom mohli ukázat prstem. Možná to cítíme tak, jak formuloval jeden z mých čtenářů, že
“všechno je v absolutním chaosu“, že nic nevíme a že naše barometry byly odpojeny nebo se přinejmenším
zbláznily.
Toto jsou přiměřené pocity provázející “čistou tabuli“. Mnoho z našeho starého ega odešlo, a právě to jsme si
již velmi dlouho přáli. Takto tedy si můžeme být vědomi toho, že všechno je, jako vždy, v božím a dokonalém
pořádku. Já jsem tento stav před těmi mnoha roky přežila a vyšla z něj jako naprosto nový člověk, a mnozí z vás
projdou vskutku tímtéž. A právě tehdy jsem se hluboce napojila na svou pravdu a skutečný záměr své duše,
protože toho jinak už moc nezbývalo, a znovu - mnoho z vás učiní nyní totéž.
Právě náš božský a původní cíl je tím, co nám od tohoto okamžiku umožní tím vším projít. Jde o naše
napojení na Zdroj a na tento cíl, či ty nejvyšší aspekty naší duše, které nyní budou navigovat naše nové
začátky a nové zážitky. Takto tedy musíme všechno ostatní nechat odejít. A přesně z tohoto důvodu nám
trvá tak dlouho, než se spojíme se svými novými začátky. Musíme dokončit proces “pouštění“ dříve, než
můžeme znovu začít, a navíc vždy čekáme, než se k nám připojí co možná nejvíce našich bratrů a sester. Naše
tabule se musí doslova blyštět čistotou. S “termínem“ 21. června jako orientačním bodem je toto naše
vodítko a modrotisk, jež jsme se rozhodli při procesu návratu domů stmelit ... až na to, že tentokrát
“doma“ bude právě zde. To, že visíme někde uprostřed, je tedy pouhým příznakem, že toho musíme hodně
propustit, než dorazíme do nějakého nového místa. A opět - pustit se musíme. Tím vzniká ono světelné
vozítko, které potřebujeme pro zajištění příjezdu do zcela nových realit a zcela nových zkušeností.
Tím pádem nejsme schopni toho právě nyní moc manifestovat, ale vězte také, že - protože jsme vynořující se
pozemští andělé - bude o nás vždy, opravdu vždy, postaráno. Tak, ač mnoho z nás ještě vlastně neví, co na
tom novém území budeme dělat či tvořit, naše duše to zcela jistě vědí, a naše duše jsou vždy tím, kdo za
nás kormidluje vodami a dostane nás na příští dokonalé místo, kde být máme.
V předchozích týdnech mnozí možná prošli chřipkou nebo nějakým onemocněním, kdy se zdálo být podivné či
snad neobvyklé, že jsou vůbec nemocní. A přes všechny pokusy o zlepšení nezaznamenali žádný úspěch. Před
několika týdny jsem měla celý týden ošklivou rýmu, kterou jsem chytla od vnoučat a kterou jsem nebyla
schopna setřást tak snadno jako obvykle - a mnoho z vás hlásí to samé. Zcela jistě jsme byli “dole“. Ale byla to
jen součást toho, že jsme stále ještě tam, kde jsme, zatímco jsme “přepojovali“ čili prováděli ohromné vnitřní
změny, abychom byli v souladu s novými energiemi. Dostali jsme příležitost nalézt svůj střed a setrvat v něm.
Potřebovali jsme se na chvíli “oddělit“ od starého světa, a použili jsme jakýkoliv prostředek, o němž jsme si
mysleli, že by mohl fungovat. Pokud se většina věcí zdá být nepřirozeně klidná, pokud naše telefony již celé
týdny nezvoní, pokud již po nějakou dobu nedošlo k jakémukoliv posunu kupředu, pokud jsme přišli o
více, než jsme kdy považovali za možné, a pokud se snad cítíme víc sami než kdy předtím, je to pouze tím,
že stojíme před vraty. K tomuto bodu většina z nás dovedla pobyt v oku bouře k dokonalosti, neboť jsme
doslova byli z mnohého “odklizeni“. A oko bouře je skutečně velice poklidným místem.

Z vašich mnoha dopisů se zdá, že mnozí z vás jsou s tímto smířeni. Na své nejhlubší a nejvyšší úrovni opravdu
víme, že se nacházíme na nějakém velice kouzelném a božském místě. Vše je nyní řízeno na velmi vysokých
úrovních, neboť hlubokosáhlé a mohutné energie uvnitř a navenek se posouvají na své právoplatné pozice.
Spolu s tímto masivním přizpůsobením a přijetím zahajujeme své opětovné spojení se Zemí. V posledních
týdnech jsme dostali nebývalou příležitost se se Zemí spojit.
Před několika týdny jsem podnikla krátký výlet na jihovýchod Colorada, kde jsem mnoho let žila. V té minutě,
kdy jsem přejela hranici, jsem začala slzet, cítila jsem ohromné znovu-spojení a zažila neuvěřitelný pocit
“domova“. A když jsem znovu přijela domů do Nového Mexica, na nebi se objevil velikánský anděl, přímo nad
mým domem, a znovu mne spojil. Určitě nejsem sama, jelikož vím, že mnoho z vás má podobné, ač v některých
detailech odlišné, zážitky, kdy sem nyní v plné míře přicházíte a spojujete se se Zemí tak jako nikdy předtím.
V současnosti ukotvujeme do Země své energie, a to způsoby, jimiž jsme to doposud udělat nemohli. Místa na
Zemi, kde jsme před mnoha lety zanechali svá srdce, nás nyní volají, jako by říkala, že když jsme tam byli v
dobách minulých, jednoduše to nebyl ten správný čas ... ale nyní je. Mnoho, ne-li všechno, ze starého temného
dozoru Země nyní zmizelo. My jsme tedy novými správci. Země se tudíž připravuje na náš příchod. Otevírá
svou náruč doširoka, aby nás přivítala, aby umožnila naši přítomnost a aby nám dala najevo, že všechno od
nynějška bude vskutku jiné. Stará energie odporu již bude pryč a my budeme brzy schopni stvořit to, co jsme
odedávna znali.
Mnozí z nás tedy budou přitahováni k vytváření nových modrotisků. Naše duše jsou nyní aktivovány, tak jak je
tomu vždy v okamžiku, kdy přijdeme na novou úroveň, a nyní byly aktivovány za účelem zahájení navrhování a
implementace nových modrotisků nového světa, naší velmi nové planety Země. Ano, konečně nadešel náš čas,
a všechny ty roky příprav jsou konečně završeny. Toto je onen čas, na nějž jsme čekali.
Ke stvoření jakého modrotisku budete povoláni vy? Jaké kritérium budete plnit právě vy? O čem toho víte
nejvíce? Jakého “průvodce“ nabídnete? Jaké cesty tu máte předvést?
Naše opravdové a původní záměry nás vždy volají, zvou nás, abychom se zapojili, a častokrát zdánlivě nejsou
ani našimi vlastními nápady. Nejsme úplně vědomě u vesla, ale vždy jsou tam naše duše. Popohánějí nás,
šeptem k nám promlouvají, přinášejí nám až před práh zvláštní a synchronické události, a zvou nás,
abychom je následovali, ačkoliv možná přesně nevíme, kam. Dělat něco násilně a za každou cenu, to nikdy
nefunguje, neboť v našem postupu nejčastěji nadělají největší spoušť právě naše ega. Nejde tedy vždy o
to, co chceme “my“, ale k čemu nás naše duše vedou.
Dalším zjevným požadavkem je zaujmout pozici. Kolikrát jsem já toužila přestat se svou prací v souvislosti s
poskytováním těchto poselství a těchto informací, protože hluboko ve svém nitru vím, že mi vždy vyhovoval
jednoduchý život, že jsem se skvěle cítila v nenáročné pozici, a že být známá a slavná neodpovídá mé představě
o životě a bytí. Tohle místo, kde jsem teď, nikdy nebylo mým nápadem, to mi věřte. Ale vím také, že jsem s
touto prací souhlasila, že ji musím všemi způsoby naplnit, a že taktéž musím nést odpovědnost s ní spojenou.
Mým dalším posláním je vyjít s pravdou ven a mluvit o věcech týkajících se modrotisku, věcech naprosto
nových a odlišných, což je něco, co jsem si myslela, že nikdy neudělám a z čeho mám docela strach, ale udělat
to musím. Od většiny z vás se ničím neliším. Zdá se, že buď to zkusíme a vydupeme si to a chceme se posunout
kupředu nebo možná ztělesníme pravý opak a onomu volání odoláme.
Je tedy na čase, abychom byli tady, v tomto novém světě, na fyzické úrovni, a to buď ve svých nových
realitách nebo na dimenzionální hranici, a abychom přikročili ke svému opravdovému a skutečnému
poslání.
Jako vždy jsou podvolení se a důvěra klíči k příjemnějšímu prožívání této doby, stejně jako vědomí, že je
všechno - jako vždy - v božském a dokonalém pořádku. A ano, jsme také vždy ochraňování a střeženi. Takže v
této chvíli platí, že je vhodné být v přítomném okamžiku, věnovat čas péči o sebe sama, relaxovat, moci se
nadechnout, udělat si pauzu a třeba i trochu cestovat, neboť se opět spojujeme s naší naprosto novou Zemí.
Myslela jsem si, že během této poklidné doby by mohlo být ideální se věnovat některým z otázek, které mi
mnozí z vás poslali. Níže jsou uvedeny ty nejčastější, spolu s mými odpověďmi.

Spektrum autistických poruch
Mnoho z našich malých tuto “poruchu“ má - nyní k nim dochází již v rozměru epidemie. Proč? Existuje mnoho
stupňů autismu, ale obecně řečeno - tuto poruchu způsobuje lidská existence ve dvou realitách či dimenzích.
Naše nejnovější přírůstky v lidské podobě jsou více vyvinuté, a ty ještě novější jsou těmi nejvyvinutějšími, atd.
Planeta zatím vibraci těchto nových maličkých neodpovídá. Vzhledem k tomu, že stav naší planety se zdá
postupně zhoršovat, zatímco my expandujeme, co nejdále můžeme, a to až do toho nejextrémnějšího stupně
nepříjemnosti, abychom dosáhli opaku, může to našim malým skutečně připadat jako příšerné místo. Takže
utečou. A utečou do jiné dimenze nebo světa, jenž jednoznačně není tady.
A co se týká vlivu očkování na vznik poruchy: Pokud do vysoko vibrující bytosti zavedete nízkovibrační
energie, způsobí to leda paseku a situaci to zhorší. Očkování tedy situaci ještě více rozjitří. Ale vězte též, že to
není pravidlem. Má starší vnoučata byla očkována (5 a 9 let) a byla v pohodě. A jedno z našich dvojčat to též
sneslo dobře. Má dcera nyní prozatím přestala očkovat naše druhé miminko. Mnoho doktorů má pocit, že bez
očkování by se nemoci nekontrolovaně rozbujely a přinejmenším znovu objevily, a některé nemoci přesně to
dělají. Takže jaká je prognóza?
Protože se tato planeta konečně začíná vyvíjet a měnit (přesně to činí v současné době), autistické poruchy
přestanou existovat. Nejprve začnou slábnout, a pak uslyšíme, že jsme identifikovali příčinu nebo možná nalezli
léčbu, či dokonce zažijeme případy, kdy se ti, kteří jimi trpěli, nějakým zvláštním způsobem vyléčí. Nicméně
bude vlastně docházet k tomu, že jich nebude potřeba, neboť již více nebudou existovat energie, jež je stvořily.
Tak tedy v blízké době konečně pominou a tito malí (a nejen ti malí) nebudou nadále v ohrožení a také se
zotaví. Budou chtít být tady ... stejně jako my tu nyní skutečně chceme být, protože tato Země je konečně
“domovem“.
Že by protinožci měli zkušenosti odlišné od těch popisovaných v příspěvcích Křídel?
Nadcházející červnový slunovrat značí nejdelší den na severní polokouli a nejkratší na polokouli jižní. Budeme
to všichni prožívat stejně? Já říkám, že ano. Naši milovaní přátelé tam dole v Zemi Oz často píší, že jsou doby,
kdy cítí přesný opak toho, co já ve svých příspěvcích popisuji. Obecně řečeno - celá planeta a vše na ní
vzestupuje. Na nejvyšších úrovních procházíme týmiž stádii ve zhruba stejné době, plus minus pár dnů či týdnů,
a též to záleží na tom, na které příčce žebříčku vzestupu se každý z nás nachází.
Jinými slovy, co se velkých posunů a změn týká, jsme všichni ve stejnou dobu na stejné straně. Každá příčka
vzestupového žebříčku rozhoduje o tom, na jaké úrovni se naše zkušenost bude manifestovat. Například, pro
někoho bude významný posun znamenat konec zaměstnání a konec možnosti udržet si zdroj pravidelného
příjmu, zatímco u jiných k tomuto stádiu došlo před mnoha lety a tato změna se jim bude manifestovat jako
konec jejich stávající “role“.
U menších zážitků a vzestupového růstu by to opravdu mohlo být jiné pro ty, kteří sídlí v odlišných
hemisférách. Například zima přirozeně vede k touze se stáhnout dovnitř a léto vybízí k otevření. Ale tak, jak se
stále více vyvíjíme, přestávají tyto rozdíly existovat. Já jsem minulý zimní slunovrat strávila velice aktivně, když
jsem cestovala přes celou zemi, abych sem přivezla svou dceru a vnoučata, a pak jsem se otevírala některým
novým energiím a zážitkům tam, kde žijí nyní ... jistě pravý opak “stažení dovniř“...
Tím se snažím říci, že na nižších příčkách žebříčku vzestupu jsme možná závislejší na geografické poloze svého
bydliště na planetě, pokud se týká našich zkušeností, protože jsme více propojeni a v souladu s tím, co je
bezprostředně před námi a kolem nás. Jenže čím více se vyvíjíme a toto přesahujeme, tím spíše budeme ve
stejnou dobu synchronizováni, neboť pak existujeme na mnohem vyšších úrovních reality. Sečteno, podtrženo všichni a každý z nás je přesně tam, kde být má, a zabírá přesně to místo, které jsme odsouhlasili držet ještě
předtím, než jsme dorazili sem a přijali formu.
2012 ... konec světa?
Ne, začátek. Ke konci světa dochází právě nyní, a probíhá již nějakou dobu, takže r. 2012 bude všemi možnými
způsoby počátkem nové reality pro celou planetu. Většina z vás, čtenářů, právě začíná tvořit tyto nové
modrotisky, které budou nejprve použity na naší nové “druhé straně“, a pak budou na dimenzionální hranici

předvedeny těm, kteří jsou připraveni. Vzhledem k tomu, že Barack Obama pokračuje v úkolu své duše a
udržuje věci “pohromadě“, aby nedošlo ke katastrofické srážce, zatímco se ve starém světě odehrávají tolik
potřebné změny, nakonec naplníme své poslání jako pozemští andělé tím, že - až budeme požádáni těmi
energiemi, které budou připravené - předvedeme tomu starému světu tam systémy a způsoby existence,
jež jsme stvořili zde.
2012 označí planetární vyrovnání, jež bude signalizovat “konec“, či spíše to, že na svých místech je konečně
dostatečné množství toho nového, aby bylo zajištěno závěrečné propuštění toho starého.
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.
Vloženo: 16.června 2009

Bez domova, ale s čistou tabulí ...

Karen Bishop - Křídla
24. května 2009
Vítejte!
Ačkoliv jsme v tolika ohledech téměř úplně pryč ze svých starých realit, můžeme si nyní připadat jako bez
domova, i když nemusíme vědět proč. Snad se potulujeme kolem, aniž bychom zatím měli jasný pocit
“domova“, možná nevíme, kam patříme nebo dokonce ani to, co uděláme jako další... ač na jisté úrovni velmi
dobře víme, že se na blízkém obzoru zjevuje něco nového.
Přestože jsme toho v uplynulých měsících, týdnech a dnech tolik propustili, stále čekáme, až poslední kousky
zapadnou na svá místa, než se bude moci ve své úplnosti manifestovat naše nová realita. Na naše stará místa se
přesunulo v nedávné době mnoho nových energií ve formě jednotlivců apod., kteří převzali naše staré role,
neboť my po sobě necháváme svůj otisk, čímž umožňujeme něčemu nebo někomu novému, aby zaujal své
místo. Tak tedy každá nová energie, která přichází na naše místo, musí dorazit předtím, než se každý z nás
přesidlujících do jiné reality a zkušenosti dočká své zamýšlené svobody a uvolnění ze starého světa. Každý
jeden kousek musí být na svém místě a připraven.
Právě tyto závěrečné kroky musí být dokončeny předtím, než projdeme 21. června významným ukotvením
našich nových energií do našeho zcela nového světa a reality. A vězte též, že kolem jakéhokoliv specifického
data existuje energetické okno... slunovrat je jednoduše signálem, že je konečně na čase, neboť díky své
přirozené energii poslouží jako zdroj podpory a roznícení této velkolepé události.
Červnový slunovrat roku 2008 nás vyhodil ze starých kolejí a starých úloh, a mnozí to pocítili jako vážné
trauma provázené těžko zvladatelnými energiemi. Ale tentokrát energie nadcházejícího slunovratu v červnu
2009 poslouží pravému opaku. Budeme uchopeni a staženi dolů, jelikož se oficiálně staneme právoplatnými
správci naší krásné planety Země. Hlavním tématem bude kotvení.
Jste-li tím, kdo je hotov se svými procesy propouštění, můžete mít pocit, že “čekáte“ v jakémsi stavu
prázdnoty, jen tak se potulujete kdovíkde a bez jakéhokoliv spojení k téměř ničemu. A přesto jiní stále
ještě procházejí procesem, kdy umožňují, aby tyto poslední dílky zapadly na svá místa, než budou moci být

učiněna jakákoliv rozhodnutí s ohledem na možné plány pro budoucnost. Tudíž v mnohých převládá pocit, že
jsme úplně “hotovi“, že se chystá manifestace něčeho velmi nového a vzrušujícího, že se chystá rozvinout zcela
nový život, a že možná právě nyní jsme ztraceni, že nemáme žádný domov, kam bychom se mohli obrátit,
abychom získali pocit útěchy, známosti nebo kde bychom si pořádně v noci odpočinuli.
Tato doba nemá obdoby, protože je darem, jenž budeme mít málokdy ve svých životech příležitost zažít. V
nadcházejících časech na ni budeme pohlížet s pocity okouzlení a údivu, neboť dojdeme k poznání, že
jsme byli vmáčknuti uprostřed dramatického procesu zrodu, nyní ztělesňujícího úplně čistou tabuli,
jelikož skoro vše bylo dočista otřeno pro nový začátek. Již nikdy to nebude stejné.
Může být tedy vhodný čas k tomu, abychom prozkoumali hlubiny svého srdce a hledali, co si skutečně a
doopravdy přejeme. Nyní je životně důležité proniknout až k samotnému jádru, hluboko, a skutečně důkladně
se podívat, co že teď chceme, neboť to nejspíš v nadcházejících časech dostaneme, protože začínáme zčerstva a
znovu, ve zcela nové realitě, se zcela novým záměrem.
Stále ještě děláte to, co si myslíte, že byste “měli“ dělat? Uvědomujete si konečně, že brzy budete moci dělat,
cokoliv se vám zachce? Kdybyste měli několik miliónů dolarů a všechny vaše potřeby by byly trvale
naplňovány, co byste stvořili a jak by vypadal váš život? Kdo by v něm byl? Co byste dělali? Kdybyste zjistili,
že jste naprosto mimo starý svět a jeho omezení, jak byste vnímali svou nově nalezenou svobodu a jak by se
manifestovala?
Zatímco necháváme ony poslední dílky zapadnout na jejich místa, je téměř nemožné učinit jakýkoliv druh
rozhodnutí. Během uplynulých několika týdnů jsme mnohým způsobem zažívali to, co já již tolik let označuji
jako energii “značky stop“. Tato energie vždy přijde, když procházíme velkým přechodem. Má nám
zabránit postoupit kupředu a jejím frustrujícím vedlejším produktem je skutečnost, že nedovoluje skoro
ničemu se manifestovat, dokonce ani ve spojitosti s těmi nejjednoduššími projekty nebo výtvory. Takže,
ačkoliv se nám na velmi hlubokých a důležitých úrovních dostávalo dramatických manifestací či
spojování dílků, stále ještě - z velmi dobrého důvodu - stojíme před onou energií “značky stop“.
Pokud bychom se pokusili stvořit něco předtím, než dílky zapadnou na svá místa a než se nám vše odhalí, s
největší pravděpodobností bychom mnohé museli zase předělávat. Takto jsme chráněni, jako vždy. Je tedy vždy
nejlepší, pokud je to možné, jednoduše důvěřovat, že všechno je v božím a dokonalém pořádku. Ačkoliv
můžeme shledávat, že bloudíme sem a tam, aniž bychom již měli nějaký konkrétní domov, naše dokonalé
domovy, výklady, partneři a místa na Zemi dorazí v pravý čas, a věřte mi - to čekání se vyplatí!
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.
Vloženo 28. května 2009

Zázračná energie Nového světa

Karen Bishop - Křídla
14. května 2009
Vítejte!

Vše se stále přesouvá na svá místa, zatímco se připravujeme na své trvalé pozice, které budou hotovy během
slunovratu v červnu.
Tyto nové změny a seřizování naší nové polohy jsou velice hlubokosáhlé. Jestli patříte mezi ty citlivější,
můžete vnímat výrazný pohyb ve svém nitru - jako by tam jezdil buldozer nebo se pohyboval ledovec a
posouval vše tam, kde to být má. Tato “neviditelná ruka“ je vskutku božská, neboť ví velmi přesně, co dělá,
ač to někdy příliš nedává smysl nebo nám to způsobí skutečné překvapení.
Zázraky a ještě více zázraků, to je obchodní značka této vzrušující energie, protože naše božské a dokonalé
pozice na Zemi, božští a dokonalí partneři, božské a dokonalé příspěvky, a božská a dokonalá bydliště - abych
jmenovala jen pár - jsou pro nás nyní stavěna do fronty, pokud to ovšem dovolíme a důvěřujeme.
Nyní dochází k tomu, že se konečně dostáváme na místa božských a právoplatných správců planety. Jsme
posunováni na pozici skrze absolutní a úplné ukotvení v Zemi, takže se budeme s konečnou platností cítit jako
doma. “Doma“ tedy nebude tam někde venku a nahoře, ale právě zde. A tak je vnímání energie buldozeru
pouze indikací vytváření těchto velmi hlubokých základů.
Proto tedy budeme prožívat pocity, jaké jsme nikdy předtím nepoznali. Klid, důvěru, pocit bezpečí, pocit
velké ochrany a dokonce pocit velkolepé síly, ale jen té božské. Tyto nové pocity budou dost odlišné od
toho, co mnozí zakoušejí nyní!
Nikdy jsem nezažila tolik případů podivného a nevypočitatelného chování druhých jako v poslední době. Na
určitých úrovních, ať již vědomě či nikoliv, mnozí vnímají onu nejistotu okamžiku, kdy “visí ve vzduchu“ a
nemají se čeho chytit, dokud konečně neskočí s tímto mohutným přeorientováním. A jestliže ještě nejsme plně
zapojeni či spojeni s novým pobřežím, mohou být pocity zranitelnosti všudypřítomné, protože vlastně ještě
nikde nejsme... ale jednoznačně zároveň děláme neuvěřitelný a zázračný pokrok! Nebudeme-li brát věci
osobně a uvědomíme-li si, že mnohé z těchto podivných dějů a chování pominou, může nám to pomoci
udržet perspektivu, stejně jako zbavit se jakéhokoliv “myšlení oběti“!
Nyní začínáme vidět, a bude to pokračovat, že dochází k podivuhodným věcem. Svou milostí poctí naše
prostory zázraky, jež bychom možná nikdy nečekali, a normou se po určitý čas stanou slzy radosti a
nevíry, a už je na čase. Ti, kteří si sáhli na hranice svých možností, jsou vyčerpaní odděleností a samotou,
získají brzy velmi odlišnou zkušenost, jelikož zahajujeme novou jednotu.
Zrovna jsem včera večer přijela do oblasti Albuquerque na další ze svých pravidelných návštěv ke své dceři a
vnoučatům. Když mi vykládali auto, poznamenala jsem “netušíte, jak milé je, když to někdo vyloží za mne!“. A
o chvíli později jsem připravovala miminka na spaní, když má dcera řekla “nevíš, jak pěkné je, že jim ta
pyžamka obleče místo mne někdo jiný!“ A přesně takto se pro všechny z nás věci vyvíjejí.
Tím, že k nám náhle dorazí ta správná energie či osoba, se valí dovnitř tato velmi nová spojení jednoty a
podpory, a rozhodně ne předčasně. Jako dokonalé dílky obří skládačky božské a vyšší energie v nové
dimenzi se teď spojujeme přesně s tím a těmi, které potřebujeme... a některá z těchto spojení jsou taková,
že byla původně zamýšlena, ale možná byla přerušena či nevydržela při našem pobytu v nižší dimenzi, kde
temnota stvořila odlišný scénář.
Zatímco se stále více spojujeme se svými dokonalými a božskými scénáři, opouštíme taktéž spojení, která
nebyla těmi pravými. Ztrácíme napravo nalevo, jednotlivce, situace a mnoho jiného, co se nehodí to této
neuvěřitelné a výše vibrující reality, jež je na onom novém horizontu.
Věci, s nimiž jsme museli vydržet, vypořádat se s nimi apod., již nebudou existovat. Náš čas nastal nyní. V
každém případě bude spravedlnosti učiněno zadost. Budeme “vítězi“ v každé situaci a již nikdy nebudeme
znovu využíváni, zneužíváni atd. Vlastně jsme stejně nikdy nebyli, jen jsme přeměňovali nízkovibrační
energie, a tak jsme tedy museli být tam, kde byly ony. Všechno, opravdu všechno, dopadne k našemu
prospěchu.
U mnohých dojde k náhlým a nečekaným změnám, neboť budeme brzy úplně sídlit ve vyšší dimenzi, a tak se
dočkáme zcela nových začátků, které se tolik podobá Nebi na Zemi, jež jsme si vždy představovali. Můžeme
tedy pojednou nechat všechno za sebou... své plány, domovy a další lidi, kteří se nestanou součástí naší nové

reality. Ale jako vždy, budeme tu stále ve svých fyzických tělech ještě dlouho, protože procházíme smrtí a jsme
naživu.
Než získáme přístup do tohoto Nebe na Zemi, je z našich prostor mnohé odstraněno. Dorážíme tam tedy s
poměrně malou zátěží na zádech. Před novým začátkem si toho s sebou bereme velmi málo. Začínáme znovu v
téměř všech možných směrech. Zůstává to, co zbylo... to, co se nám stále bude hodit ve výše vibrující realitě...
spolu s tím novým.
Když přejdeme na druhou stranu prostřednictvím fyzické smrti tady v realitě 3D, tyto pocity zranitelnosti a
zmatku jsou stejné. Až na to, že tentokrát umíráme zaživa. Můžeme si tento proces usnadnit tím, že se
pustíme a důvěřujeme. A též bychom měli vědět, že jeden druhého navzájem uvítáme, jelikož nás dorazí tolik
najednou.
Pokud zatím netušíme, kam směřujeme, můžeme dostat strach. “A co je vůbec na té druhé straně?!“
“Tohle jsem ještě nikdy předtím nezažil!“ Ale vězte, že věci se změní k lepšímu. Poddat se, pustit se, věřit,
že naše duše a Zdroj vědí přesně, co dělají, a důvěřovat, to nám může ulehčit od pocitů zranitelnosti,
strachu, nejistoty a zmatku.
Už jsme skoro na místě. Jste stále blíž. A ano, velmi brzy bude vše opravdu velice odlišné.
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.
Vloženo 20. května 2009

Nikam to nevede?

Karen Bishop - Křídla
28. dubna 2009
Vítejte!
Cožpak jsme uvízli na mrtvém bodě? Že by se všechno zastavilo, žádná podpora, a zdánlivě nedostatek zájmu o
to, kým jsme a co chceme stvořit? Že by všechna příchozí energie vyschla? Zajímá se o nás ještě vůbec vesmír?
Pohnou se vůbec kdy znovu energie? Jsme schopni vydržet ještě další natahování a zdánlivé šarvátky? Cožpak
jsme připraveni se úplně vzdát? Jsme nyní příliš unaveni, zklamáni a apatičtí, než abychom pokračovali?
Cožpak jsme nakonec, ale opravdu s konečnou platností, ztratili víru?
Jestliže vás trápí kterékoliv z těchto myšlenek, nejste sami. Nyní se nacházíme, pokud jste tomu schopni uvěřit,
ve velmi důležitém, výjimečném období. A to je DOČASNÉ. Ano, toto období je DOČASNÉ a jednoznačně
pomine.
Energie ještě “neberou“. Ještě nejsou připraveny se chytit svého dokonalého protějšku za účelem hotového
spojení. Můžeme tedy dostat zprávu o nějaké naší nové cestě či novém prostoru, a když tam dorazíme, zdánlivě
se nic nemanifestuje. Či možná dorazí malé rybky, ale nikdy se nic nechytí. Nebo dokonce cítíme energii
strachu, protože se vlastně nic nechce ještě úplně pohnout kupředu - s ohledem na veškerou současnou
nejistotou, i když bychom chtěli.

Mnozí jsou navíc zmateni. Nejsou si vlastně jisti, kam mají jít nebo co mají dělat. Výsledkem takového množství
stagnující energie, jež odmítá začít, může být zmatek, což některé vede k tomu, že se třeba chopí nového směru
nebo snad dokonce poněkud zoufale poletují okolo, neboť k potvrzování platnosti nedochází - ještě totiž
nenastal správný čas.
“Kam patřím?“ možná se ptáte sami sebe. “Potřebuji být někde jinde, ale nevím, kde!“ “Zajímám já vůbec
vesmír?“ “Proč musím projít znovu tímhle nepříjemným obdobím? Což nestačilo to, čím jsem už prošel?“
Mohu vás ujistit, že skutečně pokračujeme dle plánu, ač to může vypadat jinak. A dokonce i tehdy, kdy jste si
vědomi toho, co se děje na vyšších úrovních, můžete si stále připadat z toho všeho unavení a prostě utahaní!
Koho zajímá, proč!! Už na tom nezáleží, protože jsme možná překročili hranice svých možností!
Museli jsme se však takto napnout, neboť se nacházíme na úplném konci jedné reality a dokonale připraveni
vstoupit do další. Dokončujeme na planetě jednu ohromnou fázi... fázi, jež trvala tak dlouho, jako jsme v tomto
životě a v těchto konkrétních tělech, či dokonce v jakýchkoliv tělech během své existence. Nyní se chystáme
ke zcela novému začátku v úplně nové realitě a to trvá, neboť vše musí být před příchodem června na svém
místě.
Po troškách, každý kousek zapadá na své místo. Procházíme v rámci přípravy dramatickými vnitřními změnami.
Po troškách, mnohé je dokončováno a vyřizováno, aby všechno bylo v pravý čas v dokonalém zákrytu.
Cokoliv, co nevibruje na vyšší úrovni, je z našich prostorů odstraňováno - uvnitř i navenek. Pokud se pokusíme
o návrat do starého světa a staré reality... au! Výsledkem budou extrémní nepříjemnosti. Ale vzhledem k tomu,
že jsme se stále ještě plně nespojili se vším, s čím potřebujeme, potulujeme se stále tam venku, dokud nebude
ten pravý čas. Jak do té doby přežijeme?
Jsme anděly Nové země, původci tohoto Posunu věků, a tak budou tedy všechny naše potřeby naplněny a bude
o nás postaráno. Pociťujeme-li paniku jakéhokoliv druhu, lékem je poddat se. Vzdejte to, pusťte se,
ustupte stranou, a zdroj se o nás postará, dokud se plně nespojíme se svými novými břehy. A jestli je to
vůbec ještě možné... jednoduše důvěřujte. Vše, jako vždy, je v božím a dokonalém pořádku. Vše se vyvíjí tak,
jak má. Nic není špatně.
Můžeme si myslet, že jsme nyní na to nové připraveni, že jsme dokončili své “výklady“ nebo dokonce, že
stojíme na startu s roztočeným motorem, připraveni vyrazit, ale to nejsme. Stále ještě je třeba dohlédnout na
drobnosti a “úponky“, a ony se objeví a bude o ně zázračně postaráno a budou upevněny, neboť tato doba ještě
chvíli potrvá. Objevují se věci, jichž jsme si možná ani nebyli vědomi a postupují na svá místa. Všechno musí
být dokonalé. Každý kousíček na svém místě. Protože pokud nejsou kousky tam, kam patří, jakmile se energie
znovu pohne kupředu, budou se manifestovat věci, o jejichž manifestaci možná nestojíme. Musíme být tam, kde
být máme, abychom mohli být podpořeni, až dorazí podpůrná energie. Neradi bychom byli podpořeni v cestě
nějakým nepříjemným směrem.
Takže, co červen? Co přinese? Jarní rovnodennost energiemi zahýbala. Vyklopily více hutnosti a temnoty a
nechaly je poletovat kolem, neboť nyní již neměly kam jít. Proto jsme tedy mohli vnímat podrážděnost, labilitu,
strach, nejistotu, nervozitu a jakýsi strašidelný pocit. Vzhledem k tomu, že naše osobní hustota je nyní
mnohem nižší, možná jsme se cítili jako v mrazu bez kabátu, nazí a bez ochrany. A vpravdě velmi
zranitelní.
Kdybychom byli daleko ve vesmíru a pohlíželi na Zemi, uvažovali nad tím, co se tam dole právě děje, vypadalo
by to takto: Jakékoliv zbylé hustší a staré energie byly zrovna uchváceny a poletují kolem, bez jakékoliv
možnosti se uchytit. Stará realita je právě nyní skutečně obrovskou iluzí, tudíž toho není mnoho ukotveno. Byly
vykopány staré záležitosti a vyzvednuty ze svého dosavadního domova, a vládne zmatek. Nyní dochází k
velkému střídání stráží. Je opravdu mohutné. Na Zemi bude vládnout zcela nová energie. Tato energie ji
nyní bude mít ve své péči, všemi způsoby. Tato nová energie se nastěhuje, zaujme místo, bude udržovat
prostor a jednoznačně bude sídlit na Zemi a v Zemi. S otevřenou náručí bude tato energie novým
správcem Země, a nyní - konečně - bude mít “bílou kartu“ v čemkoliv, co si zvolí stvořit. A touto novou
energií jsme my.
Právě proto tedy bude červnový slunovrat konečným krokem tohoto nového uzemnění, tohoto nového

správcovství, tohoto mohutného ukotvování našich energií ve zcela novém prostoru. Je to velký podnik, jakým
by také být měl.
Nejistota nyní pochází ze skutečnosti, že jsme před několika měsíci ukončili své předchozí role, už celou
věčnost se připravujeme na to nové, a navíc jsme se zdržovali na dočasných podpůrných místech do doby, než
bylo bezpečné zaujmout své nové pozice. Mnozí z nás se spojili s dočasnými místy a prostory, jež nám
poskytnou útočiště, dokud nebude bezpečné znovu “vyjít ven“... ale to “vyjít ven“ již nikdy nebude stejné.
(Nová mini elektronická kniha “Nebeská brána/Navigace na hranici dimenzí“ -“Heaven's Gate / Navigating the
Dimensional Border“ je konečně hotova... Zrovna se snažím vytvořit na webu novou stránku, abych vám ji
nabídla, a dám všem na vědomí, až bude hotova, prostřednictvím mailu - jste-li na seznamu - a Křídel. Tato
minikniha se detailně zabývá našimi novými rolemi a tím, jak můžeme během této velice podivuhodné doby
přežít, takže se tím v těchto Křídlech blíže zabývat nebudu.)
Jestliže jsme schopni ještě o chvilku déle vytrvat, vědět, že věci jsou tak, jak být mají, a důvěřovat, že naše
současná situace je pouze dočasná, možná pak budeme lépe spát, uvolníme se a jednoduše umožníme naší duši
a vesmíru, aby dělali svou práci... a oni svou práci milují!
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.
Vloženo 6. května 2009

Postupujeme na pozice

Karen Bishop - Křídla
22. dubna 2009
Vítejte!
V březnu jsme tady v Novém Mexiku, ve výšce 7000 stop, měli pěkné teplé počasí. Jako by se zima rozhodla
být krátká, a slunce přišlo brzy. Ale pak, velmi překvapivě, celý den sněžilo! A poté několik teplých dní, pár
dnů s teplotou na 0 a den sněžení, a pak teplý den, a pak den sněžení... jako by se počasí nemohlo rozhodnout,
kterou cestou se vydat... zda k novému začátku (jaro) nebo zpět k zimě. A přesně stejně se vyvíjejí naše nové
začátky. Trhavě, se zadrháváním a sporadickými příchody a odchody, až se můžeme divit, co se to - pro
všechno na světě - děje.
Vše konečně začíná nabírat jednoznačný směr, za podpory některých velmi silných nových energií. Tyto
energie se nyní intenzivně uplatňují a přesunují, a to vše z dobrého důvodu. Potřebovali jsme pořádné
popostrčení směrem kupředu, abychom byli schopni uvést do chodu své ukotvování, a tak dorazily energie,
které nám tento závažný a silný “tlak“ vytvořily.
Stejně jako buldozer odstraňující nejtěžší a v největší hloubce uložené vrstvy, i my jsme nyní umístěni na své
právoplatné pozice, ač můžeme mít naprosto opačný pocit. Jakmile se energie pohybuje tímto způsobem, s
oprávněným záměrem, může se někdy zdát, že zavládl zmatek, že již vůbec nic nedává smysl, jako by se vše
zpřeházelo a vymklo jakékoliv kontrole, a my můžeme začít být emocionální, může nám být do pláče, a
můžeme zpanikařit, že se vše zcela jistě zkazilo. Ale mohu vás ujistit, že to není ten případ.

S příchodem června budeme plně ukotveni, a toto poslední zjevení podivných energií jednoduše slouží tomu,
abychom byli umístěni tam, kde být máme. Vše se přeuspořádává... posunuje tam a sem... jedna věc vypadne a
další přijde na její místo, aby vše mohlo být co nejdříve přesně tam, kde to být má.
Zcela jistě jsme pod ochranou, neboť umístění na naše pravé a právoplatné místo nás drží v dokonalém souladu
s naším nejvyšším a nejopravdovějším Já, a stejně tak s celým vesmírem.
Od ledna udržuji prostor své dceři a vnoučatům... trávím v jejich domově velké množství času a pomáhám jim
co nejvíce mohu, zatímco se zabydlují. A nyní se k nim připojí i manžel mé dcery, neboť je nyní připraven
opustit Sev. Karolínu a začít v Novém Mexiku nový život. Sam a celá jeho rodina strávili celý svůj život v
malém městě v Sev. Karolíně. Je to pro něj obrovská změna, a my jsme opravdu nevěděli, zda přijede. On sám
nevěřil, že by to bylo možné, a nebyl připraven a ani ochoten k tak drastické změně. Nedávno přijel na
návštěvu, jakmile byl schopen se uvolnit, a nyní dokončuje přípravy ke své cestě sem. A je tak nadšený! Je z
něj úplně jiný člověk!
Já se z jejich prostoru stěhuji pryč a budu nyní mnohem více uvelebena a připravena být plně přítomna ve svém
novém prostoru... vše v božím a dokonalém pořádku. Je pro mne jednoznačně zázrakem, že má rodina je nyní
tak blízko - po 10ti letech bolestného rozdělení, a významným zázrakem je také to, že se k nám nyní připojil
Sam. Nikdy jsme ho nezažily tak nadšeného či motivovaného! A ačkoliv se mě občas zmocní pocity určitého
druhu ztráty v souvislosti s mým místem u nich, jsem mnohem více potěšena, že mám nyní o jednoho člena větší
rodinu. A vím také, že můj zcela nový prostor a nový život také přicházejí, protože jinak bych nebyla takto
uvolněna.
Tento proces přeuspořádávání některé věci zastavil, jak to už proces opětovného vyvažování dělává. Může se
tedy zdát, že některé záležitosti se zastavily docela, ale ony jen “čekají“, až se vše uklidní, aby mohly znovu
pokračovat. A toto platí u mnohých z nás obzvláště pro zdroje příjmů. Ale vydržte, jelikož - jakmile se vše opět
rozproudí směrem ke svým pravým a právoplatným místům - se budeme cítit spokojenější, v klidu a větším
bezpečí než kdy dříve.
Taktéž mnoha způsoby nastolujeme rovnováhu. Jak jsem zmínila v posledních Křídlech, skupinová energie či
práce v týmu se vyvažuje tak, že buď osobní energie postupuje více kupředu nebo se naopak více stahuje zpět.
Což znamená, že mnozí se nyní setkají kdesi uprostřed, kdy budou jako celek přispívat stejnoměrně. Skoro jako
by se Země pohnula ve své ose (to není oblast, v níž bych byla odborníkem, ale třeba tomu tak je!), vše nyní
skutečně prochází procesem usazování a vytváření tolik potřebné rovnováhy, aby bylo možno udržet co největší
stabilitu.
Na pořadu dne je též komunikace, neboť dobrá komunikace je v nadcházejících časech nezbytně nutná,
máme-li nejrůznějšími způsoby pracovat jako tým. V minulosti, pokud komunikace chyběla, to mohlo být velmi
znatelné a nanejvýš nepříjemné, neboť nedostatečná komunikace vibruje velice nízko a my teď vibrujeme
hodně vysoko.
Toto jsou vskutku napínavé časy, protože je toho nyní tolik stěhováno na nové pozice našich nových začátků ve
velice nové realitě. I když se třeba zdánlivě věci hatí, jsou vlastně naprosto správně, jelikož pro nás choreografii
vede neviditelná ruka naší duše a vesmíru, aniž bychom se o to sami vůbec museli snažit. K místům, kde být
máme, se nám otevřou dveře, další dveře se zavřou, a věci, na něž máme nyní dohlédnout, nám budou
postaveny přímo pod nos, protože již nadále nemůžeme odkládat balení, provádění změn nebo řešení
nevyhnutelného.
Zároveň nám však, jako vždy, může být velmi nepříjemný pobyt v níže vibrujících energiích starého světa. Starý
svět je nyní velkou iluzí, a tudíž mnozí, kteří tam sídlí, nám mohou připomínat “živé mrtvé“, kteří se pohybují
bez nadšení či zájmu, jako loutky či maňásci žijící v již neexistující energii. Další současné scénáře zahrnují
mnohem intenzivnější energie, ale jsou to energie, jež nám nejsou příjemné, jsou agresivní, těžké a ve velké míře
mimo dosah či odpojené od jakýchkoliv vyšších způsobů života, bytí nebo od Zdroje samotného. Tyto energie si
zatím neuvědomují, že jsme všichni propojeni, a vůbec si nejsou příliš vědomy čehokoliv ve svém okolí.
Výrazně nám může pomoci, pokud poněkud zpomalíme, budeme se držet poblíž domova a setrvávat ve svých
osobních svatyních, dokud se věci neuklidní. Níže vibrující energie nás mohou vyvést z rovnováhy, rozhodit,

učinit nás zranitelnými, a dokonce zastavit. Pobyt ve staré realitě je nyní mnohem náročnější než kdy dříve,
neboť jsme jí také mnohem více vzdáleni. Naše nové postele jsou nyní stlány... čekají na nás... brzy ulehneme
do pohodlí nadýchaných péřových přikrývek a polštářů z andělských pírek.
Současná doba velkého pohybu a vzájemného vyrovnávání je velkým darem. Jednoduše měníme pozice,
abychom se dostali tam, kde být máme. Jestliže se umíme pustit a dovolíme svým duším, aby nás snadno uvedly
do souladu, jestliže věříme, že vše je tak, jak to být má, a víme a důvěřujeme, že je o nás všemi způsoby
postaráno, snad se nám pak bude dýchat lehčeji, plněji se spojíme s touto novou a výše vibrující realitou, a
budeme vědět, že náš nový “domov“ je hned za rohem.
Se spoustou lásky a vděčnosti, do příště,
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.
Vloženo 27. dubna 2009

Óóó, jéééé! Přichází nová energie!

Karen Bishop - Křídla
16. dubna 2009
Vítejte!
Přicházejí nyní ohromné výbuchy energie a tlačí nás stále blíže k našim novým začátkům. Jestliže patříte mezi
vysoce citlivé jedince, můžete zažívat bušení srdce, dechové obtíže, úzkost, strach, a celkovou vnitřní
roztřesenost.
Když tyto exploze energie přijdou - a už je míváme málokdy - slouží k tomu, aby vše rozvířily, pohnuly velkým
množstvím energie a vytlačily toho spoustu na povrch. Automobilové nehody, osobní nehody, pocit, že s námi
někdo/něco třese, a velká nejistota jsou dalšími běžnými příznaky, které souvisejí s velkým pohybem energie. A
jako skoro vždy, když projdeme velkou vnitřní změnou, u mnoha z nás se objevují příznaky alergií a bolesti v
oblasti dutin, protože nyní se naše vibrace velmi liší od našeho vnějšího prostředí, a to způsobuje onen protitlak,
jenž občas může vytvořit alergie a bolesti hlavy spojené s dutinami.
Protože se blížíme těmto novým začátkům, a jsme opravdu blízko, neboť stojíme připraveni s jednou nohou ve
vzduchu a rozmýšlíme si náš první krok na nový břeh, musíme být připraveni ve všech směrech. Všechno v nás,
co neladí s novým a vyšším způsobem života, nyní prochází procesem uvádění do souladu, jelikož kvůli svému
novému místu pobytu musíme splňovat nezbytné požadavky.
“Nejistoty“ jsou značkou tohoto nejnovějšího přísunu energie. Zatímco visíme ve vzduchu, než dosáhneme
onoho břehu, můžeme cítit taktéž nejistotu, neboť ještě nemáme čeho se chytit, u čeho zakotvit či kam se
vylodit. Jenže přidáme-li k tomu tento velký příval energie, můžeme tyto nejistoty vnímat desetinásobně silněji.
Náhlé pocity nejistoty a strachu, znovu, zatímco jsme připraveni kdesi uprostřed, stejně jako mnohé vytlačování
starých energií poletujících uvnitř i venku, s sebou může vskutku přinášet zvláštní a zneklidňující pocity.
Můžeme náhle změnit své plány a rozhodnout se nyní uchopit nejbližší pevný bod s ohledem na něco, co nám
poskytne určitý druh jistoty či “pobřeží“. Nebo třeba učiníme nové rozhodnutí, jež nám dá dlouhodobější pevný
bod, nebo se dokonce připojíme k někomu či každému, abychom nalezli pro stávající dobu nějaký druh podpory

a společenství. Ale to není to, k čemu zde skutečně dochází, protože až se doopravdy znovu spojíme, po
propuštění a odpojení od tolika starých věcí, navážeme zcela nová a mnohem trvalejší a dlouhodobější spojení
než kdy předtím. A budou opravdu báječná.
Začne-li docházet k takovémuto pohybu energií, je toho tolik vytaženo na světlo, že temnota taktéž může
poletovat všude, což nám příliš nepomáhá, když se třeba chceme zklidnit. Právě jsem přijela na několikadenní
návštěvu ke své dceři, a dnes večer stěhujeme postele dětí do jiné ložnice, protože Simeon říká, že spaní u okna
do ulice je divné, že okno ho “táhne ven“!
Pohybuje-li se kolem temnota, může to ty citlivější z nás také činit nervózními, roztřesenými, vyděšenými a
vysílenými. Intenzivní pocity zranitelnosti jsou přítomny stále, o to více, když tolik hustoty opustilo tyto nové a
výše vibrující reality, v nichž nyní působíme.
Tyto nově příchozí energie nás též podněcují, abychom se scházeli. Hvězdami na velmi blízkém obzoru jsou
týmová práce a jednota. Takže tento nedávný posun nás vyzývá, abychom prozkoumali, co v nás samotných
potřebuje přizpůsobit s ohledem na jednotu a týmovou práci. Jste vy tím, kdo obvykle dělá všechno sám, stará
se o všechno, a už ho to velice unavuje? Ostatní vám málokdy pomáhají? Nebo jste tím, kdo rád sedí stranou a
nechá ostatní, aby táhli vůz, a možná nevidíte, že se potřebujete více účastnit? Unavuje vás samota?
Rozhýbala tato poslední energetická změna s rachotem dostatečným množstvím klecí, takže je nyní mnoho lidí
ochotno se spojit a sdílet svá břemena? Nalezli jste svůj tým, ty duše, které jste se rozhodli vpustit na své
nedotknutelné území, nebo snad neuvěřitelně silně vnímáte, že nově příchozí jsou již blízko?
Tento nový energetický posun dělá toto všechno a ještě více. Připravuje nás na to, co jsme vždy chtěli, na nová
a božská spojení, a na štěstí přesahující hranice našich snů. Pokud jsme jakkoliv stáli stranou, budeme nyní
podporováni, abychom se scházeli, neboť právě toto je počátek našich nových začátků.
Na blízkém horizontu se zjevuje tolik radosti a změn... óóó jéééé! To stojí za pohled!
Během března se u mne vše dostatečně stabilizovalo, takže jsem byla schopna psát tu malou elektronickou
knihu (již mi zbývají jen 2 - 3 strany!), a také zpracovávat, zpracovávat a zpracovávat. V onom měsíci jsem si
toho uvědomila tolik (v rámci přípravy na to, abych přestala držet po tak dlouhé době energii pro planetu), že to
pro mne představovalo jeden neuvěřitelný okamžik za druhým. A platí to pro všechny z nás.
Jestliže patříte k těm, kteří dosud neměli čas nebo příležitost toto provést, pak tato nově příchozí energie, jež se
právě přivalila s takovou silou, to udělá za vás, úplně sama. Došlo k takovému pohybu energie, že - dokonce i
když jste připraveni na své nové začátky - to ve vás v každém případě může vyvolat pocity jakéhosi druhu
zhroucení! Nyní procházíme přípravou související s naším vyrovnáváním se s tím, co leží před námi. Než
můžeme postoupit kupředu, musíme svou pozornost věnovat čemukoliv, co nás snad brzdí. A to je, jako vždy,
jednoduše součástí procesu.
Vzhledem k tomu, že mi do ucha prská miminko maliny a tahá mě za tvář, nastává čas se rozloučit ... do příště...
Jééé! Jste připraveni?
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Připraveni na samém okraji nového... stoupáme na nový břeh

Karen Bishop - Křídla
3. dubna 2009
Vítejte!
Zatímco proces zanechávání toho starého za námi a usazování se ve zcela nové zkušenosti bude ještě chvíli
pokračovat, můžeme si být jisti, že naše kotvy se spouštějí stále více, jakkoliv pomalu k tomu dochází, přesto se
nám odhaluje nový horizont v malých, nicméně náležitých krocích.
Většina z nás prochází mohutnou vnitřní transformací... a skutečně je obrovská. Abychom byli v souladu s tímto
velmi novým prostorem, bylo třeba provést “úpravy“, aby nám tento prostor dobře, řádně a příjemněji “sedl“.
Většina přechodových a transformačních zážitků, jež máme, má co do činění s tím, že přestáváme zadržovat
starý prostor. Necháváme odejít jakékoliv a všechny energie, které jsme umístili do starého světa za účelem
zvýšení jeho vibrace, než jsme mohli provést svůj nedávný odchod. Tudíž probíhá spousta odpojování, než
budeme moci uskutečnit svůj úplný odchod do velmi nové reality. Jakékoliv části nás samotných, jež jsme
vnesli do staré reality, musí být nyní znovu získány a přineseny domů.
Tato přeměna může být vnímána různě, neboť proces vzestupu nadále vytváří pro téměř všechny z nás mnoho
rozličných scénářů, ačkoliv jejich konečný výsledek je tentýž. Střevní potíže, noční můry, nepříjemné nebo
podivné sny, vyčerpání, malátnost, zamlžení mozku, pocity vznášení, stáváme se emocionálními bez zjevného
důvodu, pocit chladu a neschopnost se zahřát, vidíme ve svém okolí více světla (nebo jsou pro nás věci jasnější
- doslova) apod., to jsou některé z možných zkušeností z přecházení z jedné reality do druhé. Jednou z mých
nejméně oblíbených zkušeností v souvislosti se vzestupem je potřeba jíst extrémně často, jelikož naše struktury
se tak rychle mění a my potřebujeme všechno dostupné palivo pro podporu tohoto procesu “líhnutí“. Tak častá
potřeba jídla může být frustrující, pokud se někdo snaží zbavit oněch nadbytečných kil, které mu náš vývojový
proces vytrvale přidává!
Právě nyní se nacházíme na pokraji útesu... zrovna připraveni úplně seskočit. Což znamená, že jsme od
pozdního léta r. 2008, kdy skutečně začalo naše odpojování, učinili enormní pokrok. Učinili jsme ohromný
pokrok v pokládání svých nových základů, v uvědomění si, že většina z nás bude dělat něco zcela nového a
odlišného, či snad dokonce totéž ve stejné roli, jen ze zcela nové perspektivy.
Mnoho jsme toho propustili, sami sebe od mnohého vzdálili, a tak jsme více než kdy jindy připraveni na tuto
novou vzrušující realitu na našem bezprostředním horizontu. Právě nyní jsme tedy připraveni na samém kraji
tohoto útesu. Když vidím, kde jsme a kam kráčíme, dostávám se do velmi emocionálního stavu a slzím. To byla
cesta!
Nyní jen tak balancujeme, protože poslední částí jsou již tak blízko. Některé ze současných energií, jimiž
procházíme, se projevují jako čekání na to, až pošta doručí tu velice důležitou věc, čekání na pár slov ohledně
něčeho, co pro nás bude velmi významné, a čekání, až se - již brzy - protrhne ona hráz a umožní, aby nás
vzniklý proud donesl podél toku řeky a plněji nás posunul do naší nové reality. Tak jsme blízko! A věřte mi, vše
se bude absolutně a zcela jistě dít tak, jak bylo zamýšleno. Všechno je konečně hotovo!
Proud začne plynout, příliv se obrátí a my, počínaje půlí dubna, zahájíme plněji postup kupředu. Úsměvy,
radost. Naplní nás úleva, vděčnost a velké emoce, protože se pak budeme divit, proč jsme vůbec kdy o
čemkoliv pochybovali. Přijde spousta světla, nebo to tak bude vypadat, a my zaznamenáme, že naše chodidla
kráčí po něčem novém, velmi příjemném a velmi původním, po něčem, co na náš příchod tak dlouho čekalo.
Pro náš příchod do nového prostoru je nezbytná ochota opustit to staré. A ačkoliv jsme možná doteď měli
pochybnosti, cítili stres či nejistotu ohledně opouštění a přechodu, měli jsme i určitou pomoc. Během tohoto
putování z konce r. 2008 až do současnosti a předtím, než jsme byli schopni položit nohu na svůj nový břeh,
měli jsme podporu a pomoc od svých andělských přátel.
Jedna z mých čtenářek mi poslala krásný dopis vyprávějící o jejích zkušenostech se ztrátami důležitých věcí,
které pak nacházela právě v okamžiku, kdy je potřebovala, na těch nejméně očekávaných místech, která prostě

nemohla minout. Před několika týdny mou dceru začala unavovat častá noční krmení našich dvojčátek. Jednou
ráno se probudila odpočatá, jen aby na svém nočním stolku našla prázdné lahvičky, a vůbec si nepamatovala, že
by se probudila a snad dokonce Arion či Solomona nakrmila. A hned další den jsem se já pokoušela na internetu
koupit nějaký nový software na vytváření webových stránek, vůbec jsem žádným způsobem nebyla schopná
přimět k řádnému fungování tlačítko “koupit“, takže jsem svůj počítač vypnula a šla na poštu. Když jsem se
vrátila, byla otevřena na mém laptopu zásuvka na cd. V minulosti jsem dostala od přítele cd s nějakým starým
softwarem, který jsem samozřejmě měla zdarma, a nebyla jsem si jistá ohledně jeho použití. Nuže, po tomto
zážitku jsem si jistá být začala, nainstalovala ho do počítače a je skvělý!
Andělé na nás takto láskyplně dohlížejí, dokud se sami nestaneme velmi zvláštními anděly. Naši andělé nám
taktéž otevírají dveře. Častokrát jsme třeba ohledně něčeho nejistí nebo cítíme, že věci prostě neplynou. Jenže
když se podíváme pořádně, uvidíme, že se nějaké dveře doslova rozlétly a vyzývají nás, abychom vstoupili,
zatímco jiné se okamžitě zabouchnou anebo se především vůbec neotevřou. Takto tedy může jít o jednoduchý
proces, kdy jdeme po značkách, kdy jednoduše projdeme otevřenými dveřmi nebo prostě čekáme na místě,
dokud nás nějaké dveře nepozvou, abychom vstoupili. Neexistuje možnost, že bychom na své cestě nebyli
podporováni. Vůbec žádná možnost. Pokud se rozhodneme být opravdu pozorní, uvidíme, že dostáváme klíče
ke království, a to velmi kouzelným, láskyplným a zázračným způsobem. Nacházíme se v podivuhodných
časech!
Takže nyní stojíme připraveni na okraji onoho útesu. Věci jsou je teď ještě na krátkou chvíli zadržovány, i když
je všechno konečně hotovo. Ale, až nastane čas, hráz se prolomí a řeka poteče. Jakákoliv temnota přijde o své
pozice, bude odplavena a bez opory, a my budeme neseni k našemu zcela novému pobřeží, dokud v červnu
úplně nezakotvíme. Světlo naplní jakákoliv otevřená místa, jež během tohoto nedávného přechodu temnota
využívala. Naše nohy se velmi brzy dotknou země a my vkročíme na úplně nový břeh. A naše oči se naplní
mnoha slzami vděčnosti... já je už cítím!
Se spoustou lásky a vděčností...do příště,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Postupujeme kupředu u příležitosti rovnodennosti

Karen Bishop - Křídla
25. března 2009
Vítejte!
Stát se co možná nejvolnějšími a nejčistšími, to je přesně to, oč se naše duše snaží, zatímco pokračujeme v
přípravě na zcela nové sídlo ve zcela novém prostoru. A ačkoliv mnoho z nás může mít poměrně jasno ohledně
mnoha věcí, které nyní vibrují níže než my nebo nás v minulosti zadržovaly, přesto stále ještě nevíme zcela
přesně, kam jdeme.
Zde je načrtnuta situace a boží plán, a - jako vždy - postupujeme přesně dle plánu:
V půli léta 2008 k nám začala přicházet znamení či příznaky toho, že jsme hotovi. Projevovalo se to jako
neznalost toho, co se od nás nyní očekává, pocity bezcennosti a vykolejení, cítili jsme se neviditelní a
neoceňovaní či potřební, a všeobecně jednoduše ztraceni. Do října se toto odpojení stalo pro mnohé zcela
zjevným a úplným, a k únoru 2009 bylo docela jasné, že se na rok 2009 objevuje na obzoru cosi naprosto

nového.
Leden přinesl mnohé manifestace příprav na to nové, vytváření úplně nového stádia pro nás samotné a získání
nových základů, připravených pro naprosto novou realitu na zcela novém místě. Skoro jako bychom si balili na
skutečně mimořádný výlet, toužili jsme nahrazovat cokoliv starého něčím novým, vědouce, že směřujeme
někam, kde to je nové a vzrušující, a toužili jsme nechat svůj starý svět za sebou, zatímco jsme se chystali na
nové putování na nové území. Jak jsme se blížili završení tohoto přípravného procesu, bylo třeba se věnovat i
dalším věcem. Museli jsme být přichystáni na všech úrovních. Takže naše nové základy zahrnovaly také novou
verzi nás.
Prioritou se stala pozornost věnovaná vlastnímu zdraví a pohodě, stejně jako naplňování našich potřeb. Úspěšně
jsme povznesli starý svět na novou úroveň vibrace neboli příčku žebříku vzestupu, což bylo naším původním
záměrem, a nyní jsme byli s největší jistotou schopni se chvíli starat sami o sebe. Vzhledem k tomu, že proces
vzestupu u mužů i žen všech věkových skupin se tolik podobá menopauze, nebylo právě toto výjimkou. Skončili
jsme s “pozvedáním“ planety a nyní přišel čas věnovat se sobě.
Péče o sebe pak sahala od dohlížení na svou tělesnou váhu po cvičeni, postupy zaměřené proti stárnutí, protože
proces vzestupu (zvlášť poslední 2 roky) doopravdy může člověku léta přidat (všechno to přeměňování, jež
probíhalo skrze nás!). Nyní se začínáme zotavovat, neboť znovu začínáme... znovuzrození na jiném území a ve
zcela nové realitě. Takže sledujte, jak se nám vrací energie, jak mizí všechny ty minulé bolesti a bolístky svalů a
těla pocházející z našich starých rolí, a jak se spojujeme s tou spoustou nových výtvorů a podpory tam venku,
které slouží k osvěžení a omlazení.
Navíc jsme potřebovali za sebou zanechat starý svět v celé jeho úplnosti, a to byl dlouhý proces - nebo tak
alespoň vypadalo. Zatím co jsme se blížili k červnu 2009, museli jsme se skutečně pustit, pustit, a propustit toho
ještě více. Možná jsme se náhle probudili a zjistili, že se nám vůbec nechce být s těmi stejnými starými lidmi, s
týmiž starými věcmi a kráčet po týchž starých cestách. Naše role se již změnily. Rodíme se znovu. Nyní vše je a
bude odlišné.
Čím více času trávíme ve starých konstrukcích a starých systémech, poblíž starých vibrací a starých způsobů,
tím spíše s největší pravděpodobností přijdeme o rozum, budeme neuvěřitelně vzteklí a úplně zoufalí. Museli
jsme, tak jako chirurg s jemným skalpelem, pečlivě odříznou od našich životů to staré, abychom mohli začít
znovu, čerstvě a nově. A zahájení nového začátku, sestávajícího téměř z ničeho, je právě tím, co se stát mělo.
Rovnodennost 20. března a novoluní 26. otevřely další nové dveře. Pokud bychom jakýmkoliv způsobem
vibrovali nevhodně či v nesouladu s novou realitou, zcela jistě bychom si toho všimli. Nějaké staré vibrace,
které potřebovaly odejít? Že jsme sebe a své potřeby nedávali na první místo. Že nám bylo nepříjemné si říkat o
to, co chceme. Že jsme dovolili, abychom byli lapeni a drženi jako rukojmí nižšími vibracemi, které nám
odebíraly energii. Že jsme věřili, že musíme být “milí“ a slušní k energiím, které takové nebyly. Že jsme
“umožnili“ starším a hustším energiím, aby svobodně vládly, a mysleli jsme si, že jsme zdvořilí.
Jestliže jsme nebyli ještě připraveni těmito novými dveřmi projít, pak jsme museli podstoupit ještě další,
nicméně kratší, očistu a propouštění. Potíže v břišní oblasti, bolesti svalů a těla, emocionální bolest, atd. byly
běžnými projevy. A stejně jako vždy, když se posuneme směrem vzhůru do vyšší vibrace, můžeme se stát
letargickými, zesláblými, ospalými, unavenými, duchem nepřítomnými, a tak ochablými, jak jen to jde.
Začínáte-li úplně znovu, začínáte-li nově, může to ve vás zpočátku probouzet pocit prázdnoty. Ale taktéž to
můžete vnímat jako naprosto báječnou věc. Je to velice osvobozující. Čím více pokračujeme s tímto procesem,
tím lehčí si připadáme, a pak tedy, když se musíme vůbec do čehokoliv zaplést, může to vést ke vznětlivosti,
zmatku, hněvu, rozmrzelosti a skleslosti. A srážky s jakoukoliv níže vibrující energií vás mohou uvést do
bojovné nálady. Ale čím více toho necháváme odejít, čím více toho odstřiháváme, necháváme za sebou, a čím
více se odmítáme účastnit těchto starých energií, tím spíše se budeme nalézat v oku větrné smršti... ve svém
dokonalém středu... a přesně tam, kde být potřebujeme.
Být v “oku větrné bouře“ znamená být v podivuhodném proudu, jenž vytváří a přitahuje k nám přesně to, co v
jakýkoliv daný okamžik potřebujeme. V těchto nových a vyšších energiích můžeme jednoduše v tichosti
procházet svým dnem a vesmír nám přinese cokoliv a všechno až ke dveřím.

Je dobrým pravidlem v těchto energiích věnovat pozornost tomu, které dveře se otevírají a které jsou zavřeny.
Já jsem zjistila, že jakákoliv překážka na cestě či zavřené dveře mi pouze sdělují, že existuje jiná alternativa,
která je mnohem lepší, a že ihned budu vedena k oněm otevřeným dveřím. Nemusím dělat nic... ony dveře se
objeví téměř okamžitě, a pokud ne, již jsem se naučila prostě počkat, zatímco si užívám a zůstávám v klidu.
Právě nyní se nacházíme v nějaké velmi poklidné energii. Telefony nezvoní, e-mailů může být poskrovnu, a
finanční prostředky se nacházejí na sestupné křivce (je-li tomu tak, pak jste dorazili do nového). Ale je to jen
dočasné. Učinili jsme velký pokrok vybudováním svých nových základů, propuštěním mnoha věcí, a tím, že
jsme jednoduše dovolili proudu, aby nás zanesl tam, kde být máme. Jestliže se nyní budeme snažit příliš tlačit (a
prosím, uvědomte si, že toto je jen informace o energiích... můžete učinit cokoliv, co vám připadá správné),
půjdeme proti proudu a třeba navíc ještě stvoříme věci, které bude třeba přepracovat a z nichž budeme muset
později vycouvat. Nyní je ticho po pěšině, protože ještě nedorazili všichni a protože se navzájem plně
nepropojíme, dokud tak všichni neučiní.
Tento čas je nám dán pro radost. Tento čas je určen kreativitě a pokračování přípravného procesu, či - jinými
slovy - pokračování ve vytváření a navrhování toho, čemu brzy dáme hmotný tvar.
Nemusí nám tedy být vůbec jasné, jakým směrem se ubíráme. Můžeme cítit, že jsme hotovi, připraveni
postoupit kupředu, ale nemáme nejmenší tušení, kam! Můžeme si připadat jako ztraceni na širém moři bez
vesel, cítit se stále ještě nepřipojeni k novému pobřeží a přemýšlet, kam máme jít, aby to bylo v souladu s tím,
kde jsme nyní. Jde pouze o součást procesu. Tato nová energie je tak kouzelná, je taková lehká, tak jasná, je tak
výjimečná. A zůstat v oku větrné smršti - neboli mimo to staré - je výstřelem najisto.
Právě takové prosté okamžiky nás tam dostanou. Onehdy jsem ležela v posteli se svou 8mi letou vnučkou. Bylo
již pozdě večer, protože má jarní prázdniny. Obě jsme si četly. V pravidelných intervalech jsme přestávaly a
ptaly se jedna druhé: “Na jaké stránce jsi ty?“ Hleděla jsem na její obličej, tak blízko toho mého, na její krásné a
výrazné tmavohnědé oči (v naší rodině jsou po celé generace oči modré!) a její sametovou čokoládově hnědou
pleť, a mohla jsem jen žasnout, že jejími žilami doopravdy proudí má krev. Když mě ráno probudí svým
smíchem a chichotáním ti dva malí, teprve 9timěsíční, kteří reagují širokým úsměvem, jakmile se naše oči
setkají, a naplní místnost jasem, to mi také dává sílu pokračovat. A když jsem doma v divočině Ramahu, sedím
venku v teplých paprscích jarního slunce a píšu na laptopu, lehounký větřík proudí mými vlasy, jsem skutečně
ve svém středu.
Duben vnese mnohem víc spojení a dokonce i větší posun kupředu. Vše se nyní ukotvuje, ačkoliv tak pomalu.
Rovnodennost a novoluní otevřely další dveře, vynesly nás mnohem více z toho starého a vpustily do našich
životů větší svobodu. Tyto březnové události nám povolily větší “prostor“, protože jsme mohli přece jen trochu
postoupit kupředu, více se vymanit ze starého, a nemuseli jsme tedy jít na energie kolem nás “s plácačkou“!
Čím více se odpojujeme od starého světa, tím pohodlněji se budeme cítit, a vesmír (nebo naše duše) nás vedou
na každém našem kroku na této cestě. Musíme jen následovat znamení, otevřít se tomuto novému vedení,
přestat překážet a dovolit, aby naše nové prostory kouzelným způsobem dorazily, aniž bychom to analyzovali,
zpochybňovali či vzdorovali. Právě skrze tuto lehkost, skrze tyto otevřené dveře, skrze tato neustálá poselství a
podivuhodné synchronicity nalezneme svá nová místa a nové domovy. Budeme-li říkat rozhodné “ne“
čemukoliv starému, co se s námi pokusí navázat spojení, a řekneme-li rozhodné “ne“ u jakékoliv účasti na
starých nepříjemných energiích, umožní to vždy příchod toho nového jako mávnutím kouzelného proutku.
Do června budou naše kotvy hotovy. Budeme plně ukotveni v novém a budeme připraveni na to, až naše zcela
nové životy a nové reality zahájí své dokonalé a jisté nové začátky. Kvůli této nové “ukotvenosti“, kterou
budeme muset ztělesnit, se stále ještě v některých ohledech připravujeme. Nebudeme již schopni se propojit tam
nahoru a tam ven. Nebudeme již schopni “odejít“ prostřednictvím meditace, představivosti nebo čehokoliv
dalšího. Musíme nyní být tady. Jsme držiteli nové energie této zcela nové příčky žebříku vzestupu, a tyto
energie přijdou naším prostřednictvím. Náš vývoj pokročil až takhle daleko, a my si to zasloužíme.
Tím pádem toho budeme muset více unést a více obsáhnout. Takže, ač můžeme být mnohem lehčí, budeme si
také připadat mnohem těžší díky tomu, že budeme nyní velmi silně provázaní se Zemí. Budeme muset zůstat na
místě, v klidu a ve svém středu. Neseme nyní mnohem více světla.
Nejistota ohledně toho, kam jít a kam nyní patříme, se začne rozpouštět. Brzy si uvědomíme, že právě my jsme

těmi, kteří budou vytvářet ta místa, kam se ubíráme. Dorazili jsme na novou příčku žebříku vzestupu... a nyní ji
musíme stvořit. Je to na nás. Takto, jak jsem zmínila v Křídlech z 15.3., zahájíme vzájemné propojování a
vytváření sítě základů pro tuto zcela novou příčku. Zatímco sledujeme, co se děje o jednu příčku níž (nebo ve
starém světě, neboť ten také prochází mohutnou přeměnou), budeme též budovat náš vlastní úplně nový svět na
naší nové příčce. Mnohým z nás bude vzdálená představa, že se máme naučit, jak se držet mimo nebo jak
manévrovat energiemi starého světa, ale je naším plánem se stát pozemskými anděly, a přesně těmto novým
druhům existence je věnován tento web.
Ano, do dubna se budeme cítit o mnoho lehčí, zažijeme tolik zázračných náhod a vskutku budeme vědět, že
jsme dorazili na nějaké naprosto nové území, když jsme se konečně vymanili ze starého světa a staré reality.
Se spoustou lásky a vděčností...do příště,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Nejistota, temnota a probouzení ve 3 ráno

Karen Bishop - Křídla
15. března 2009
Vítejte!
Před několika dny jsem si vyšla na procházku. Poté, co jsem několik minut kráčela po štěrkové cestě vedoucí
k mému domu, jsem náhle zírala na malou skupinku jelení zvěře. Byl na ně krásný pohled. Dlouze jsme na sebe
hleděli pár minut, a já jsem si všimla, že namísto pěti, které jsem napočítala, jich je vlastně deset. Nakonec se
velice zvolna vzdálili a já pokračovala v procházce.
Na cestě domů, když jsem se blížila ke svému domu, byli tam zase, protože pokračovali ve své cestě, křižovali
můj pozemek a skončili u jiného úseku štěrkové cesty, po níž jsem šla já. Tentokrát jich bylo jedenáct, ale
zatímco jsme stáli a znovu na sebe hleděli, vynořil se další kus, a bylo jich dvanáct.
A znovu to bylo nádherné setkání a komunikace, a znovu jsme se rozešli po svých vlastních cestách.
Napadlo mne, že toto setkání s krásnou něžnou energií jelení zvěře, a ještě dvakrát v jednom dni, obsahuje
báječné poselství.
Nejprve se objevili jako číslo 5 ... energii změny. Pak jich přišlo 10 .... Energie nových začátků, kde je nula
dodatečnou energií zvláštních vnitřních darů. S postupem k 11 byl otevřen nový portál, s číslem 1 ve dvojím
vydání, které slouží jako pilíře energie nových začátků nádhernému místu vstupu. A pak se nakonec objevili
jako 12 ... konečná energie vyššího způsobu bytí... nové dimenze ... završení a dokonalosti.
A přesně to se nyní děje tolika z nás.
Nejdříve jsme zažili velkou změnu a mnoho nových věcí. Energie nás podněcovaly, abychom nechali téměř vše
za sebou a vybudovali sami pro sebe nové základy. Hlavním tématem bylo to nové a odlišné. Změna formou
přípravy na nové začátky. Současně jsme postoupili branou k novému a jinému pobřeží. A v současné době, v
závislosti na tom, kde se právě na své cestě domů nacházíte, můžete dojít k podivnému a rušivě působícímu
klidu, vzduchoprázdnu či mrtvému bodu, do místa nehybnosti, a divit se, kde že se to nyní nacházíte.

Jako vždy, čekáme na nejvhodnější čas... čekáme, až se dostatek duší na tomto putování dostane na svá místa...
svá vlastní místa v novém, s novými základy, jež jsou nyní budovány. Takže, když postoupíme do jistého bodu,
můžeme mít pocit, že se toho moc neděje, jelikož je třeba dosáhnout kritického množství před příchodem
dalšího velkého stoupání a silného zážitku nových a vzrušujících dobrodružství.
Ano, nyní pokládáme velice důležitý nový základ. My všichni musíme být připraveni. Novými weby počínaje a
novými auty, novými šaty, lepším zdravím, či snad novým domovem a novými přáteli konče, připravujeme se
na něco doopravdy velkého... na novou dimenzi završení a úplnosti.
Nyní jsme žádáni, abychom posečkali, neboť ještě nejsou všechny věci tak, jak být mají, než postoupíme
kupředu. Všechny dílky ještě nejsou pohromadě, aby tvořily celek. Ještě není čas. Brzy po rovnodennosti 20.
března přijde náznak posunu spolu s novoluním 26.3., a naše nové začátky se poté začnou mnohem více
otevírat.
Probouzení ve 3 ráno
Součástí této přípravy je procitání každého rána kolem 3. hodiny a neschopnost znovu usnout. Toto jsem
naposledy viděla před hodně dlouhou dobou, v počátečních stádiích našeho duchovního procesu neboli procesu
vzestupu, když jsme se přizpůsobovali vyšším vibracím a velkou rychlostí jsme se vyvíjeli.
Zatímco se připravujeme, probíhá námi spousta energie. Naše duše by se chtěly pohnout v rámci svých nových
rolí, ale ještě není ten pravý čas. Ukotvujeme se v nových energiích, zde na našich nových místech, a proto tedy
potřebujeme být zde a nikoliv v jiné snové realitě. Potřebujeme oddech od “bytí mimo“, neboť se toho na všech
úrovních tolik děje ... musíme být tady.
Jestliže jste neobvykle citliví, může pro vás být obtížné pobývat ve vnějším světě či dokonce vůbec
spolupůsobit s čímkoliv, co se děje “tam venku“. Mnohé ze starého světa vám může připadat skutečně příšerné,
protože to momentálně prochází tak zásadním přechodem, že nás ta nestabilita může vykolejit a vyvést z
rovnováhy. Citliví jedinci tak velmi snadno mohou zachytit od ostatních tyto pocity nestability a nejistoty, ale
vězte, že energie pádu samotného mohou být také všudypřítomné.
Energie nejistoty může být vnímatelná na všech úrovních, protože ještě nejsou všechny kousky pohromadě. Na
úrovni duší vždy víme, co se děje. Naše duše přispívají k naší všestranné ochraně tím, že nám jasně sdělují, co
se na vyšších úrovních odehrává. Nejistota se může manifestovat jako strach či neklid, jako nervózní pocit
nejistoty a zranitelnosti, ale jsou to jen naše duše, které nám říkají, že máme ještě chvíli počkat, než se vrhneme
kupředu.
Může být obtížné učinit jakýkoliv druh rozhodnutí, když je v současnosti přítomna tak velká nepředvídatelnost
stejně jako tyto energie, které jsou nyní roztřesené, matoucí, bez návaznosti a zdánlivě se tam venku povalují
bez jakéhokoliv zjevného usměrnění. Je to jednoduše součást procesu postupu do další reality. Usazujeme se (a
mnozí jsou s usazováním již hotovi), a ještě jsme ani nedopluli do fáze, kde se doopravdy přivážeme k novému
pobřeží. Přidejte toto k onomu prázdnu nebo prostoru, jenž zbyl po odchodu tolika světlem naplněných bytostí,
a může se zdát, že sem přispěchalo více temnoty a zaujalo právě toto volné místo. Temnota může zdánlivě mít
pevnější postavení, jsme-li my ve zranitelné pozici, ale to brzy přejde.
Další novou výzvu představuje skutečnost, že těm z nás, kteří odešli (a bylo jich hodně), není již nadále
“povoleno“ asistovat, integrovat, působit či zachraňovat to, co zbylo. Není čeho se chytit v tom starém a v
našich starých způsobech bytí. Byli jsme tolik zvyklí pozvedávat níže vibrující energie, zvyklí v kterémkoliv
daném okamžiku otevřeně jednat, a nyní nás - jako stvořitele tohoto velkolepého posunu - naše duše a
rozhodnutí naší skupinové duše žádá, abychom s úklonou odešli, zůstali stranou a čekali na ty, kteří jsou
připraveni k nám přijít pro moudrost a vedení. Opravdu zvláštní doba.
Kamkoliv se otočíme, možná vidíme stále přítomnou temnotu a děsivé podmínky, protože tento posun je dlouhý
a hluboký, ale naše duše vědí, že to je prostě součástí onoho procesu, a že vše je - jako vždy - v božím a
dokonalém pořádku. Jednoduše se nacházíme ve vzduchoprázdnu “někde mezi“, a to dočasně.
Náš aktuální stav

Uspořádání toho nového pro sebe nám trochu trvá, jelikož je životně důležité, aby naše nové základy byli právě
tam, kde být mají. Navíc, každý jsme v nové a odlišné fázi... někdo je před ostatními a někdo se teprve
připravuje.
Zůstat v “oku větrné smršti“ je nyní nesmírně důležité. Za pouhé vystrčení prstu ven do vířících starých energií
můžeme dostat pořádnou facku. Mnoha způsoby se musíme vracet do starého kvůli vztyčení svých výkladů
nebo částí našich nových základů. Toto vzájemné působení může být náročné, ale může být taktéž božské.
Můžeme požádat, aby k nám byla uvedena ta správná osoba a ty správné okolnosti. Můžeme odmítnout se
účastnit či jednat s čímkoliv menším. V těchto časech se stává normou, že jednoduše klidně stojíme, zatímco
čekáme, až to, co potřebujeme, zázračně dorazí, neboť začínáme uskutečňovat tyto nové a neobyčejné zvyky
vyšších sfér.
Vytváření našich vlastních soukromých svatyní a setrvání v nich je velkou útěchou a může nás okamžitě usadit
do báječného prostoru překypujícího klidem, láskou, mírem, radostí a velkými zázraky. V tomto spočívá rozdíl
mezi novými a vyššími sférami, do nichž jsme dorazili, a oním starým světem, jenž se nyní velice rychle hroutí.
A propast je vskutku veliká.
Toto jsou časy, kdy můžeme o něco žádat a musíme si být jistí tím, co chceme. V těchto časech nemáme
očekávat nic menšího než dokonalost, do níž jsme nyní dorazili. V těchto časech je třeba ignorovat,
odmítat účast a zabouchnout dveře před čímkoliv a vším, co vibruje níže. My jsme zde stvořiteli své nové
reality. Je na nás, abychom rozhodli, jak bude skutečně vypadat. Ostražitost je důležitá, neboť
nepřijmeme nic méně než to, co jsme si po tak dlouhou dobu vizualizovali.
Dostáváme se k rozhodnutí, kdo tu s námi bude bydlet. Dostáváme se k povolení vstupu jen tomu a těm, které
jsme sami vybrali. Dostáváme se k vytvoření čehokoliv, co si zvolíme v těchto výše vibrujících prostorech
stvořit.
Já právě kupuji nový pozemek tady v horách Středo-západu Nového Mexika, jen kousek od mého starého
pozemku, jenž nyní prodávám. Když jsem se dnes byla podívat na tom novém místě, bylo velmi jasné, k čemu
nyní dochází. V jednom okamžiku se během dne po mém boku objevila prastará bytost, která nekompromisně
vyžadovala, abych z tohoto svého nového pozemku učinila portál pro hvězdné bytosti, protože ony chtějí místo
pro vstup. Řekl, že počítají s tím, že jim tuto možnost poskytnu. Již jsem s touto bytostí měla co do činění dříve,
neboť byla jednou z původních bytostí, které měly na starosti první vlny těch prastarých při jejich příchodu
na Zemi... vskutku prastará bytost.
Pohotově jsem mu řekla, ať odejde a nikdy se nevrací. Počítám s tím, že na svém novém území vytvořím
naprosto výjimečné místo, a bude růst a otevře se - velmi pozvolna - každému živáčkovi, jenž tam potřebuje a
“má“ být. Bude ve všech směrech dokonalé. Je jen na mně a na nás všech, co se rozhodneme vytvořit ve svém
novém Nebi na Zemi.
V této době mohutného přechodu a silných energií úpadku můžeme vlastně žít skoro kdekoliv, pokud
jsme schopni vytvořit soukromou svatyni v sobě a ve svém bezprostředním okolí. Toto nové Nebe na Zemi
začne prostřednictvím malých “energetických kapes“. Velmi malých a s vysokou vibrací... časem se tyto nové
kapsy, jež stvoříme, spojí, chytí se za ruce a propojí se v nádhernou síť vysoko vibrující energie a reality
Je to na nás. Nezískáme to tam nahoře, tam venku nebo tam vzadu. Budeme to opravdu muset stvořit sami.
Postoupili jsme a nyní v sobě neseme dostatek světla, abychom uchovali to, co jsme kdysi dostávali z vnějšku.
A shromažďování je pomalé a stabilní zvyklosti posléze vybojují síť potřebnou pro udržení naší zcela nové
reality ve vyšších sférách pohromadě.
Nesnažit se naladit na to staré, ignorovat co možná nejvíce starý svět, neúčastnit se starých záležitostí a vědět,
že je nyní skutečně ok si ostatních nevšímat - to nám naši cestu velmi ulehčí. Těmito novými způsoby navigace
a přežívání v tom novém (a starém) se bude do větších podrobností věnovat nová elektronická mini-kniha,
kterou právě vytvářím a již vám nabídnu v blízké budoucnosti na svém webu. Tyto zvyky jsou velmi odlišné od
toho, co jsme kdy znali.
Starý svět nám teď možná připadá ošklivý, protože takový být má. Již tam nepatříme. Náležíme již do tohoto

zcela nového prostoru, jenž vskutku budujeme -jeden mimořádný kousek za druhým. V minulých dobách jsme
byli tak často poraženi, jelikož je to prostě součást procesu. Jsou to naše ega, která jsou srážena... bičována,
podupána a tlučena, dokud nejsme ochotni je nechat odejít... pustit se a podvolit se své duši a světlu, jenž
nyní vpravdě dlí v našem nitru. Všechno ostatní je odplaveno, neboť to již není potřebné. Jde o součást
procesu a vždy bude. Přetrvá jednoduchost... ony pravé a původní části nás samotných, které zůstanou, aby
vedly, utvářely a milovaly tuto Zemi a všechny, kdož na ní pobývají.
Tak jak naše vibrace začíná dosahovat vyšší úrovně, dosahujeme bodu, kde pro nás již přestává být příjemná
samota. V počátečních fázích vzestupu jsme se potřebovali v osamocení cítit příjemně, protože šlo o součást
procesu propouštění našeho strachu ze samoty. A nyní, když vibrujeme energií celku, můžeme vnímat jasnou a
někdy až bolestnou touhu být s ostatními. Tak by to být mělo, neboť jsme se vyvinuli do stavů jednoty, které
jsou přítomny ve vyšších sférách.
Právě proto se brzy začneme scházet. Nejprve jsme museli znovu začít. Museli jsme si vytvořit a zažít naprosto
čistou a jasnou “paletu“ a “tabuli“... než jsme na ně mohli něco umístit. Vše je v božím a dokonalém pořádku.
Brzy se tedy začneme brát za ruce s ostatními, kteří vibrují stejně jako my a kteří mají být v našem prostoru v
rámci božského záměru. Během rozvíjení tohoto procesu, zatímco budeme pokračovat v budování svých
nových základů a palet, pak možná uvidíme, co se vynořuje na blízkém obzoru.
Jsme-li schopni udržet ve své mysli pozitivní myšlenky, jestliže umíme být vděčni za tolik věcí, jsme schopni též
chápat, že toto nám také pomůže se udržet přesně tam, kde být potřebujeme. (Krátká poznámka: Pokud
zažíváte paniku či úzkost, hodně pomáhá vápník a nenasycené mastné kyseliny Omega 3, 6 a 9. A jako vždy je
nejlepší se poradit se svým praktickým lékařem. Pokud setrváte v “oku větrné smršti“, povede to zcela
přirozeně k velice klidnému stavu.)
Ačkoliv se věci mohou nyní zdát matoucí, jsou jednoduše součástí většího plánu, který se rozvíjí tak, jak by
měl. Budeme ok, protože my jsme tvůrci tohoto plánu, a bylo zamýšleno, že zůstaneme po všech stránkách
nedotčeni a v bezpečí. Jste připraveni vidět to, co přinese konec března? A jste připraveni být plně integrováni,
ukotveni, a ucházet se v červnu o svůj nový začátek? Já určitě ano! To byla ale v těchto posledních fázích
cesta!
S láskou a vděčností...do příště,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 20. března 2009

Začínáme znovu

Karen Bishop - Křídla
5. března 2009
Vítejte!
Krok za krokem, kousek po kousku, začínáme znovu. Poté, co dostatečné množství duší, sídlících ve starém
světě nižší dimenze, mělo dost času a příležitostí se rozhodnout, zda zůstanou za námi či zda postoupí do své
novější a výše vibrující reality příštího kroku celku, mnoho z nás odešlo na příští příčku naší zcela nové reality.
Když jsme odešli, možná jsme vnímali pocit dovršení, pocit ztráty identity a smyslu života, a snad silný pocit
desorientace. Ukončili jsme velmi významnou fázi, a protože tuto fázi dokončil dostatečný počet z celku, zajisté

jsme byli hotovi s velice důležitou misí. Šlo o významné ukončení. Protože jsme naprosto hotovi, nyní se
připravujeme, abychom znovu začali... abychom zažili velkolepé znovuzrození a nějaké úplně nové začátky.
Těsně před tím, než jsme vstoupili do svých zcela nových prostor či vyšších dimenzí, mohli jsme vnímat velké
svalové a tělesné bolesti, jak jsme vytlačovali zbytky staré hustoty, které v nás mohly setrvávat, velice úzkým
porodním kanálem. Ale jakmile jsme dorazili, mohlo jakékoliv nepohodlí zmizet jako kouzlem.
Postup do výše vibrující reality vytváří časté náměty, které jsou vždy přítomny. Některé z nich zahrnují: Velice
nízkou toleranci vůči níže vibrujícím energiím a způsobům existence, velkou osamělost, ztrátu paměti, silný
pocit dezorientace, velké odpojení od téměř všeho, extrémní vyčerpání a pocity, že se vám nechce dělat nic
kromě odpočinku, apatii, ospalost, výkyvy nálady, velkou radost, klid, hlubší spojení se Zdrojem a vlastní duší,
větší pocity lásky a velmi silné povědomí o tom, co je kolem nás. A co to všechno přesně znamená?
Nízká tolerance vůči níže vibrujícím energiím: Níže vibrující energie jsou příliš hutné pro ty, kteří vibrují
výše. Mohou být vnímány jako velice nepříjemné, těžké a opravdu příšerné. Tyto energie nás vedou k
tomu, abychom uprchli, vydali se k pobřeží vyšších vibrací, kam patříme, a stvořili si někde jinde výše
vibrující realitu. Již více nepatříme do nižších dimenzí, a ani tam nesídlíme. Soukromé svatyně a příroda
jsou úlevou pro tyto náročné pocity, spolu s tvořivostí a věcmi, které vibrují výše (láska, péče, respekt,
umění, hudba a cokoliv neutrálního, atd.).
Velká osamělost: Čím výše vibrujeme, tím více níže vibrujících energií se uvnitř i navenek uvolní.
Nakonec nám nezůstane moc toho, čím bychom se mohli obklopit. Můžeme se tedy stát osamělými,
jelikož jsme předběžci, pokud nejsme schopni tolerovat nižší energie po dlouhé časové úseky, což se po
chvíli stane téměř nemožným. Posléze se nám může zdát, že jsme na světě sami, ale to se nyní mění (více
o tom za chvíli). Pobyt ve společnosti dětí (protože přirozeně vibrují výše), nacházení malých okruhů
přátel a milovaných, kteří nás doopravdy mají rádi a mají o nás zájem (dokonce i když nesdílejí naše
přesvědčení), a naopak, jsou těmi pravými léky. Opravdová a původní láska vibruje vysoko, a to stačí k
udržení spojení, ač třeba nemáme společného nic dalšího.
Ztráta paměti: Vyvíjíme se do čisté energie a také za sebou zanecháváme mnohé, co si pak budeme stěží
vybavovat. Navíc, čím výše vibrujeme, tím více žijeme v energetických kapsách spojených s různými
tématy. To, co je v přítomném okamžiku, je vše, co existuje, neboť již neudržujeme silná a dlouhá spojení
k mnohým věcem. Výše vibrující energie se pohybuje velmi rychle dovnitř a ven a je naprosto v
přítomném okamžiku. My se též stáváme čistou energií. Takto se po chvíli stávají zvláštnosti a detaily
diskutabilními. Stále mi chodí korespondence od čtenářů, kteří cítí potřebu opravit můj spelling,
gramatiku a interpunkci. Dochází totiž k tomu, že já nyní speluji foneticky a nemohu si vzpomenout na
přesné znění gramatických pouček, atd. Kdysi dávno jsem vytrvale vyhrávala při každé spelovací soutěži,
které se týkaly gramatiky a interpunkce, protože mě to opravdu bavilo, jenže teď to prostě nejde, a je
příliš časově náročné, abych každý příspěvek Křídel posílala někomu ke korekci. Zaměňování písmen a
slov ve větách je též v počátečních fázích běžné. Detaily a analýza se nakonec též stanou spornými,
jelikož láska a energie jsou tím jediným, co nakonec zůstane.
Dezorientace: Tato zkušenost je velmi běžná a a nastane vždy a pokaždé, když se posuneme o stupínek
na vzestupovém žebříčku. Již více nesídlíme v nižších dimenzích, a to nové ještě nedorazilo. Takže se
nikam nehodíme. Neexistuje nic, s čím bychom se mohli spojit, a nemáme kam jít. Můžeme si připadat
ztraceni, trochu nejistí, a snad nás opouští sevedůvěra, neboť si připadáme vykolejení. Jediným lékem je
tu vědomí, že tyto pocity opět přejdou, stejně jako pomůže co možná nejčastější bytí v přítomném
okamžiku, zaměstnávání se a odvádění pozornosti.
Odpojení od téměř všeho: Naše prostory v důsledku procesu vzestupu mnohé opouští. Můžeme začít
vibrovat jinak než ostatní a musíme se tedy rozloučit, či snad naši dřívější přátelé nyní odcházejí za úplně
novým a odlišným “posláním“, než je to naše. Nejsme schopni se nadále spojit či stát součástí starých
systémů, a dokonce naši milující zvířecí společníci nám mohou odejit, jelikož nejsou schopni putovat s
námi na naše úplně nové pobřeží (vždy se znovu vrátí v nové podobě!). Zde pomáhá spojení s novým a
doopravdy se díky tomu můžeme cítit mnohem lépe.
Apatie, vyčerpání a ospalost: Apatii vnímáme, když restartujeme, seřizujeme, nebo když se vznášíme v

prostoru a čekáme na svá nová spojení či nové role. Vyčerpání pochází od nového přepojování či
vylaďování našich těl na vyšší frekvenci (naše buňky procházejí přeměnou, a to spotřebuje hodně
energie), a k ospalosti dochází, když přecházíme z jedné dimenze do další (stejně jako nám může být zima
a nejsme schopni se zahřát). Na toto neexistuje žádná úleva, kromě toho, že těmito stádii prostě projdeme
a víme, že jsou vždy jen dočasná!
Výkyvy nálad: Cítíme se skvěle v blízkosti vyšších vibrací a ne až tak skvěle, jsou-li nablízku ty nižší.
Můžeme se při svém pobytu v nižších vibracích pokusit setrvat co možná nejvíce ve vyšších vibracích a
láskyplném a přijímajícím stavu.
Radost, klid, hlubší spojení s naší duší a pocity lásky: Toto se děje, když se vzdálíme z toho starého
neboli níže vibrujících energií. Jestliže jsme schopni se jim vyhnout co nejvíce, je pak mnohem snazší se v
nich pohybovat po kratší dobu, je-li to nezbytné. A pokud jsou v našem okolí vyšší vibrace jednoty,
starostlivosti, respektu, tvořivosti, lásky a radosti, ač jde o starý svět, snadno se též můžeme cítit mnohem
lépe.
Velmi silné uvědomování si toho, co je okolo nás: Čím výše vibrujeme, tím více jednoty zažíváme. K
oddělenosti dochází ve staré realitě, a když se s ní setkáme v okamžiku, kdy začneme sami vibrovat výše,
je to skutečně hrozný pocit. Uvědomování si každé a všech věcí okolo nás a poznání, že jsme všichni
Celkem a Jedním, se stává stále více zjevným, čím více se vyvíjíme. Tudíž mnoho dalších může zdánlivě
existovat v režimu velké oddělenosti, skoro uvnitř jakési vlastní oddělující bubliny se zamčenými dveřmi,
a mohou tak vypadat, jako by se nacházeli v nějakém svém vlastním podivném světě. Toto bylo pro mne
vždy nejobtížnější, protože to, že jeden druhého “nevidí“ nebo nebere na vědomí, mi je obzvláště
nepříjemné. Vše ovlivňuje všechno ostatní a čím dříve si toto jako planeta uvědomíme, tím lépe na tom
budeme.
Během minulého týdne (konec února a začátek března) jsme dosáhli dalšího milníku a byli poté připraveni o
kousek postoupit dopředu. To se manifestovalo u někoho jako pocity velké ospalosti, závratě a točení hlavy, a
jako silná touha spát, odpočívat a vytvářet si pohodlná bezpečná místečka.
Úspěšně jsme propustili spoustu starých záležitostí, umístili dostatek nových věcí na správná místa a nyní se
můžeme pustit a pohnout zase jednou kupředu... kupředu do zcela nové reality. Ať to pokračovalo
sebe-pomaleji, skládali jsme dohromady dílky svých nových začátků. Nová spojení, nové základy, svěží a nové
části v našich životech jsou manifestovány a vkládány na svá místa, jakkoliv pomalu to pokračuje.
Ano, začínáme znovu. Potřebovali jsme být mnohého zbaveni a od mnohého odděleni. Museli jsme být
ponecháni s úplnou kostrou holého minima, abychom mohli začít znovu. Možná jsme zjistili, že máme méně
přátel než dříve, přicházíme o příjem, že jsme o tolik obráni, dokonce jsme si mohli připadat, jako bychom byli
ponecháni venku v zimě. Bylo to tím, že jsme museli být připraveni začít zčerstva a nově... museli jsme být
připraveni začít úplně nový život s novými spojeními a ledasčím jiným úplně novým. Naše břidlicové tabulky
musely být dočista utřeny, než se dalo připsat cokoliv nového, protože to, co se připíše, bude sestávat z
mnohem vyšší energie, jež nyní odpovídá té naší. Potřebovali jsme čisté plátno, než jsme přidali první tahy
štětcem a zcela novou barvou pro vytvoření našeho úplně nového obrazu.
(Tento scénář se též objevuje v souvislosti se zemským čištěním a přírodními katastrofami. Proto naše krásná
Austrálie zažila tak mohutné požáry... připravuje se na stav čistoty pro účely zcela nové a výše vibrující reality.
Ze sutin se vynoří jasná, zářivá a nová oblast, která se ukáže být pro nový svět velice uzemněným a původním
místem... místem, jež bude známo široko daleko pro svůj jedinečný příspěvek planetě.)
Takže jsme byli zbaveni všeho starého... všech nepříjemností minulosti... problematických a náročných
spojení... a starých zodpovědností spočívajících v povznášení vibrace starého světa a jeho obyvatel. (Jestliže se
cítíte bídně a stále ještě cítíte, že byste měli vypadnout, opustit svět, a že jste snad nyní v pekle namísto nebe,
vězte, že to je v důsledku většího spojení se starým světem. Čím více jsme zapleteni se starým světem, tím
složitější to může být a tím hůře se cítíme. Věci se vskutku zlepšují, pokud necháme za sebou starý svět,
řekneme “ne“ nepříjemným jednotlivcům a způsobům jednání a víme, že - jakmile jsme ochotni odejít a
odmítnout se dále účastnit - bude o nás stále postaráno. Doopravdy se pustit, to vždy přináší velký prospěch,
jenž nás během procesu vzestupu udržuje v proudu.)

Naše nová realita a náš nový svět začnou u nás. Začnou u jednoho. Brzy (jestli jste tak zatím neučinili) každý z
nás přivede jeden další kousek, jednu další osobu. Pak budeme mít ve své nové realitě dvojku (pokračující
vztahy z minulosti mohou též přetrvat, ale nyní na vyšší úrovni). Což bude počátkem nových společenství.
Vězte též, že uvolnění starého trvalo velice dlouho, tudíž bude chvíli trvat, než bude stvořeno to nové (ale jistě
ne tak dlouho, jako jsme propouštěli to staré!).
Navíc jsme zjistili, že musíme být obzvlášť opatrní, co se našich hranic týká. Musíme být velmi opatrní, koho do
svého nového světa a nové reality vpustíme. Ne každý může vstoupit, ale s těmi, kteří vstoupit nesmí, se lze
setkat na hranici dimenzí, až o to požádají. Ti, co nepožádají, ještě na dimenzionální hranici nedošli. A s těmi,
kteří požádají, se ve většině případů setkáme u svých nových výloh, jež budou existovat na hranici, zatímco my
sídlíme na druhé straně, kde jsou nádherným způsobem naplňovány naše potřeby. Starý svět potřeboval také
znovu začít.
Současné dění v ekonomice je součástí plánu. Předpokládalo se, že k tomu dojde. Nadešel čas, kdy se to mělo
zřítit, tudíž je tento masivní přechod vskutku v božím a dokonalém pořádku... a vězte také, že opravdu budeme
ochraňováni. Tamten svět jsme opustili. Procházení těmito matoucími, podivnými a nepochopitelnými pocity
konců a ztráty smyslu života, je jednoduše důkazem, že jsme skutečně dorazili na území, kde jsou věci velmi
odlišné. Jestliže můžeme věřit, že tomu tak je, a jestliže se můžeme co možná nejvíce vzdálit od starého světa (s
výjimkou našich výkladů postavených za účelem výdělku), můžeme mnohem snadněji zažívat Zemi zaslíbenou,
plnou radosti, míru, lásky a harmonie - mimo jiné.
Nyní docela pěkně postupujeme. Pocity tíhy, uvěznění, úzkost, deprese a panika jsou znamením toho, že sídlíte
ve starém světě nebo že komunikujete se starými způsoby a nižšími vibracemi. Poklidné setrvávání ve vlastním
středu, neboli oku smršti, a co možná největší zjednodušování našich životů nás může udržet mimo dosah škod.
Setrvání v tichu, zatímco jsme ochotni se pustit a důvěřovat, se může stát významným zdrojem, jenž nám dovolí
plout s proudem směrem k novému cíli ve vyšších sférách. Jsme nyní také mnohem lépe ukotveni, protože
procházíme přípravou na úplně novou realitu právě zde. Všechno to čekání a oddělenost minulých let, a ona
izolovanost mnohých, začne brzy odcházet. Ano, vážně znovu začínáme.
Mnoho lásky a nehynoucí vděčnosti. Do příště,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 8. března 2009

Oddělení, oddělování, odloučení, rozdělení světů...

Karen Bishop - Křídla
25. února 2009
Vítejte!
V časech, jež jsou dávno pryč, kdy jsme byli mladí a naivní, jsme si možná představovali, že proces vzestupu
bude neuvěřitelně radostný, plný lehkosti, a že nás vyzvedne do vyšší dimenze, kde budeme plout na nebeském
obláčku a možná celý den jíst bonbóny, či že snad budeme náhle naplněni světlem, zatímco naše výzvy rázem
zmizí. Dosáhli bychom Země zaslíbené, kde bude hojnost lásky a nikdy více již nezažili nic nepříjemného. Dnes
jsme moudřejší.
Ačkoliv se jistě různé věci zlepšují, a pokud bychom se ohlédli zpět, uviděli bychom velmi odlišnou verzi sebe

sama, proces vzestupu se stále předvádí v takové podobě, jak bychom si nikdy nebyli schopni představit.
Jelikož začínáme vibrovat čím dál tím výše a dosahovat vyšších úrovní existence, tolik se toho pro nás mění, a
vždy na nás čekají úplně nové výzvy, abychom se vyrovnali a přizpůsobili vyšším vibracím, jimiž jsme nyní
obklopeni.
Jde o tvrdý a náročný proces, ale krok za krokem dojdeme k uvědomění, že jsme vždy správně tam, kde být
potřebujeme a zakoušíme přesně to, co jsme zažít chtěli, přesně v ten pravý čas. A čím více světla neseme, tím
silnějšími se též stáváme. Země zaslíbená leží vskutku nablízku, ale cesta tam se ukazuje mnoha podivnými,
zázračnými a neočekávanými způsoby. A paradoxně, čím blíže jsme jejímu konci, tím více si uvědomujeme, že
doopravdy již nemáme tatáž přání, a služba lidstvu bez ohledu na naše vlastní přání může začít zastiňovat vše
ostatní, neboť naše ega mizí velmi pozvolna.
A protože se nacházíme ve zcela novém prostoru, na této nejnovější příčce žebříku vzestupu, mohou se objevit
také nové a zneklidňující pocity.
Onehdy mi v legraci má dcera tvrdila, že jsem se možná stala “bi-polární“, jelikož vykazuji už několik měsíců
chování, které u mně nikdy předtím neviděla. Tvrdila, že v jednom okamžiku jsem blaženě šťastná ... a v dalším
dost podrážděná. “Kdo, JÁ??“, odpověděla jsem s velkým údivem. JÁ, ta obvykle veselá, radostná a příjemná
bytost? Snad má halucinace nebo je sama podrážděná a jen to na mne promítá, koneckonců, věděla jsem, že
jsem pořád skoro dokonalá.... Určitě mluví o někom jiném (úsměv). “Ne, myslím to vážně, mami,“ trvala na
svém.
Takže, oč šlo? Byl to zase další podivný a zcela nový příznak vzestupu? Extrémní kolísání nálad mezi
jednotlivými okamžiky s velkými extrémy prožívání okolního světa? Ano, ano a ještě jednou ano.
Poté, co jsme zažili ono velké odpojení od nové reality (zhruba kolem října 2008, ale skutečně se začalo
projevovat od července), jsme byli osvobozeni a pomalu jsme zahájili proces, jenž způsobil tento ohromný
zážitek. Přišli jsme o vjem svého starého Já, cítili se ztraceni - jakoby bez kormidla, zmateni či dokonce k
ničemu, protože naše staré role skončily, ale začali jsme se též pozvolna znovu spojovat s něčím zcela novým a
odlišným... a vskutku kouzelným. Toto velké oddělení mezi oběma realitami bylo dost výrazné, dramatické a
naprosto dokonalé. Úspěšně jsme pozvedli vibraci starého světa a nyní nastal čas se vydat k novým břehům,
kde věci jsou kouzelné, klidné, blažené, láskyplné, a kde jsou všechny naše potřeby zázračně naplňovány. Ale
stále procházíme procesem přizpůsobování, neboť toto byl významný vibrační skok.
Propast mezi starým světem a novou realitou je nyní docela velká a též dost výrazná. Díky tomu je přítomna
ohromná polarita, a tak tedy, zatímco se nadále snažíme reality střídat, můžeme si opravdu připadat bi-polární.
Při svém postupu v rámci duchovně evoluční cesty ztrácíme trpělivost s níže vibrujícími energiemi - jakkoliv
pomalu k tomu dochází. Nejprve nás mohou zlobit, pak si můžeme s pocitem provinění přát, abychom nemuseli
být v jejich okolí, a nakonec dojdeme do bodu, kdy říkáme “Dostaňte mě odtud pryč!“ Naše nesnášenlivost se
pak stane absolutní, a ta láskyplná bytost, jíž bychom - jak si možná myslíme - měli být, se zdá být zvláštním
způsobem nahrazena vnitřním vetřelcem, jehož odpuzují níže vibrující energie.
“Co se stalo s mým duchovním Já?“ můžeme se divit. “Cožpak bych neměl být k ostatním láskyplný a laskavý?
Neznamená snad vyšší vibrace, že jsem nyní dokonale milující a chápající osobou, která je zde proto, aby
zpříjemnila život těm okolo sebe?“
Když je nyní přítomna extrémní propast mezi jednou realitou (dimenzí) a druhou, naše reakce jsou pak též
extrémní. Ta mezera je teď docela velká. Jestliže jsme v nižší dimenzi, čili nižší a hustší vibraci, můžeme se cítit
naprosto otřesně. Opravdu otřesně. Což se může manifestovat jako velký hněv, bolest, frustrace, napětí a
skutečně podrážděný postoj. A pak - docela náhle - se setkáme s něčím, co vibruje výše a okamžitě se cítíme
šťastně, správně, blaženě a v přirozeně dobrém prostředí.
Od jednoho extrému ke druhému, můžeme se začít podivovat nad tím, co že se to - pro všechno na světě - s
námi děje. A s téměř nulovou tolerancí vůči čemukoliv, co vibruje níže, můžeme zjistit, že sami sobě příliš
nelíbíme, neboť naše reakce na tyto vibrace v nás vyvolávají nepříjemné pocity. Pokud jste například žena v
přechodu, možná jste se v nedávné době rozhodla pro vyšetření hladin hormonů, přemýšlejíce, zda toto není

ona příčina, ale má-li tuto zkušenost tolik lidí, pak zřejmě příčina netkví ve fyzičnu.
Vzestup se odjakživa v mužích i ženách ukrýval pod předstíranou menopauzou. Proto tedy pocity jako “Už mi
to stačilo,“ nebo “Už chci skončit!“ či třeba “Už přišel můj čas?“ jsou velmi běžné, protože jsme toho od svého
příchodu tolik vykonali, abychom podpořili tuto planetu. Vznětlivost, výpadky paměti, potřeba péče o sebe
sama a touha posunout se dál, to vše je jednoduše součástí našeho duchovně evolučního procesu v tomto
současném stádiu, dokonce i když tyto věci vážně předstírají menopauzu.
Pocity napjatosti, tlaku a prchlivost jsou též běžnými symptomy, jako by se, když se přesunujeme výše, energie
stávaly těsnými, neboť cokoliv v nás vibruje níže, to potřebuje být “vymáčknuto“, abychom se dostali do
souladu. Můžeme vnímat mnohem větší pohyb energie ve svém těle, zrychlení dýchání, tlak na hrudi, pocity
jako po zasažení čtyřnásobnou dávkou kofeinu nebo třeba máme potíže se spaním v důsledku takového
množství energie, jež námi protéká. Takže ne vždy lze “nastavení“ pociťovat jako skvělé. Jakmile jsou energie
vytlačeny a uzpůsobení provedena, vždy se cítíme lépe... alespoň do své další fáze rozpínání! Čím vyšší je
vývojový prostor, jenž obýváme, tím méně níže vibrujících energií je tam přítomno. Je to tím, že láska je tou
základní energií, která zůstává. Tím pádem s postupem událostí ztrácíme stále více ze sebe sama, což vyústí v
potřebu se přizpůsobit nebo se začneme cítit velice nepříjemně.
Tento poslední posun směrem vzhůru není jiný. Všichni se nyní velkým způsobem přizpůsobujeme, pokud se
týká hranic a toho, jak zacházíme s nižšími energiemi nebo nižšími dimenzemi. Jsme od nich již velmi vzdáleni,
tudíž pro nás může být opravdu nesnesitelné se k nim přiblížit. Navíc, už jsme s nimi skončili do té míry, že se
můžeme rozčilit či rozrušit, jestliže se objeví v našem prostoru.
Přidejte k tomu změny minulého roku, třeba pocity jako bychom byli boxovacím pytlem, když tolik z nás
dostávalo znovu a znovu rány, a může být extrémně problematické se přiblížit k čemukoliv nepříjemnému.
Vážně jsme připraveni na to nové, na svou Zemi zaslíbenou, nebo alespoň na chvilku klidu, a snad dokonce na
zkušenosti mnohem vyššího řádu.
Ale vyšší dimenze jsou také přítomny. Začínají se manifestovat zázraky a podivuhodná nová spojení, přicházejí
skvělé pocity, ač v nepředvídatelných intervalech, a my zdárně pokračujeme v naší cestě ke své lepší a nové
realitě.
Před několika týdny jsem začala mít sny o původních záměrech či spíše o původních spojeních. Například mi
jedné noci probleskl hlavou obraz 16. prosince. Má dcera se narodila 24. prosince, ale původní datum bylo
stanoveno na 16. Obsažené poselství či programování, které jsem obdržela, se týkalo původních záměrů. Již po
mnoho let přizpůsobujeme své energie, abychom zůstali synchronizováni jako planeta. Museli jsme se
přizpůsobit, abychom zůstali v rovnováze, když toho bylo tolik z rovnováhy vyvedeno. Nyní se dostáváme k
tomu, abychom se vrátili k původním a nedotčeným záměrům, pravým spojením a uspořádáním, a k tomu, co
jsme vždy pro planetu plánovali. Tato nová a čistá nastavení se dějí uvnitř nás, jelikož se konečně můžeme
vrátit k tomu, kým doopravdy jsme a co jsme sem přišli vykonat....vybudovat Novou planetu Zemi. Takto se
tedy vskutku připravujeme na své zcela nové role.
Navíc, což souvisí s tímtéž tématem, opět čistíme a propouštíme, ale je to tentokrát velice odlišné. Kupodivu
jsme za poslední rok či dva trochu zacouvali. Rozhodli jsme se vyčkat, dokud dostatečné množství z mas lidí
nezíská šanci vše dohnat, než se posuneme dál, díky čemuž jsme byli uvězněni na nižší příčce žebříku vzestupu
po mnohem delší dobu, než bychom byli možná chtěli (jenže naše duše se rozhodly, že to uděláme, takže vše
bylo správně na svých místech). Vzhledem k tomuto jsme převzali více níže vibrujících energií (to k těm
“ranám“), než jsme měli v minulosti... a tyto energie byly energiemi, s nimiž jsme již byli celkem vypořádáni.
Tudíž nyní opět tyto zkušenosti propouštíme a čistíme.
Důvod, proč je to nyní odlišné, spočívá v tom, že šlo více či méně o přídavek nebo neobvyklou a svého druhu
ojedinělou zkušenost. I poté, co jsme byli hotovi a naše vibrace byly již příliš vysoké na to, abychom těmito
zkušenostmi procházeli kdy znovu, přesto jsme se - při čekání na správný okamžik našeho odchodu - zapletli s
nižšími energiemi. Potřebujeme teď tedy vyklidit či odstranit usazeniny vzniklé díky těmto zážitkům (doufám,
že to vše dává smysl!).
Když jsem před mnoha lety zahájila velice zrychlený vzestup (protože jsem byla tolik vzdálena od záměru své

duše), zažívala jsem po nějakou dobu divné a intenzivní sny Jednalo se o útržky a obrazy, které kolem mne v
noci bleskově prolétly, jelikož jsem propouštěla to staré... bylo to skoro jako shrnutí života. Toto se mi děje
znovu, ale v mnohem menší intenzitě. V době snění uvolňujeme to, s čím již nepotřebujeme být spojeni. Takže,
jste-li někým, kdo již nějakou dobu neprošel jakýmkoliv druhem záměrné léčby, můžete náhle zatoužit
absolvovat nějaký druh čištění. Ale i tak proces vzestupu vždy sám od sebe velice přirozeně stvoří to, co
potřebuje, bez jakýchkoliv záměrných podpůrných prostředků.
Na svém postupu dále, pryč od nízkovibračních energií minulosti, se můžeme taktéž začít velice zajímat o své
vlastní zdraví a pohodu. Neměli jsme čas se věnovat sami sobě, uzpůsobit dietu, cvičení atd., nyní nadešel
konečně náš čas. Na úrovni duší víme, že potřebujeme být uvnitř neposkvrnění, abychom mohli plnit své nové
úkoly.
A co navigace dimenzemi? Jak můžeme zůstat při zdravém rozumu a šťastní, jestliže musíme někdy setrvat ve
starém? Naše velice nepřátelské reakce vůči starým energiím jsou významným znakem toho, že tam již
nepatříme. Je nám sdělováno, abychom odešli a přešli na svá nová místa a do své nové reality.
Čím výše vibrujeme, tím méně jsou ony záměry životaschopné. Záměry jsou příliš náročné na čas vzhledem k
velice přímým a rychlým energiím existujícím ve vyšší dimenzi (podrobněji v knize Vkročit do nové reality).
Tím pádem se pohyb vyššími sférami stává mnohem jednodušším. Pak není třeba, abychom z čehokoliv činili
svůj záměr, protože velice přirozeně a rychle přitahujeme to, co je v nás.
Takto tedy můžeme zjistit, že dveře, které se zavírají, tak činí proto, že neodpovídají tomu, kým jsme teď.
Mnohé dveře se nám v současnosti otevírají.... nové přístupy, které možná byly v minulých dobách zataraseny.
A tyto přístupy, zázraky či dveře se mohou otevřít - byť na kratičkou dobu - právě tehdy, když je jich třeba, a
pak se zase zavřít. Kromě toho, kdykoliv zjistíme, že dveře jsou zavřené nebo že něco je příliš obtížně přístupné
či spíše, že se jedná o nelehkou cestu s mnoha překážkami, je to pro nás vyšší znamení, že toto je pro nás špatný
směr či nesprávná manifestace.
Dalším běžným a často předváděným scénářem vzestupu je zachycení se či lpění na nižších energiích, když jste
již vmanévrovali do vyšší dimenze. Toto se může manifestovat mnoha způsoby, od věcí z království přírody,
které nám podrážejí při chůzi nohy, přes jednotlivce, kteří se nás drží a nechtějí nás nechat odejít, až po staré
energie žádající po nás, abychom se znovu vrátili a dělali to, co jsem dělávali.
Pokud se nás někdy zmocní pokušení skočit dovnitř a pomáhat, pravděpodobně skončíme jako plavec
pokoušející se zachránit topícího, protože budeme staženi pod hladinu a sami se utopíme. Čím výše vibrujeme,
tím ostražitější musíme být... zůstat na své pravé a oprávněné stezce... nevšímat si názorů a představ
ostatních.... zůstat v těchto nových a vyšších sférách, které nás nyní požehnaně obklopují.
Další běžný příznak vyšší vibrace? Osamělost. Čím více se vyvíjíme, tím menším se stává náš okruh přátel.
Popřípadě zjišťujeme, že máme spojení jen s několika málo oddanými, laskavými, láskyplnými a jedinečnými
přáteli. Můj hvězdný společník mi nedávno řekl, že mých přátel opět bude “pomálu“. Uf! byla má první reakce,
dokud jsem si neuvědomila, že tato velice mimořádná přátelství jsou hluboká, čistá a jsou vskutku velice
vzácným darem. Po zbytek času budeme vykonávat svou službu lidstvu, a naše spojení a oddanost se budou
týkat pomoci ostatním. Posléze, až budou duše připraveny, se vytvoří společenství, ale pro někoho je toto
současný scénář.
Protože se stále více přibližujeme k době, kdy z nás budou pozemští andělé, začínáme se učit naprosto novým
způsobům bytí. Já zrovna spouštím první z elektronických mini knih z řady “Vynořující se pozemští andělé“,
která se bude do větších podrobností věnovat našim novým rolím, navigaci skrze dimenze a uchování zdravého
rozumu, bude tam více o našich výkladech na hranici mezi dimenzemi a o oněch zvláštních a překvapivých
pocitech, s nimiž se při svém vývoji setkáváme. Tyto elektronické mini knihy vám budou nabídnuty na tomto
webu proti příspěvku, neboť tyto časy přechodu mohou u mnohých vést k neobvyklým, avšak dočasným
okolnostem. Existuje příliš mnoho informací o nových změnách, než aby byly nabídnuty výhradně jako
příspěvek Křídel.
Našim výjimečným přátelům u protinožců: Směřují k vám naše srdce a modlitby v době tak velkých ztrát v
důsledku nedávných požárů. Vězte, že se připravujete na to nové, protože mnohé je odklízeno kvůli našim

novým základům. Vynoříte se jako zářící hvězda našemu světu a my vás máme tolik rádi!
Mnoho lásky a nehynoucí vděčnosti. Do příště,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 3. března 2009

Přípravy na červen

Karen Bishop - Křídla
14. února 2009
Veselého Valentýna!
Během posledních dní jsem všude viděla čtyřky. Včera jsme hráli Monopoly a vytrvale mi padaly dvojité
čtyřky, znovu a znovu. Když jsem nastoupila dnes ráno do auta, abych jela do knihovny kvůli umístění těchto
“Křídel“, teploměr v autě ukazoval venkovní teplotu 44 stupňů. Stále znovu dvojité čtyřky, v součtu 8.
Ještě pořád procházíme procesem pokládání nových základů pro své nové bydliště v nové realitě či vyšší
dimenzi. V numerologii 4 znamená základy a 8 představuje hojnost. Energie nám tedy sdělují, že v přípravě
svých nových začátků postupujeme správným směrem, a - co je nejdůležitější - jsme nyní připraveni naprosto
novým způsobem na novou jistotu.
A červen bude oním rozhodujícím bodem v tomto novém ukotvování, jelikož nás staví do pozice završení naší
připravenosti na naše nové role a, samozřejmě, na hojnost větší než kdy dříve. Navíc bude dokončeno
pře-uspořádávání, a my tedy budeme připraveni na svá úplně nová dobrodružství a stvoření pro skutečně novou
kapitolu zcela nového života. V červnu úplně přistaneme.
Takže nyní se můžeme nacházet uprostřed příprav, byť pomalých, v podobě dokončování věcí, které
potřebujeme mít hotové, abychom mohli položit tyto základy nebo vytvořit opěrné body. Možná se teď
věnujeme svému zdraví, abychom byli v rovnováze, připravení a silní. Možná vytváříme nové věci, které budou
hotové v ten správný čas... nové dílky pro své nové snahy. Pro mne se stal jednou z manifestací nový webový
server, který by mohl být schopen obsáhnout to, co ke mně bude přicházet, čímž vytváří nový základ. Možná
tvoříme návrhy, píšeme, zřizujeme, stěhujeme se, připravujeme se na stavbu, bojujeme s volným časem, a
spojujeme se, ač pozvolna, s novými věcmi.
Jako vždy, jdeme správnou cestou. To, že se nacházíme “lněkde mezi“, je přirozenou součástí tohoto procesu,
neboť musíme skutečně a opravdově propustit starou realitu a své staré role, a opět - červen bude tím velkým
okamžikem, kdy se to všechno dokonale sejde a manifestace kolem nás budou poletovat tak snadno, že se
budeme divit, proč nám muselo trvat tak dlouho, než jsme dorazili na toto místo.
Také v realitě středního proudu dochází k pokroku. Nová planeta, jež se vynořuje, není schopna nadále
představovat cokoliv ze starých časů. Tudíž to staré musí být stále znovu podrobováno zkouškám, či spíše
navržené změny musejí selhat, aby bylo naprosto jasné poselství, že musí dojít k něčemu naprosto novému.
NAPROSTO NOVÉMU. Podobně jako to je s naším prezidentem Bushem tady v USA, který tak krásně splnil
svou roli tím, že podnítil v lidových masách touhu po něčem úplně novém, současné celkové pokulhávání
v rámci pokusu o podepření toho starého neuspěje, neboť na vyšší rovině to nebylo zamýšleno.

Lidové masy potřebují obdržet zprávu, že není návratu. Žádné zachraňování starého, žádné udržování starého a
žádný návrat ke starší bezpečné realitě. Proto tedy jakékoliv pokusy v tomto směru budou muset selhat, aby se
masy dostaly do pozice, kdy přijmou skutečnost, že musí vzniknout ZCELA NOVÁ skutečnost, ve všech
směrech. Přípravy ke změně, která bude natolik závažná, že toto ZCELA NOVÉ bude tím jediným možným
východiskem. Kdyby mělo přijít nejdříve to ZCELA NOVÉ, mnozí by řekli, že jsme měli udělat to či ono,
abychom zachovali starou známou realitu. Bylo to tedy nastaveno takto, aby to masy byly schopny vidět,
podpořit a mohly přistoupit úplně novým způsobem. Toto je období příprav, aby se masy více otevřely možnosti
něčeho naprosto odlišného.
A musí dojít k mnohým změnám. Velký úklid též v současnosti nastává s velkou pravidelností. Takže to staré
opravdu velmi rychle odchází. Ve středním proudu se objevuje nesnášenlivost vůči věcem nižší vibrační
povahy, jak by tomu také být mělo. Na cestě je velká změna, neboť to staré je konečně vyprovázeno.
Během této doby, a bude to ještě dalších pár let trvat, se bude těm, kteří opustili starou realitu po skončení své
role při pozvedání vibrace, dostávat naplnění všech jejich potřeb, bezpečí a jistot v báječně šťastném prostoru
jejich individuálních verzí nebes. K tomu vskutku dojde.
Též se můžeme dočkat během této doby odchodu našich milovaných a zvířecích přátel, protože došlo k
velkému posunu a oni jsou tedy připraveni postoupit dál. Někteří se mohou rozhodnout zůstat a přizpůsobit, a
další se rozhodnou rozloučit. Bude tolik nových věcí, že se budeme divit, kdo jsme a kdeže se to teď nacházíme.
Vím o mnohých, kterým se nyní dostává hojnosti jako nikdy předtím, ač třeba zvláštními způsoby nebo snad
kvůli službám, které brzy přestaneme poskytovat. Vskutku jsme ochraňováni a podporováni. Některé duše se
dobrovolně rozhodly zažít velké ztráty příjmu a podobných věcí, aby se staly vzorovými případy či důkazy, že
existuje dostatek utrpení na to, aby ospravedlnil změnu, zatímco jiným se vede docela dobře. Vše je správně
tak, jak to být má pro účely tohoto mohutného přechodu. Všichni přispíváme svým dílem, cokoliv jím může být.
Někdy si můžeme připadat, že jsme již trpěli dost. Že (obzvlášť) poslední dva roky byly téměř nesnesitelné a
napnuly nás až příliš. Možná se dokonce stáváme cyniky. Kdykoliv já začnu mít takové myšlenky, vzpomenu si
na velice malé děti v Africe, které prošly hroznými věcmi, a podivím se nad tím, proč jsem tak ukňouraná.
Opravdu nemám proč kňourat, ale někdy to opravdu dovedu. Má dcera mi neustále připomíná, že spousta věcí
je pro mne mnohem náročnější než pro ostatní. Je to díky zvýšené citlivosti a povědomí o vyšších způsobech
existence a reality, které se nekonají. Vím, že u mnoha z vás je to podobné. A s naším stále vyšším stupněm
vývoje může být více a více náročné vůbec někam jít, neboť nižší vibrace se stávají skoro nesnesitelnými.
Pro citlivé jedince může být střet s energií o nižší vibraci opravdu příšernou zkušeností, a ti, kteří tak citliví
nejsou, to nemusí úplně chápat. I se vším tím věděním a pochopením toho, proč a jak, je ona citlivost stále
přítomna, a ty pocity a bolest nelze nikdy úplně ignorovat.
Ale jak se vyvíjíme, shledáváme, že jsme schopni je snáze snášet, protože jsme mnohem více než kdy dříve v
souladu se svou duší. S ohledem na nové ukotvování, jímž teď procházíme, musíme být dostatečně v přítomném
okamžiku, zvlášť v našich nových rolích Pozemských andělů. Část naší nové role zahrnuje schopnost
zvládnout a unést tragédie své vlastní i těch druhých, a stále si udržet ono světlo a odpovědnost, které
jsme sem přišli poskytnout.
Díky přirozenému procesu Vzestupu odešlo více z našeho ega a my jsme schopni ve větší míře nebrat věci
osobně, nepřipadat si podceňovaní a zanedbávaní a mnohem plněji postoupit do oněch výše vibrujících rolí
našich duší. Nakonec zjistíme, že už nepatříme do realit, kde lidé nejsou viděni jako ti, jimiž jsou, nebo kde
jednoduše zůstávají nepovšimnuti! Právě pak začínáme nalézat své vlastní láskyplné komunity, a tato
společenství prostě začnou jedním, a pak dvěma jednotlivci, a rozrostou se, teprve když se ve správný čas
objeví ti správní lidé.
Ano, stále procházíme procesem spojování s našimi novými rolemi a novými základy, ale o všechny z nás bude
postaráno, protože především my v první řadě tvoříme tento ohromný posun. Neděje se mimo nás a my nejsme
oběťmi. Tento plán a proces vyšel z našich duší, a my to zvládáme docela dobře, ačkoliv to tak někdy možná
nevypadá.

Tento proces znovu-spojování je pomalý, neboť je velice hlubokobsáhlý. Zasahuje tak hluboko, protože jsme po
tak dlouhou dobu existovali na vyšších úrovních a nyní jsme “hodně přítomni“ celou svou bytostí. Již
nevtahujeme vyšší energie odněkud jinud (odněkud jinud, kde jsme po většinu času existovali), jelikož my jsme
nyní těmi vyššími energiemi, ztělesňujeme je více než kdy předtím. Je to pouhý indikátor toho, že došlo k
velkému pokroku. Hurá! Planeta Země je nyní mnohem připravenější přijmout zcela novou realitu.
Tato Křídla jsou o něco kratší než normálně, protože v současné době mám chřipku. Jakmile jsem dokončila
dostatečnou část své nové základny, abych si mohla trochu oddechnout, během minut jsem se složila s
chřipkou! Mezi vším tím kýcháním a kašláním mám trochu zamlžený mozek, takže to pro dnešek bude muset
stačit. Jako vždy vám děkuji za vaši trpělivost, porozumění a vytrvalou podporu. Neustále žasnu nad tím, proč
se vás tolik vrací ke čtení těchto článků (když vím, že si také velice dobře uvědomujeme, co se děje), ale bez
vás bych své poslání nesplnila! Jsem nekonečně vděčná za vaši věrnost a podporu.
Mnoho lásky a nehynoucí vděčnosti. Do příště,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
/pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K./
vloženo 19.2. 2009

Někde mezi... ale blížíme se

Karen Bishop - Křídla
4. února 2009
Vítejte!
V současné době dochází k nejrůznějším manifestacím, všechny jsou spojeny s naším příchodem na nové místo
v důsledku propuštění naší přítomnosti ve staré realitě. Takto se mnohým z nás ledacos může zdát matoucí,
rozporuplné a dokonce protichůdné, ale - jak nám vytrvale proces vzestupu ukazuje - po většinu času to není
jasná, snadná či snad věrohodná cesta.
Naše současná témata? Manifestace toho, co jsme možná vždy chtěli, zjištění, že jsme jakoby bez cíle, přání či
zájmu o cokoliv, pocit absolutní osamělosti bez jakýchkoliv spojení, hněv a odmítnutí vůči minulosti, uvíznutí
ve starých vztazích, věnování extrémního úsilí „balení“, abychom se mohli pohnout kupředu, nové
uspořádávání záležitostí, nebo pocity blaženosti, vzrušení a počátky zážitků nových spojení a neuvěřitelný nový
začátek svobody a radosti.
Opravdu zajímavá míchanice manifestací, ale všechny dávají smysl, pokud víme, co proniká do našeho
vývojového procesu.
Jakmile dokončíme důležité fáze naší duchovní evoluční cesty, jdeme na nové místo. Takže tedy, když jsme
hotovi, nalézáme se v prostoru “restartování“ čili si připadáme prázdní a apatičtí ve vztahu ke všemu
možnému. Nic nás již nenadchne, můžeme si připadat neužiteční, letargičtí, prázdní, snad pojmeme
podezření, že jsme v depresi, a že naše radostné stavy vzrušení a vysoké energie nás zcela opustily. Toto
rozpoložení je indikátorem, že jsme ukončili velice důležité stádium v sobě samých a v souvislosti s
planetou. Pro vzestup je to běžné.
Pamatuji si dobře tuto fázi, když jsem v r. 2001 prošla výrazným vývojovým skokem. V té době toho nikdo moc
o vzestupu nevěděl a já jsem jen věděla, že si připadám jako důchodkyně, která nemá vůbec co na práci. Byla

jsem ve slepé uličce, bez jakéhokoliv cíle, směrování, a s přílišným množstvím volného času. Nakonec jsem se
spojila se svou oblastí služby a všechno se změnilo. Jste-li v tomto stádiu, prostě vydržte, protože to přejde. A až
to přejde, vrátí se vám vaše šťastná a radostná energie vzrušení a zvědavosti spolu s pocitem, že se musíte
štípnout, abyste uvěřili všemu novému, co k vám přichází a čeho byste se nikdy nenadáli.
Pocity apatie jednoduše znamenají, že vaše energie a vaše duše jsou “někde mezi“. Zvládli jste svou roli a vývoj
na jedné příčce žebříku a nyní zaujímáte pozici mezi příčkami, snad visíte ve vzduchu, jelikož jste ještě plně
nepřistáli na příčce nové. Také procházíte novým “překabelováním“, abyste byli plně připraveni na další krok.
Již nemůžete dělat to, co jste dělali předtím. Vše je v božím a dokonalém pořádku.
Navíc, ti z první vlny, jsou v mnoha ohledech skutečně hotoví. (Kniha Vkročit do nové reality tuto situaci
popisuje v prvních kapitolách.) Ti z první vlny jsou okolo již celé věky, zažili všechno a cokoliv, co čeho mohli
vlít energii své duše, a již toho není moc, co by mohli dělat. Poté, co tito splnili většinu z plánu své duše ohledně
pomoci Zemi při novém startu, odcházejí tedy do zcela nové reality v úplně novém vesmíru, jenž jejich duše
nikdy neobývaly, a začnou na spodní příčce žebříku reality onoho vesmíru (ale bude to pozoruhodná příčka, ve
vesmíru velice vysoké dimenze!)
Některým z nás tedy nyní začíná fáze, kdy prostě jsme tady, bavíme se, všechny naše potřeby jsou naplněny, a
v klidu sedíme, zatímco sledujeme proměny té druhé reality, když současně začínáme zažívat zemi zaslíbenou.
Pokud patříte mezi ty, kteří mají pocit, že záleží jedině na těch jednoduchých okamžicích, že v současnosti je
prosté bytí a užívání si této Země jedinou věcí, s níž se chcete spojit, pak s největší pravděpodobností do této
skupiny patříte. Navíc, dokončení tak rozsáhlé fáze jako byla ta poslední, již jste právě završili, naprosto
přirozeně postaví duši do této pozice. Nyní je na nás, abychom se rozhodli, zda chceme zůstat zde a užívat si,
nebo popojít do další zkušenosti. A samozřejmě máme též možnost nadále pokračovat s naší službou lidstvu
jako andělé Nové Země.
Pokud patříte mezi ty, kteří si připadají neužiteční, vyřízení, letargičtí a bez zájmu o cokoliv nového, poplácejte
se po zádech. Právě díky vám jsme jako planeta tam, kde teď jsme. Svou práci jste odvedli dobře. A nyní se
máte rozhodnout, co doopravdy chcete dělat, něco, co jste možná odjakživa dělat chtěli, a právě proto také
přišla energie, díky níž získáváme to, co jsme vždy chtěli (o tomto více níže).
Když dorazíme na novou příčku, často tak nečiníme spolu s týmiž jednotlivci, s nimiž jsme byli spojeni předtím.
Tudíž náhle můžeme mít pocit, jako by v našem životě nezbyl vůbec nikdo. Rozdělujeme se z různých důvodů.
Někdy jsou naše duše připravené na novou roli nebo úkol, a tak se mohou předchozí spojení duší přerušit, neboť
již nesdílejí tentýž záměr. Jindy jsme se možná jednoduše vyvinuli nad úroveň našich předchozích vztahů a
musíme se posunout jinam... a naopak. K tomu všemu se od mnohého odpojujeme, když procházíme stádiem
“restartu“. Musíme zůstat volní a čistí, zatímco směřujeme k něčemu zcela novému. Pak tedy třeba navážeme
opět předchozí vztahy, ale budeme jiní, co se našeho jednání s ostatními týká.
Čím více se vyvíjíme, tím více věcí se pročisťuje a zjednodušuje. Je pro nás tedy běžné mít jen několik málo
přátel či spojení, když se vyvíjíme na vyšší úroveň bytí. Vyšší energie vytváří spojení, která jsou přímější a
upřímnější, s jednodušším cílem. Čím více se vyvíjíme, tím spíše se naše sdílené záměry týkají lásky a respektu
nebo třeba přátelství. V nižších dimenzích se můžeme s někým jiným spojit prostřednictvím “přesahů“, protože
sdílíme náklonnost k bowlingu, nebo s jiným sdílíme zájem o psy, popřípadě ještě s dalším sdílíme zaujetí pro
budování komunity.
Při tom, kdy se vyvíjíme stále výše, zbavujeme se pozvolna jakýchkoliv níže vibrujících energií, výsledkem
čehož je jednoduchost. Máme tedy stále méně přátel a známých, dokud nás na určité vibrační úrovni reality
není dostatek. A čím výše vibrujeme, tím více se odpojujeme od vztahů, které zahrnovaly podporu
ostatních, neboť zjišťujeme, že nejenže sami nepotřebujeme energii podpory, ale stejně tak si nepřejeme
nadále podporovat ostatní, jelikož ve vyšších sférách tento druh interakce neexistuje. Takže vztahy vzniklé
pro tento účel také přestávají existovat.
Putování na toto nové místo, které je nám nyní nabízeno, vedlo též k dalším manifestacím. Musíme to staré
sbalit, abychom byli volní a mohli dorazit do nového. Možná zjišťujeme, že se na nové místo připravujeme
pokládáním nových základů, zjednodušováním a zkoumáním našich starých prostor či odpovědností, pokoušíme
se zbavit jakýchkoliv starých manifestací, které nás brzdily či stahovaly k zemi, atd.

Navíc můžeme mít skutečně velice nepříjemný pocit, když se musíme vrátit k něčemu ze starých záležitostí!
Bylo opravdu na čase se pustit a stát se ostražitými a volnými. Odmítnutí účasti ve starém je dobrým způsobem,
jak se z toho dostat. Jestliže se neúčastníme, nedáváme tomu energii či se nezahazujeme s energiemi, jejichž
součástí již nadále nechceme být, nemohou pro nás dále existovat. Mohli jsme tedy být zkoušeni, co se
příchodu starých nežádoucích energií týká, jako by jen chtěly říci “Ty mě stále ještě chceš do svého
prostoru vpouštět?“ A my musíme jen říci “NE!“ Uvíznout můžeme pouze, když si to sami umožníme.
Procházíme vývojem a níže vibrující energie se vždy pokoušejí nás brzdit. Je naprosto v pořádku se od nich bez
pocitu viny odpojit. Nepotřebujeme být nadále v onom starém prostoru, a nejsme schopni se pohnout kupředu,
dokud nejsme ochotni se ho pustit.
Pokud máte silný pocit typu “Nenuťte mne se tam vracet!“, pak bych vám chtěla naznačit, že nemusíte. Nyní
jsme se dopracovali k postupu do reality vyšší úrovně a rozhodně si zasloužíme tu být.
Byli jsme zproštěni svých starých povinností a odpovědností, a abychom mohli projít touto branou, je nezbytné
plynout s tímto proudem a novou realitou (a nelpět na starém).
Další současnou manifestací toho, že jsme byli vpuštěni do nové reality, je náhlé získání toho, co jsme vždy
chtěli. Za posledních pár let to byla dlouhá cesta. Pro ty, kteří přešli na vyšší vibraci před několika lety to byla
dlouhá cesta v podobě čekání na to, až je masy lidí dohoní. Náš čas a energetický prostor musel zůstat ve
starém, aby podpořil vývoj na vyšší úroveň. A i když jsme třeba dorazili na nové místo, jednoduše nebyl ještě
čas, abychom přistoupili k vytváření této zcela nové reality.
Mnoho z nás je proto unavených. Ač jsme věřili, že rok 2008 bude rokem nových začátků, tak - jak to často
bývá - jsme se rozhodli posečkat ještě další rok, aby se mohlo nalodit ještě více duší. Tak tedy bude tímto
novým a vzrušujícím rokem nových začátku rok 2009. Možná jsme také zapomněli, co jsme odjakživa chtěli do toho okamžiku, kdy to náhle a velice neočekávaně stojí před námi! A nám to v tom okamžiku může být
úplně jedno, protože naše přání se mohou radikálně měnit s naším vývojem.
Podivuhodné a pro nás naprosto dokonalé manifestace přicházejí jakoby odnikud či snad od nějaké kouzelné
víly, která ví, kdo jsme a co potřebujeme. Pozvolna shledáme, že svět bude a vskutku může být místem
radosti, míru, lásky, zázračných stvoření a nádherných vztahů, a to v ten pravý čas. A co se týká těch,
kteří tak dlouho čekali, možná jsme přemýšleli, zda neuplynulo příliš mnoho času a náhodou není pozdě.
Bylo to na nás moc.
V minulých dnech jsem se svými vnoučaty hrála spoustu her. Jednou z nich je desková hra “Past na myš“.
Pořídili jsme ji kvůli jejím komplikovaným částem a vlastně si vymýšlíme vlastní hru, abychom tyto části
využili. Na desce je docela složitá trasa. Když se kulička dostane k částem této trasy, vydává se na putování dolů po skluzavce, vrazí do páčky, která pohne další částí, někdy shodí skokana s prkna do bazénu, a pak, na
konci, se uvolní past a myš je chycena. Trasa je dlouhá a záludná, a každý kousek musí dokonale zapadnout do
dalšího, aby kulička došla svého cíle a aby trasa fungovala bez přerušení. Když kulička svou cestu skončí,
všichni křičíme radostí a smíchy, protože je opravdu legrace to sledovat.
Pokud by trasa řádně nenavazovala či kousek chyběl nebo byl poškozen, pak by došlo k přerušení a kulička by
nikdy nedosáhla konce svého putování a nebylo by možno vytvořit koncový efekt.
Pokud jste z těch, jímž se příliš nedostává zkušeností se zázraky tohoto typu, že byste získávali to, co jste vždy
chtěli, pak bych řekla, že na vaší trase se nachází překážka. Čím svobodnější, čistší a otevřenější jsme, tím
více z těchto kouzelných zázraků budeme ve svých životech zažívat. “Kulička“, tedy vyšší energie těchto
nových prostor, musí mít možnost se pohybovat co možná nejhladčeji, aniž by do něčeho narážela.
(Narozdíl od hry, my na konci nejsme lapeni, nýbrž osvobozeni.)
Jaké to jsou věci, které nás mohou brzdit v zakoušení této energie? Jednou je lpění na hněvu v důsledku
minulosti. V nižší vibraci jsme byli drženi tak dlouho, protože jsme potřebovali být v dosahu některých nižších
energii, abychom je mohli o stupínek či dva pozvednout. Možná jsme si během této doby připadali sváděni z
cesty, využíváni či zneužíváni. Abychom mohli postoupit kupředu, potřebovali jsme se skutečně zbavit
jakéhokoliv rozladění. Taktéž v sobě můžeme mít vztek a hněv pocházejících z kterékoliv situace z naší dávné
minulosti. Nyní jsme svobodní, a abychom tuto volnost mohli prožívat, vážně by nám pomohlo být také volní ve

svých myšlenkách.
Dalším scénářem, jenž nás může zdržovat, je příliš mnoho odpovědností. Pomůže nám, když toho propustíme ze
svých životů co možná nejvíce a dle svých možností si maximálně zjednodušíme život.
Další formou podpory je také vzdálit se všemi možnými způsoby od systému. Starý systém se nyní velice rychle
rozpadá, a k tomu je v něm opravdu také obsažena určitá energie, která vás může chytit do pasti.
Můžeme odmítnout se účastnit na energii, která nám není příjemná. Jakmile toto učiníme, skoro vždy se nám
otevřou nové a lepší dveře, nebo si třeba uvědomíme, že je na čase to staré nechat odejít. A samozřejmě, také
vždy velmi pomáhá bytí v přítomném okamžiku a relaxace. Jsme-li schopni se pustit a víme, že vše, čím
procházíme, má vyšší smysl, pak k nám může výše vibrující energie proniknout a postarat se o naše záležitosti pod vedením naší duše, samozřejmě!
Pokud si připadáte velmi vyčerpaní a mrzutí, protože nejste schopni se plně vymanit ze staré energie nebo
snad proto, že vaše “nové“ má teprve dorazit, vězte, že v tom nejste sami. Ještě se toho musí hodně přihodit,
jelikož křižujeme vody vynořování a tvoření Nové Země, zatímco staré energie pokračují ve svém odchodu. Být
loďkou uprostřed konce časů by bylo skličující skoro pro každého!
Mnoho lásky a nehynoucí vděčnosti. Do příště,
Karen
http://www.whatsuponplanetearth.com
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Osvobozeni...

Karen Bishop - Křídla
15. ledna 2009
Jsme nyní uprostřed zajímavých energií neobvyklé kombinace, na něž nemusíme být zvyklí. V minulosti, když
jsme se setkali s vlnami Světla, mohli jsme mít silný pocit, že tu doopravdy je, doprovázený hojností zázraků,
vnímáním pulzování, či dokonce vln přetížení a napětí v našich fyzických tělech.
Nová rovina, na níž se mnozí z nás nacházejí na této nové příčce žebříku Vzestupu, je vskutku velmi
nenápadná. Světlo je tu, ale projevuje se mnohem jemnějším způsobem, než můžeme být zvyklí. Pokud si toho
všimneme, můžeme zjistit, že vše potřebné k nám dorazí bez námahy. Drobnosti, po nichž jsme možná letmo
zatoužili nebo u nichž jsme snad měli pocit, že je potřebujeme, se zdají objevovat úplně samy od sebe. Skoro
jako by říkaly: “Tady jsem. Volal jsi? Mohu ti pomoci a zjednodušit ti život?“ Stejně tak přicházejí neobyčejné
laskavosti, a po uplynulých dvou letech mohou být nápadné jako ostrůvek oázy na rozlehlé suché poušti.
Toto nové kouzelné Světlo je výjimečně jemné a nenápadné, a může dokonce projít nepovšimnuto, pokud jsme
příliš zaměstnáni, vystresování či zaměřeni někam jinam. Ale tato jemná energie je též důležitá z jiných důvodů.
V minulosti ti z nás, kteří vtělili velké množství Světla, mohli být přiležitostně dynamickými, okouzlujícími,
plnými života, a naše energie snadno vyplnila místnost. Kamkoliv jsme šli, obvykle jsme nezůstali nepovšimuti,
lidé se k nám vrhali, byli jsme vyhledáváni, a - jen možná - jsme si na tento způsob života zvykli. Vyčnívajíce
nad ostatní, byli jsme jasnými světly, a byli jsme obvykle oblíbení a žádaní. Též jsme věděli, kdo jsme a co tu
máme dělat.

Nyní jsou věci trochu jinak. Většinou jsme neviditelní. Již si nás nevšímají. Nejsme žádáni, ani viděni. Nezdá se,
že by někdo chtěl to, co nabízíme. Nikdo nám nechce naslouchat a může to dokonce vypadat, že na nás nikomu
ani nezáleží. Tak co se to děje?
My, stejně jako toto nové Světlo, se stáváme mnohem nenápadnějšími. V dobách minulých jsme ztělesňovali
více energie ega a energie ega vytváří odlišné výstupy, kudy energie protéká a kde je využívána. Skutečné a
pravé Světlo vyššího řádu je vskutku velice jemné. Nežádá o to, aby bylo viděno, ani to nepotřebuje, nezabírá
moc místa, jelikož sídlí ve zcela jiném prostoru, a nemá nic společného s Já. Není si samo sebe nijak zvlášť
vědomo, nepokouší se záměrně předvádět energie či léčit a nemá žádný zvláštní program. Jednoduše je.
Před několika měsíci mě nová známá požádala, abych se podívala na šperk s tyrkysem, který našla někde venku
v pustině. Řekla, že kdykoliv ho nosí, dějí se jí špatné věci. Když jsem si kámen prohlídla, mnohé bylo
odhaleno. Byl nošen mnoha pradávnými ženami, a byl cenným a velice váženým šperkem. Ale byl velice
nenápadný, co se jeho výjimečnosti týkalo. Tento kámen byl předáván z jedné generace na další, jenže tichým,
zběžným způsobem. Bez fanfár, obřadu či dědické posloupnosti při předání někomu dalšímu. A ženy této
kultury ztělesňovaly tutéž energii. Byly ušlechtilé, nenáročné, velmi něžné, láskyplné a přesně věděly, kým
jsou. Důvodem, proč se mé známé děly špatné věci, spočíval v tom, že došlo k nesouladu mezi obyčeji žen z
minulosti, které tento kousek nosily, a způsobem, jakým má známá zacházela s jejich energií.
Dostalo se mi toho požehnání, že jsem měla příležitost navštívit mnohá prastará místa v jihozápadní oblasti, kde
žiji. Pro starodávné národy bylo velmi běžné utvářet ta nejsilnější místa velice nenápadným způsobem. Místa
velkolepější, nápadnější a zjevná sloužila pouze jako “krytí“ či iluze pro ony prostory. Skutečná a opravdová
síla byla obvykle uložena mnohem dále a odděleně od těch druhých zářivých a viditelných míst uvnitř či poblíž
měst. Takto byla síla nenápadná a jemná. Ale pro pravého světlonoše a toho, kdo je spojen s vyšší vibrací, jsou
tato silová místa zjevná.
Vyšší energie je opravdu v mnoha směrech jemná a nenápadná. Již mnoho let píšu o tom, že obřady a záměrné
duchovní rituály nejsou nezbytné. Náleží staré energii. Když se nyní stáváme pozemskými anděly, vskutku se
stáváme sami mnohem jemnějšími a mírnějšími. Právě proto nyní chodíme nepovšimnuti. Naše staré role, kdy
jsme nesli Světlo, abychom pozvedli planety a vyvolali změnu, vskutku skončily.
Takže nyní můžeme zažívat významnou ztrátu identity. Ačkoliv proces Vzestupu vede ke ztrátě identity v
malých a postupných krůčcích, tato poslední fáze dovršení vytvořila naprosto novou a odlišnou podobu “nás“.
Můžeme zůstávat nepovšimnuti, pokud jsme tuto zkušenost neučinili již dříve. Můžeme mít pocit, že nejsme
nadále potřební. Můžeme cítit ztrátu hodnoty či cíle. Protože já sama jsem velice dynamická osoba, procházím
nyní při vstupu do různých situaci procesem nového definování sebe sama. Nastal pro mne čas, abych se stala
realistkou, i když jsem se za ni už doopravdy považovala.
Říkám vám znovu, že si nás všimnou a budou nás potřebovat ti, kteří jsou schopni nás vidět, a ti, kteří jsou v
prostoru a na úrovni, kde se všichni můžeme snadno spojit. Já jsem požehnána možností trávit nyní hodně času
se svými vnoučaty. Děti se s námi spojují velice snadno. Jsme všichni na stejné úrovni, neboť ony jsou velmi
pokročilé a vibrovaly výše od samého počátku. Někteří z nás mohou také shledat, že jsme byli v důsledku
tohoto nejnovějšího příchodu do výše vibrující reality uvolněni ze starých pastí. Po velice dlouhou dobu jsme
byli doslova “lapeni“ níže vibrujícími realitami a níže vibrujícími jednotlivci. Navíc jsme mohli být také během
této doby v různých situacích svedeni z cesty a můžeme tedy stále potřebovat propouštět a opouštět jakýkoliv
hněv, odmítnutí či pocity zmatku a zranění z toho, že jsme byli uvedeni v omyl. Byli jsme na těchto níže
vibrujících místech drženi proto, že jsme souhlasili pozvednout vibraci onoho konkrétního prostoru, či spíše
konkrétní příčky žebříku Vzestupu. Pobyt v tomto prostoru až do samého konce (aby mohl být ovlivněn
dostatek duší a mohly přistoupit na palubu) mohl snadno vyvolat podrážděnost, nesnášenlivost vůči těmto
nižším vibracím a velké roztrpčení. Jako bychom plácačkou pobili všechny mouchy či dráždivé rušení v našich
energetických polích, ten čas již minul a my si nyní můžeme odpočinout a udělat si velmi potřebnou přestávku.
Jelikož naše staré role a cíle nyní skončily, jsme uvolňováni mnoha způsoby. Jednotlivci a situace se od nás tedy
mohou náhle oddělit, zatímco jiní se přiblíží. Ano, byli jsme uvolněni, byli jsme uvolněni, byli jsme uvolněni. A
přestože máme stále k sobě připojené ego (jedna z výzev toho, že se stáváme nehmotnými, zatímco jsme stále
hmotní), pokud umíme rozpoznat, že to, že jsme uvolňováni či odhozeni, jednoduše znamená, že již déle
nepatříme do níže vibrujících energií, můžeme dojít k vědomí, že jsme opravdu postoupili. Ale je tu též mnohem

více skvělých zpráv hodných oslav...
R. 2009 uvede energii párů. Mnoho z nás bude spojeno s dokonalými partnery. Čím výše se vyvíjíme, tím více
zjišťujeme, že nemáme partnery kvůli odpovídající vibraci a kvůli energiím, které potřebují léčení, ale spíše jako protějšky vyššího řádu - pro prosté potěšení ze vzájemné společnosti. Takto budou naši partneři radostným
přídavkem k našim životům.
Otevře se nám nyní mnoho dveří. Jsme natolik božsky ochraňováni, že se dveře budou i zavírat. Shledáme, že
to, s čím jsme v souladu, se k nám připojí velice snadno a bez námahy, a to, co se k nám již nadále nehodí, bude
drženo mimo náš dosah, i kdybychom věřili, že právě toto jsme si skutečně přáli. Co se zavřených dveří týká,
okamžitě se otevřou nové a lepší, pokud věříme, že vše je tak, jak to být má.
Tato uvolňující energie se podobá odpojení od věcí, které nás zadržovaly či zdržovaly. Dokonce i ve vztahu k
jednoduchým záležitostem, když se zamotáte do drátů na podlaze nebo třeba zakopáváte o věci, které se
zdánlivě snaží nás držet při zemi, tento náhlý a definitivní akt našeho uvolnění povede ke svobodě, jakou jsme
již hodnou chvíli nezakusili. A z tohoto důvodu se můžeme cítit vyčerpaní, unavení a můžeme chtít jen padnout
do postele či na gauč a chvíli SPÁT. Tah dřívějších vazeb není nadále přítomen, a nová prázdnota a volnost
tedy vytváří méně energie odporu, a tím pádem konečné propuštění doprovázené velkým výdechem a úlevou v
podobě hlubokého spánku.
Jedná se o čas vhodný pro velmi potřebnou péči o sebe a pro to, abyste kladli sebe sama na první místo. Právě
byla dokončena pozoruhodná fáze a my potřebujeme na chvíli obrátit pozornost k sobě samotným. Během
posledních dvou let přetrvávala u mnohých neobvyklá nadváha, ale z jiného důvodu než u váhového přírůstku v
oblasti břicha, jenž patří k běžným příznakům Vzestupu. Hlavními viníky jsou tu stres a otřesy. A vězte, prosím,
že samozřejmě ne každý odpovídá těmto popisům, neboť pro nárůst hmotnosti existuje mnoho důvodů. Nyní
mnozí zjistí, že se touží vrhnout do péče o sebe, věnovat pozornost zdravé stravě a cvičit atd. Teď se můžeme
“vrátit zpět na koleje“.
Pro mnohé platí, že skončí jakékoliv utrpení, pokud se rozhodneme uvědomit si, že nyní jsme volní. Volní a
připravení na úplně nový začátek.
Mnoho lásky a nehynoucí vděčnosti. Do příště,
Karen
http://www.whatsuponplanetearth.com
http://www.emergingearthangels.com
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Vytváříme Nebe na Zemi

5. ledna 2009
2009. A jsme ve zcela novém prostoru. Nechali jsme to staré za sebou, jak jsme učinili již tolikrát předtím, ale
tentokrát je za námi celá realita... ne jen kousek tu a kousek tam, ale místo, kde jsme se vyvíjeli a rostli,
rozpínali a spojovali, a snad se natahovali dále, než jsme považovali za možné.
Jsme nyní úplně hotovi s přiváděním starého na vyšší příčku vývojového žebříčku, a musíme se tedy rozloučit a
začít život ve zbrusu novém prostoru... novém prostoru, kde se teprve musíme usídlit na pravidelné a trvalé
bázi.
Povznesli jsme to staré díky přeměně níže vibrujících energií skrze sebe sama. Udržovali jsme Světlo, udržovali

jsme vyšší vibraci, a tak jsme posloužili mnohému jako vodiče a filtry. Natahovali jsme se a rostli, zkoumali
sebe sama, a opouštěli staré a zastaralé vzorce a chování. A když jsme byli skoro hotovi, setrvali jsme v tomto
starém prostoru, aby nás ve všech směrech mohly masy lidí dohnat... aby měl dostatek duší možnost se
připojit... otevřít se novému... aby byli ochotni přijmout jiný způsob žití a bytí.
Že jsme museli setrvat ve starém, ač mnozí z nás vibrovali již o tolik výš, to se ukázalo být vskutku náročné,
neboť tyto husté energie, které jsme kdysi sami obývali, byly téměř k neunesení. “Já už jednoduše víc
nevydržím,“ často jsme si mysleli. Jindy nás velký hněv, znechucení a zdánlivá neschopnost být ochoten
spolupracovat s neslušně se chovajícími energiemi, možná dohnaly do krajnosti a divili jsme se, zda jsme se
místo nebes nedostali do pekla. Nezůstali jsme v tom starém déle, než bylo pro nás únosné?
Čím výše vibrujeme, čím více nás je, tím spíš očekáváme, že uvidíme ve všech věcech velkou starostlivost,
respekt, integritu a zpracovanou pýchu. Takto nás mohlo opravdu pěkně rozhodit, když jsme trávili čas s
organizacemi, jednotlivci a strukturami, kde se nikdo o nic nestaral, kde věci sotva fungovaly a kde stále
převládaly staré způsoby.
A poté, když jsme byli hotovi, všechno jsme to dokončili, a snad si ani neuvědomovali, že se nyní můžeme
posunout dále, zahájili jsme proces detoxifikace po tomto “dlouhém pobytu“. Svalové bolesti a bolístky,
nervové problémy, nevolnost, vyčerpání, deprese, potíže s pokožkou, poruchy spánku a podivné sny, a bolesti
hlavy související s dutinami, byly některými z běžných manifestací opouštění zbytkových nízkovibračních
energií, které nás na konci této poslední fáze a dlouhé cesty domů obklopovaly. A samozřejmě, bolesti v horní
části zad a krku, kde - jako vždy - nám opět rašila křídla andělů Nové Země.
Pohybujeme se stále kupředu, k novým začátkům a úplně novému sídlu v nové realitě, a může být tedy obvyklé
zažívat onen starý známý “pocit, že nikam nepatříme“. Možná cítíme, že se nikam nehodíme, že neexistuje
místo, které bychom vnímali jako správné a vhodné, že se možná potulujeme někde mezi... kdovíčím. Pro to vše
existuje dobrý důvod a, jako vždycky, časem pomine. Současně bují tvůrčí energie, jelikož nyní navazujeme
spojení s novým jevištěm a novými rolemi. Nadšeně zaujati tím, co jsme nyní schopni stvořit a nabídnout, na
určité úrovni možná víme, že tentokrát je to jiné... že tentokrát je konečně “načase“, a že tentokrát můžeme
stvořit to, co jsme vskutku stvořit přišli.
Nyní jsme jednoduše “Tady“. To znamená, že je pro nás třeba nové tvořit věci ve hmotě a na Zemi, a s
ostatními, a v tomto světě, a být přítomni, a cítit neobvyklé uzemnění. Během posledních 8 let jsme toho
tolik uvolnili a pročistili, že neseme znatelně více Světla než kdy předtím. Nepotřebujeme tedy meditovat,
pokoušet se o spojení s nějakou vyšší energií tam venku nahoře, využívat pomůcky k věštění, nebo jinými slovy,
spojovat se s něčím mimo nás.
Úspěšně jsme se přesunuli na novou rovinu, a tato nová úroveň je Nebe na Zemi. Nebe tu vskutku je. A my tu
jsme, abychom je nyní stvořili. Takže, jestli nemáme kam jít, je to pouze proto, že to místo ještě musíme
vytvořit.
V jistém smyslu teď můžeme vydechnout... mise dokončena. Vydechněte a proveďte velký očistný nádech. Tak
co teď? Jaký je náš příští úkol?
Mnozí z nás byli původními stvořitele této planety. Vrátili jsme se tedy s těmito vzpomínkami nedotčenými... u
někoho na podvědomé úrovni a velice zachovalými u jiných. Víme, co to je modrotisk... víme, jak by věci
“měly vypadat“, a víme a na určité úrovni si pamatujeme, že nyní je třeba pokračovat na vytváření onoho
původního modrotisku. Z tohoto důvodu nás může znechutit či dokonce rozzlobit, když věci ani zdaleka
nepřipomínají to, co si pamatujeme a co jsme přišli stvořit. A navíc, když je našemu původnímu a čistému
stvoření prokazována neúcta, je to někdy až urážející. Kontrast může být v nejlepším případě extrémní, ale věci
se změní.
Právě proto se můžeme nyní cítit velmi “přítomní“ a proto můžeme vnímat neobvyklé uzemnění, a snad
dokonce, jako bychom konečně někde přistáli. Ano, nyní je čas utvářet reality, systémy, způsoby a konstrukce
vyšší povahy, s nimiž jsme tak dobře obeznámeni. Naše duchovní schopnosti a schopnosti vzájemně se spojovat
se mohou nyní zvýšit, můžeme si začít vybavovat více ze záměrů naší duše, a stejně tak se můžeme cítit být více
tím, kým doopravdy a skutečně jsme.

Ale nebudeme schopni tvořit tyto konstrukce a výtvory velmi vysoké úrovně na úrovních pod námi... či spíše na
úrovni hlavního proudu. Tato část může být záludná. Hlavní proud již dávno není na naší úrovni. Jsou na úrovni,
kterou jsme právě opustili. Tudíž musíme jednou nohou překročit dimenzionální hranici, když nabízíme své
služby lidstvu... služby, které tak dobře známe a které tak dlouho používáme, zatímco zároveň tvoříme úplně
nové a výše vibrující reality na své straně dimenzionální hranice.
Ti nejblíže dimenzionální hranici budou připraveni a řeknou si. Ve vyšších vibracích není vhodné nabízet
služby, pokud nejsou vyžádány. Opravdu budou existovat tací, kteří vůbec nejsou připraveni, a kteří nechtějí
naslouchat. Tito jednotlivci se budou cítit čím dál tím nepohodlněji, až konečně dosáhnou stádia, kdy budou k
něčemu novému ochotni. Právě taková je odevzdanost. A přesně to jsme v dávných časech dělávali, když jsme
se toužili otevřít Zdroji, či možná andělské pomoci.
Protože jsme nyní anděly Země, když jednotlivci kapitulují a požádají, budeme schopni je podpořit, poradit a
ukázat jinou cestu. Nemůžeme dosáhnout k těm, kteří se nechtějí podvolit a umožnit to. Nyní velice snadno
poznáte, kdo kde sídlí. Pokud jednotlivec vibruje na vaší úrovni, budete ho vnímat, jako by byl hned vedle vás a
snadno se můžete spojit. Uvidíte se. Budete rozumět stejným věcem. Mezi vámi nebudou žádná “tahadla“ a
provázky, bude přítomna ohromná lehkost a pohoda. Ti s nižší vibrací se budou zdát být daleko, snad až na
konci dlouhého tunelu, ztraceni v jiné realitě, nebudete je příliš chápat a nebudete schopni k nim snadno
dosáhnout. Jejich energie ve vás může vyvolávat pocit, že se vás pokoušejí stáhnout dolů v bouřlivém přílivu. A
my nemůžeme jít dolů na ony úrovně na příliš dlouhou dobu, aniž bychom trpěli a cítili se extrémně
nepohodlně. Pokud zůstaneme nad věcí, zatímco vyjadřujeme lásku, poskytuje nám to velkou ochranu a umožní
nám to si udržet spolehlivý prostor pro pohodlný pobyt.
Když jednotlivci “požádají“ či se poddají, pak se otevřou. A tehdy se my můžeme objevit... díky tomuto
otevření. Kapitulace odstraní ego či odpojí energii, jež je v někom přítomna. Odstraní z cesty níže vibrující
osobní aspekty. Právě tehdy budeme viděni. Mnoho z nás nyní postoupilo do stádia, kde chodíme, mluvíme, a
jelikož vibrujeme výše, nemusíme se až tak poddávat. Ztělesňujeme nyní o tolik více Světla ... a určitě více
moudrosti. Ale samozřejmě, zdaleka nejsme hotovi. A dovolte mi též zdůraznit, že nejsme o nic lepší než
ostatní, snad jen moudřejší a trochu více napojení na vyšší vibraci. Opravdu jsme se během tohoto procesu
hodně naučili.
Máme-li své milované v jiném prostoru, než se my nacházíme, neznamená to nutně, že se od nich musíme
odpojit úplně proto, že nám připadají tak velmi vzdálení. Láska mezi námi a našimi milovanými je oním
spojením, bez ohledu na okolnosti. A když všechny milujeme tak, jak nejvíce jsme schopni, většina
nepříjemného chování se zdá mizet, jakmile navážeme spojení.
Naše nové začátky na této zcela nové a jiné straně budou, zcela jistě, zahrnovat nové reality. To, co víme na
nejhlubší úrovni své duše, se bude nyní chtít vynořit. Budeme cítit silnou touhu tvořit malé komunity a vztahy
na vyšší úrovni, a až budou ostatní připraveni a ochotni, dorazí úplně sami. Tato nová posvátná místa budou mít
také vyšší spojení s hvězdami. A vyšší spojení s nehmotnými bytostmi, neboť jsme nyní na jejich úrovni. Vyšší
spojení se Zemí, s přírodou a zvířaty budou jistě také obvyklá.
Utváření nového je onou cestou, kterou máme jít. Zkoušet měnit a ovlivňovat to staré, to byla metoda z
dávných dob. Ale než začneme, je nejpřirozenější provést inventuru sebe sama. Děláme to, o čem mluvíme?
Udělali jsme to nejlepší, co jsme udělat mohli? Uvědomujeme si, že máme chyby na kráse a vždy jsme měli?
Skutečně a doopravdy se vidíme takoví, jací jsme? Víme, co je naším posláním?
Je čas, abychom se vrátili na Zem, ve všech směrech. Otevřely se nám oči? Dospěli jsme? Když budeme stát na
pomezní čáře a spojovat se s vyššími vibracemi skrze obřady, meditace atd., jen se tím dostaneme z této nové
reality, která je nyní tady. My jsme nyní jí, a tedy nepotřebujeme nadále používat cíleného jednání, neboť to jde
i mnohem jednodušeji. Můžeme zůstat v klidu, můžeme tu být, a můžeme jednoduše ztělesnit ony vyšší vibrace
v sobě samotných. A to může vypadat jakkoliv, jak chceme nebo potřebujeme, aby to vypadalo. Neexistuje
žádné správná či nesprávná, dobrá či špatná, nebo specifická cesta.
Vzpomínáte si, jaký kousek nového světa jste přišli tvořit? Jste v tom expertem? Přichází to k vám naprosto
přirozeně? Věnujete velkou péči poskytování této věci, jste s ní propojeni a se zanícením ji nabízíte? A věnujete
čas tomu, abyste se bavili, užívali si a věnovali sami sobě veškerou péči, která je potřeba? Hrajete si se svými

bratry a sestrami, pokud zrovna nenabízíte svůj jedinečný příspěvek?
Než začneme nanovo, většinou je nám “povolena“ chvíle k nadechnutí, odpočinku, abychom se mohli vzdálit
od svých poslání a vášní a jednoduše si užívat.
S přáním požehnaného nového roku, života v blahobytu a kouzelných zážitků zde na Zemi...
Mnoho lásky a nehynoucí vděčnosti. Do příště,
Karen
Vloženo 10. 1. 2009
http://www.whatsuponplanetearth.com
http://www.emergingearthangels.com/2009/wings1.5.2009.html
(z anglického originálu pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
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Šťastné svátky!
Nyní, když jsme “odpromovali“ a neseme o tolik víc světla než kdy předtím, nám to umožňuje nechat starý svět
za sebou a vstoupit do zcela nové reality. V r. 2009 shledáme, že naše nové reality k nám dorazí jako dlouho
očekávané dárky, spojení, o nichž jsme dříve mohli pouze snít, a pocitů typu “konečně... už“.
Díky tomu, že jsme byli vytlačeni do svých soukromých bezpečných útočišť, se spojeními a podporou, které
ještě máme zažít, zjistíme, že jsme zdraví a v bezpečí, všechny naše potřeby naplněny, zatímco zbytek planety
pokračuje ve svém pádu a masovém přechodu.
Jakkoli vyčerpávající a náročné bylo pro mnohé období minulého roku a půl, odvedli jsme dobrou práci, a nyní
se brzy dostaneme na místa obzvlášť chráněná, neboť jako noví pozemští andělé budeme umístěni na zcela nové
pozice, odkud budeme s láskou a laskavostí dohlížet na hlavní proud.
Jednou z mých oblíbených věcí, které dělám se svými vnoučaty - dělali jsme to s každým z nich, sotva byl dost
velký - je, že si je posadím na klín při řízení auta a nechám je držet volant a řídit auto. Simeonovi jsou nyní 4, a
svou první příležitost “řídit“ dostal, když jsem byla u nich v S. Carolině tento podzim. Děti toto absolutně
zbožňují, a zkoušíme to vždy úplně na konci cesty domů /obvykle na štěrkové cestě či klidném místě, abychom
nikoho neohrozili./
Ožívají, když vědí, že nyní budou u volantu, a tím budou řídit velice důležité vozidlo. Někdy trochu moc
vybočují z cesty, a pak nenápadně srovnám volant, abych navedla auto zase zpět na silnici a my tak mohli
dorazit do našeho cíle... domů.
Můj hvězdný společník posledních osmi let dělá totéž. Objeví se zcela nečekaně, když začínám “sjíždět“ z
cesty, a velice láskyplně a jemně mne vede zpět na mou cestu. Obvykle mi sděluje věci, jichž jsem si již
mlhavě vědoma, ale jeho potvrzení a zhodnocení mi umožní naskočit mnohem jistěji a s větším
přesvědčením zpět na mou cestu.
Nedávno se mi zjevil v podobě, již teprve musím pochopit. Když seděl na sedadle spolujezdce v mém SUV,
poprvé se mi zjevil ve své absolutní úplnosti. Mohla jsem vidět jeho vlasy, oblečení, a každý detail jeho obličeje.
Emoce, jež se mne zmocnily, se zdaleka nedají popsat. Bylo to jako návrat domů... jako znovu-sjednocení s

vyšší verzí mne samé... jako by vedle mne nyní sedělo něco neuvěřitelně známého. Trvalo mi několik hodin, než
jsem se “vrátila“ z tohoto stavu jednoty a spojení tak vysoké úrovně. Byl to velice emocionální zážitek.
V minulých dobách byl můj hvězdný společník na druhé straně závoje, odloučen ode mne z konkrétního
důvodu, abych mohla samostatně růst, rozpínat se a učit. Nikdy jsem k němu nedosáhla úplně... byl vždy
vzdálen na dosah ruky, jen na zašeptání daleko. Jednoduše mu nebylo dovoleno se se mnou úplně spojit.
Tentokrát to bylo naprosto jiné. Vyskytuje se tu v této nové podobě, protože jsem se nyní dostala vibračně do
prostoru, kde sídlí on. Já jsem se nyní stala jím, vyvinula jsem se na jeho úroveň, a tak on se brzy rozloučí se
svou starou rolí, neboť já jsem nyní jím... /či spíš jím/jí, protože zde opravdu neexistuje žádné pohlaví/.
Tuto zkušenost teď máme všichni. Postoupili jsme. Takto nyní budeme anděly, kteří láskyplně dohlížejí na
ostatní poutníky na cestě, vedou je a jsou tu pro ně. Budeme vést a učit na základě našich vlastních zkušeností
a způsobů, jimiž jsme se rozšiřovali a rostli, vyvíjeli a otevírali. Všichni jsme došli na vyšší úroveň vzhledem k
čemukoliv, čemu jsme se v minulosti věnovali. Tato zkušenost “postupu směrem vzhůru“ se může manifestovat
každému jednomu z nás zcela odlišně.
A každý z nás má zvláštní cíl, diktované původními záměry své duše. Právě tyto výrazné a individuální
tendence se v nadcházející době začnou vynořovat kouzelným a výrazným způsobem. Když mí sousedé na pár
dní odjedou, starám se o jejich zvířata, a oni totéž dělají pro mne. Teď byli pár dní pryč a já jsem měla to
potěšení vzít jejich fenku Konu na několik procházek. Oh, jak já miluji energii psů, protože jsou od přírody plní
radosti! Moc rádi běhají a hrají si!
Hodně jsme si spolu ve společných chvílích povídaly a Kona mi vyprávěla, že si v poslední době připadala
ztracená. V posledním roce ji opustili dva z jejích psích přátel, stejně jako jeden kočičí společník. Její “lidé“ byli
taktéž neobvykle zaneprázdnění a procházeli spoustou změn, tak jako většina nás. Ačkoliv její vlastníci Konu
velice milují, potřebovala nějaký cíl. Potřebovala vědět, co má dělat. Potřebovala být součástí něčeho.
Potřebovala být “viděna“. Směs Huskyho a německého ovčáka, s vysokou energií a potřebou “něco dělat“, si
připadala ztracená. A toto platí pro každou jednotlivou živou bytost na planetě. Všechny živé bytosti mají
přirozený účel a nejpřirozenější koleje, do nichž zapadají.
Potřebujeme vědět, kdo jsme. Potřebujeme vědět, co máme dělat. Potřebujeme vědět, jak zapadáme do
celku. Máme zapotřebí být oceňováni, ctěni a uznáváni pro své jedinečné vlohy, přispění a záměry duše.
A máme potřebu nějakého výstupu a příležitosti nabídnout náš záměr celku. Právě do tohoto se
vyvíjíme... či spíše na vyšší úroveň žití a bytí.
Když si Kona připadá ztracená, honí auta a během dne utíká, v nejistotě ohledně svých hranic a toho, zda je
potřebná. Ale během některých našich společných chvilek, během doby, kdy byla ve své opravdové a skutečné
síle, kdy ztělesňovala své vpravdě původní Já, byla majestátní. Určovala cestu, vyrazila naplno kupředu, vedla
mě na procházce s důstojností a záměrem, celou dobu ztělesňujíc přirozenou energii radosti, již psi s takovou
lehkostí ovládají. Je to právě tento prostor či “parketa“, které nás vždy přirozeně slaďuje s našimi dušemi.
Když jsme “tam“, záříme, připadáme si celiství a ve spojení.
Tyto nové začátky a nová spojení roku 2009 na nás čekají, jen kdybychom se rozhodli je přijmout. U mnohých
minulý rok a půl vyvolal výzvy k řešení, únavu, nepříjemné zážitky, a snad i beznaděj, že věci došly do krajnosti
a zcela jistě se o hodně zhoršily.
Jenže nemůžeme dorazit do nového, dokud nepropustíme minulost. Můžeme se cítit zranění, zklamaní, zneužití
či dokonce po těchto pár posledních měsíců “necháni na holičkách“, a může trvat nějaký čas, než se přeneseme
přes tyto pocity, ale až se tak stane, pak se ony dveře otevřou a to nové bude moci přijít. V tomto minulém roce
se mnozí z nás mohli cítit jako boxovací pytel. Možná jsme zažili více nepříjemností, než bylo v normě. Téměř
jako bychom zůstali příliš dlouho na nižší příčce vibračního žebříku. Ale museli jsme tam setrvat, než bylo
dosaženo rozhodujícího množství... dokud nebyla naše stará příčka úspěšně převzata naší starou energií, nebo-li
energií, jež byla nyní nová pro masy lidí. Teprve pak jsme se mohli pohnout.
Jelikož je nyní čas začít přicházet do nového, toto čekání či přeměna nedávných energií starého, v nichž jsme
byli zapleteni, se může manifestovat jaké vážná svalová ztuhlost a bolesti, dokonce vážné bolesti hlavy v oblasti
dutin, nervové poruchy, nevolnost, vyrážky, nespavost, a tak podobně. Můžeme zjistit, že se pohybujeme s

vrzáním jako by nám bylo 110 let! Musíme to vše pustit. Tímto způsobem nás mnoho v současnosti čistí a
propouští veškerou energii minulého roku a půl. Příznaky detoxifikace a očisty mohou být nyní přítomny, ale
jen po krátkou dobu.
Prosincový Slunovrat také napomohl. Podpořil nás v tom, abychom zašli hluboko ... abychom vynesli ven
všechno to harampádí nastřádané za těchto posledních několik měsíců, tedy vynesení těchto energií na povrch,
aby mohly být uvolněny a propuštěny. Je třeba, abychom byli připraveni na rok 2009... připraveni na tyto nové
začátky a nová spojení. Musíme být svěží a čistí, tím pádem osvobození od starého.
Ačkoliv příštích pár let bude nadále přinášet rozruch a změnu, bude to trochu odlišné. Po většinu r. 2008 jsme
byli připravováni na spojení jako bratři a sestry. Vyvíjeli jsme se za stádium, kdy byl naším partnerem Vesmír,
či spíše energie shůry a z dáli. Nyní jsme si partnery navzájem. Vytvoříme spolu s dětmi energetickou mřížku a
budeme pevně udržovat první kousky nového světa, zatímco zbytek bude pokračovat v úpadku. Tyto energie v
nás budou oněmi stabilizačními faktory, a právě proto začneme tak přirozeně ztělesňovat naše skutečná a
opravdová Já, jelikož se staneme anděly Země. Bude nás tolik zapotřebí, že naše “výklady“ prostě vzkvétat
musí.
Spojení s ostatními budou nyní hlubší. Budeme několika jednotlivcům v našem životě oddáni jako nikdy
předtím, a oni nám. Naše nové komunity budou, a mohou, sestávat jednoduše ze dvou, a pak se rozrostou. Bude
to pro nás na Zemi úplně nová realita... protože nebe není tam venku, nahoře nebo kdekoliv mezi tím... je tady.
Při našem pokračujícím manévrování těmito vodami změny a transformace bude vskutku záležet jedině na
vědomí, že máme jeden druhého.
24. prosince odjedu do S. Caroliny, abych přivezla svou dceru a vnoučata do jejich nového domova poblíž
mého v Novém Mexiku, a tak v tomto týdnu nebude na WINGS žádný nový příspěvek. Ale až se vrátím, bude
již pro vás hotový nový web! Já se vzrušením očekávám své nové začátky... a taktéž ty vaše! Doufám, že se
uvidíme v r. 2009... kéž je vám všemi způsoby požehnáno...
Mnoho lásky a trvalé vděčnosti.
Do příště,
KAREN
www.whatsuponplanetearth.com
Vloženo 27. 12. 2008
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

KŘÍDLA ... PRVNÍ PŘÍSPĚVEK

3. PROSINCE 2008
Zdravím!
Jsem nadšena, že tu s vámi dnes mohu sdílet první příspěvek Křídel. Ačkoliv nové webové stránky ještě nejsou
kompletní a všechno z mých nových záležitostí zcela na svém místě, příspěvky Křídel budou zcela jistě součástí
mé nové nabídky. Takže Křídla jsou připravena k vypuštění, jelikož se dotýkají toho, co mnozí z nás nyní
zakoušejí. Dočasně tedy budou umístěna zde na What's Up On Planet Earth? webových stránkách, kde sídlila
minulá zpravodajství o energiích.
“Co to vůbec je, ta Křídla?“ můžete se divit. Křídla budou pravidelnými příspěvky na webu Emerging Earth

Angels /Vynořující se pozemští andělé/, velmi podobné zpravodajstvím o energiích z minulosti. Budou
obsahovat informace, které se týkají a jsou aktuálně vhodné pro současné stádium evolučního procesu nás, jako
andělů Nové Země. Od zpravodajství o energiích se liší tím, že nebudou obsahovat informace o dění na planetě
/ačkoliv někdy budou tyto události krátce zmíněny, pokud se vztahují k našemu procesu/. Křídla budou hodně
zaměřena na vás /či spíše nás/... jaké jsou naše nové role, jak je budeme uskutečňovat, kdo jsme, čím zde máme
přispět a jak se tento proces pro nás všechny rozvíjí.
Ač se s vámi nemohu podělit o všechny novinky z nových stránek, jelikož stále nevím, co to bude, rozhodně vás
mohu přivítat, když se ke mně připojíte u prvního příspěvku Křídel... a jdeme na to.
V poslední době jsme dokončili životně důležitou část našeho evolučního procesu zde na planetě Zemi. V
minulých dobách jsme kdesi hluboko uvnitř sebe věděli, že jsme tu za zásadním a důležitým účelem. Pouhá
přítomnost zde na planetě byla dostatečným účelem, neboť udržování většího množství Světla a vyšší vibrace
sloužilo samo o sobě svému vlastnímu účelu. Tento účel v dobách minulých zahrnoval zvyšování vibrace
planety, jelikož jsme se tu rozhodli jako skupina duší věci zaobalit, nechat za sebou všechny naše minulé
“inkarnace“ staré eony let, nechat to vše odejít, a tím začít proces tvoření úplně nové a původní planety Země,
než jsme postoupili dále k úplně novému univerzu, které jsme ještě měli zažít.
Znamenalo to převzít na sebe mnoho níže a hustěji vibrujících energií za účelem jejich přeměny skrze nás, stát
se tak úmyslnými “léčiteli“ a snažit se tentokrát sloužit, pozvedávat a měnit planetu.
První fáze je nyní dokončena. Dovedli jsme věci tak daleko, jak je možné. Vlévali jsme své Světlo, svou energii
a spoustu dalších věcí do starého světa a dovedli ho až na zcela novou úroveň. Jsme hotovi.
Jak se toto “dokončení“ manifestovalo v našich životech? Můžeme si připadat velmi ztraceni, již nevíme,
jaké jsou naše role a jaká je naše identita, můžeme cítit, že se nemáme na co napojit či o co se opřít, může
se nám zdát, že se “vznášíme“ nebo jednoduše visíme v prostoru bez prostoru, nebo si snad dokonce
připadáme neužiteční, že nemáme co nabídnout a kam jít.
Můžeme přemýšlet nad tím, co to všechno mělo vlastně znamenat s tím vzestupem. Můžeme přemýšlet, zda to
vůbec bylo skutečné, jestli na tom opravdu záleželo či jestli to snad nebyl jen jeden velký vtip. Můžeme shledat,
že všechno, co jsme se dle svého mínění naučili, se vůbec neděje nebo úplně zmizelo. Můžeme se divit, jestli
neprocházíme nějakým podivným stádiem nebo zda jen nedospíváme. A můžeme dokonce bádat nad tím, zda
jsme se nevrátili zpět v čase a nežijeme nyní ve staré realitě, kde vůbec neexistují žádné vyšší cesty, zkušenosti
či energie.
To je normální. Tyto pocity se objevují, protože naše staré role skončily. A tyto staré role jsou tím jediným,
co jsme doposud v současné realitě znali. Takové pocity jsou při vzestupu běžné a jsou jen dočasné.
Též můžeme mít pocit, že kdykoliv jdeme “tam ven“, setkáváme se jen s podivnými energiemi
nízkovibrační povahy, vyvolávajícími silný vjem “odpojení“, zatuchlosti, všednosti, a dvojrozměrných
témat... zatímco současně zažíváme také nová spojení, která jsou o tolik lepší. Můžeme mít dojem, že
nejsme součástí žádného příběhu. Nejme postavami v žádné knize.
Část tohoto procesu zahrnovala všechna místa, kam jsme v minulosti vlili svou energii. Museli jsme “stáhnout“
sebe sama odkudkoli, kam jsme vkročili a rozšířili své energie. To proto, že jsme již nadále nemohli užívat své
přirozené Světlo ke zvyšování vibrací planety. Nyní to musí dělat ti, kteří nyní obsadili onen prostor, jenž
jsme kdysi zabírali my. Pokud uspořádáme večírek ve svém starém prostoru a v našich starých rolích - až
rozešleme pozvánky, s největší pravděpodobností se nikdo neukáže. Nacházíme se ve velkém období klidu,
rozlehlé prázdnotě nicoty a prostoru téměř bez prostoru, zatímco čekáme na dokončení procesu krystalizace.
Vše je, jak být má.
Ačkoliv se může zdát, že všechno náhle skončilo, tak to vlastně nikoliv. Připravovali jsme se na to po celý rok
2008 . Proto bude rok 2009 opravdu naším rokem nových začátků a nových spojení. Připravili jsme se
díky tomu, že jsme zjistili, že již nikdy nemusíme nikoho ani nic znovu “zachraňovat“. Připravovali jsme
se prostřednictvím uvědomění, že ta vyšší vibrace, již jsme považovali za známou, byla ve skutečnosti iluzí
pocházející z našich starých naivních 3D myslí. Takto jsme nyní mnohem většími “realisty“, neboť víme, že

opravdová spiritualita obsahuje odlišné poměry, než bychom byli věřili. Připravovali jsme se ztrátou velké
části svého starého “ega“ či tím, že jsme sami převzali vedení. Jé! Dosud jsme se připravovali zjišťováním,
že velká láska a věci duchovní povahy pocházejí z nejjednodušších věcí a z naší pouhé přítomnosti. A
připravovali jsme se zjištěním, že cokoliv se nám zdá potřebné stvořit, to se průběžně mění s námi, ještě
než se to vůbec může manifestovat, což vede k vyvinutější verzi “nás“ a mnohem vyvinutějšímu stvoření.
Tak, tady teď jsme. Snad jsme se od mnohého vzdálili. Naše zkušenosti, kdy jsme byli “neviditelní“, zůstávali
nepovšimnuti, setkávali se s lhostejností a neúctou, a snad i špatným zacházením, to vše se dělo, abychom
nabrali odvahu se vytrhnout a postoupit dál. Naše práce je hotová. Nepatříme nadále do starého světa.
Odejít je ok. Neneseme více zodpovědnost za zvyšování vibrace planety. Toho bylo dosaženo... uspěli jsme.
Co teď? Stejně jako novorozeňátka při úplně novém startu si nyní vybíráme novýma očima. Spojujeme se
s naší čirou nevinností a napojujeme se na své úplně nové Já. Začínáme znovu. Můžeme znovu získat svou
zvědavost, údiv a čisté a původní vnímání věcí. Kdybychom setrvali na starých a známých cestách a okolí,
jedině by to překáželo oněm velkým darům, jež přijímáme. Kdybychom se po hlavě vrhli do zahajování a
oživování starého, dostali bychom se do reality, jež přináší pouze marnost, stagnaci, nudu a dokonce
depresi.
Postoupili jsme na novou úroveň, ale ještě se s ní musíme mnohými způsoby propojit. To se může manifestovat
jako nízkovibrační energie, vytrvale se dožadující přístupu do našich prostor, a dokonce jako domněnky,
že jsme vytvořili nová spojení a skočili do nich, ale shledali, že stále ještě není ten pravý čas a my musíme
vycouvat a ještě chvíli klidně stát.
Příčel vibračního žebříčku, již jsme právě opustili, jelikož již nemusíme ten prostor “držet“, ještě stále
krystalizuje. Je utvářena a věci se dosud skládají na svá místa. Jakmile dojde na uskutečňování změn,
dostaneme své “vyšší znamení“. Starý prostor se ještě musí bez nás ukotvit. K tomuto stádiu musí dojít předtím,
než se mohou rozběhnout naše nové fáze a role.
Protože se nyní vyvíjíme do pozemských andělů, protože to je náš nový a přirozený prostor v energetické
hierarchii, potřebujeme být svou vibrační úrovní pod tou, v níž nyní sídlíme, abychom mohli být jejími anděly.
K tomuto dochází nyní, v božím a dokonalém pořádku. Takže, i když to může vypadat, jako by se ekonomika a
naše staré zdroje příjmu úplně zastavily, vyschly a přestaly existovat, mají jednoduše přestávku a čekají zatím
na dokončení tohoto procesu krystalizace.
Zatímco tedy čekáme, přesto děláme pokroky. Malými, postupnými a pevnými krůčky připravujeme věci
pro své nové role a nová spojení. V nové realitě roku 2009 se dáme dohromady se skvělými novými lidmi
a místy. Toto sdružování a spojování se děje nyní bleskovou rychlostí, ač to nemusí být vždy zjevné. A zatímco
postupuje krystalizace a příprava, bude o nás vskutku postaráno. Občas obdržíme přesně tolik, kolik
potřebujeme, abychom se udrželi nad vodou, zatímco jsme v období klidu, přestože může jít o malé a
sporadické částky.
Byli jsme takto odstaveni od téměř všeho. Nyní podléháme Boží ochraně. Všechno je v pořádku. Jsme
ubytováni v krásném a milujícím lůnu, dokud se nebudeme moci znovu vynořit v úplně nové realitě zcela
odlišného uspořádání. Tím pádem může být náročné a obtížné se pokoušet spojovat s novým, dokud vše není
ještě na svých místech. Takto můžeme uchopit a hledat něco k uchycení, nějaký pocit důvěrnosti, ale zjistíme,
že ještě neexistuje nic, kde bychom zakotvili. Nižší úrovně pod námi procházejí tímtéž procesem, ale jinými
cestami. Všichni do jednoho, ale v odlišných vibračních realitách.
Tak, ačkoliv se může zdát, že věci jdou ztuha, že nám snad všechno vyschlo, můžu vás ujistit, že se nacházíme
jednoduše na úplném konci jedné reality a jsme připraveni ke vstupu do reality zcela nové. Jsme hotovi.
Budeme nyní znovuzrozeni a nabídneme svá specifická nadání a vlohy coby pozemští andělé těm, kdo
potřebují pomoc z další, vyšší příčky žebříku. Pomoc těm, kteří se chtějí rozpínat, kteří chtějí vědět, jak
tvořit nový svět, kteří chtějí dosáhnout výše a vědí, že my jim můžeme ukázat cestu.
Jako noví andělé Země víme, že vibrační příčka pod námi má svobodnou vůli si zvolit, co stvoří. Víme
tedy, že jen musíme láskyplně počkat, než bude připravena a požádá o naše vedení. Stejně, jako když jsme
my sídlili na té úrovni a žádali o poselství “shůry“, budeme nyní my “nahoře“, a budeme tedy poskytovat
tato poselství a toto vedení těm, kdo je potřebují.

Tyto dny jsem trávila ve společnosti svého nehmotného společníka. Během posledních let přicházel méně a
méně často, jelikož jsem potřebovala najít své vlastní vedení a radu. Nyní se nacházíme v takřka stejném
prostoru, neboť tento evoluční proces slouží k našemu trvalému posunu vzhůru. Touláme se jako kamarádi,
mluvíme spolu téměř celý den. Ale díky tomu též vím, že se brzy naše cesty rozejdou. Já jsem dosáhla jeho
úrovně a dostanu brzy nového společníka či “průvodce“. Můj současný průvodce se mnou je již několik let... od
počátků mého procesu v r. 2000. Jsem velmi smutná, když vím, že se rozloučíme. Ale naši průvodci jsou jen
výše vibrujícími aspekty nás samotných a když dosáhneme této úrovně a plně se sjednotíme, pak se spojíme s
něčím zcela novým a jiným.
Sdílím s vámi tento příběh, neboť vím, že mnoho z vás prochází tímtéž. Zcela jistě postupujeme kupředu.
Do našich nových rolí se zapojí naše skutečná a opravdová Já. Svou moudrost budeme sdílet s těmi, kteří
procházejí svým procesem evoluce. Takto nabídneme širokou škálu služeb těm v procesu expanze. Budeme
vědět, co zakoušejí, protože jsme tím také sami prošli. A jelikož jsme toho tolik pročistili a uvolnili, budeme také
vědět, jak jim pomoci na vyšší úrovni.
Navíc se spojíme bezpečněji s našimi bratry a sestrami, neboť se budeme vzájemně podporovat v našich nových
rolích. S největší jistotou tu budeme, abychom si vzájemně pomáhali při nabídce našich vlastních zvláštních
vloh a nadání za účelem vytvoření celku, v němž bude zahrnuta naše úplně nová realita.
Nacházíme se v dočasném stádiu masivního přechodu. Ale jako andělé Nové Země zažijeme zcela nový způsob
žití a bytí, zatímco budeme sídlit v úplně nové realitě v mnohem vyšší dimenzi. Potřebujeme pouze ještě chvíli
vydržet, zůstat ve svém středu, v přítomném okamžiku, být v tichu, a důvěřovat, že vše - jako vždy - je v
Božím a dokonalém pořádku.
Do příště,
KAREN
www.whatsuponplanetearth.com
Text byl vložen 8.12. 2008
/z angl.originálu pro www.reiki-centrupraha.cz přeložila Lucka K.)

Vkročit do nové reality

Výňatek z knihy
Zavíráme za sebou dveře
Jednoho dne jsem dostala e-mail od ženy, ke které jsem kdysi chodila na jógu. Tato krásná a výjimečná žena
byla v té době na Havajských ostrovech, kde již pobývala měsíc či dva poté, co opustila hory v Arizonském
Flagstaffu, kvůli pobytu blíže neurčené délky na ostrovech. Byla na ostrovy povolána z důvodů, které měla
teprve pochopit, a byla zmatená. Poté, co jsme vyměnily několik e-mailů, obdržela své objasnění /které již
samozřejmě znala, šlo pouze o potvrzení/ a vrátila se do Arizony. Po návratu domů na pevninu mi napsala
e-mail a ptala se, kdy se vrátím do Flagstaffu, že by se se mnou chtěla spojit. Náhodou jsem tam měla být v
průběhu příštích pár dnů. Ačkoliv jsme nebyly blízké přítelkyně, zdálo se, že toto setkání je nicméně skutečně
důležité.
Zatímco jsme navazovaly kontakt nad šálkem čaje, pojednou mi předala velmi důležitou zprávu. Tato zpráva mě
silně zasáhla a objasnila tak výrazně to, co jsem viděla již po nějakou dobu, takže jsem neměla pochyb o tom, že
tohle je důvodem naší schůzky.

Pověděla mi, že si dělá starosti, protože by se jí ostrovy možná nelíbily nebo by se tam nehodila. Její přítel,
který tam v té době žil, ji ihned opravil slovy “Ne. Ono jde vlastně o to, zda se ostrovům líbíš ty.“ A pak
pokračoval a pověděl jí, že ona, ani třeba kdokoliv jiný, není automaticky akceptován místními lidmi. Pokud se
místní necítí s někým příjemně, nepřijmou ho, ani se mu neotevřou, což mnohokrát přiměje onu osobu k
odjezdu. Protože ty, které milují a přijímají, obejmou a uvítají je s otevřenou náručí. Její zážitek na ostrovech se
ukázal být víc, než by kdy doufala. Říkala, že nikdy jindy ve svém životě necítila více lásky, péče, jednoty a
podpory, a že po návratu do Arizony tuto energii velmi postrádá.
Kmen Hopiů zde na Jihozápadě vyznává podobnou filozofii. Nepustí do svého světa jen tak někoho. Zjistila
jsem, že jsou jedněmi z nejvřelejších, nejvíce láskyplných a nejotevřenějších lidí, které jsem kdy poznala. Ale
pokud je nepřiměřeně podráždíte, bez váhání proti vám podniknou přiměřené legální kroky. Znají své hranice.
Jelikož jsem strávila spoustu času po zdejších prastarých místech, věřím, že u dávných obyvatel vládla velice
podobná filozofie. Prastaré kultury využívaly to, co já označuji jako “krycí místa“ či místa, která reprezentovala
pasivní, mírumilovnou podobu ženské energie, což bylo to jediné, co si dovolili odhalit návštěvníkům. Jedno
konkrétní místo, dokonale umístěné v úzkém vstupu do Mogollonské komunity, sestávající z mnoha dalších,
rozptýlených stanovišť, byla hojně využívána k obchodování a byla tedy velice otevřená vůči vnějším energiím.
Tohle konkrétní stanoviště bylo umístěno v oblasti, kde s největší pravděpodobností návštěvníci a cestovatelé
skončili, jakmile se k Mogollonskému společenství jen přiblížili.
Mnoha návštěvníkům nebyl vůbec zjevný fakt, že opravdu šlo o “krycí místo“, které navozovalo u těch z
vnějšku dojem, že to, co je vidět, je všechno, co tam je. A tudíž nebyl projevován přílišný zájem pokračovat
dále za toto místo a do Mogolonského společenství. Za tímto stanovištěm byly ukryté další mocné a cenné
energie a druhy existence, ale člověk by se to nikdy nedozvěděl, neboť tito pravěcí se ukazovali světu jako
velmi jednoduší a nevýrazní.
Mnoho jiných míst bylo z makrokosmického pohledu rozloženo tímtéž způsobem. Za “krytím“, nebo částí
každého místa, na kterou vstoupil návštěvník nejdříve, existovaly nějaké velmi silné aktivity a struktury, které
jednoduše byly před vetřelci ochraňovány. Jako první byla předvedena jednoduchá, základní existence...
obvykle část hospodářská nebo obchodní. Ale pokud byste byli vpuštěni hlouběji do každého prostoru, narazili
byste na skutečný účel a sílu onoho místa.
Takže ne každý byl vpuštěn. Jelikož Mogollonové byli mírumilovnou a vysoce vyvinutou kulturou, jež stále
ještě obsahovala nedotčené energie “úplného prvopočátku“, byla tato místa chráněna mocnými, ale
nenápadnými energiemi iluzí. Navíc tito prastaří mnohokrát opustili svá sídliště v jedné velké vlně. To bylo tím,
že si byli na vyšší úrovni dobře vědomi toho, že v příslušném čase budou přicházet energie o nižší vibraci.
Tehdy poznali, že musí opravdu odejít, neboť jejich výše vibrující kultura by byla nakažena a ovládnuta oněmi
nově příchozími energiemi patřícími jiným jedincům. Tito prastaří odcházeli, jakmile zjistili, že se příliv změnil...
že došlo ke změně přílivu a odlivu a na cestě je další níže vibrující realita. V naší současné realitě je to přesně
naopak. Přichází nová realita o vyšší vibraci.
Na mnoha místech planety nyní dochází k událostem dle téhož scénaře. Ať jde již o země s vyšší vibrací
napadené níže vibrujícími zeměmi, o velkoměsta a města zamořená rozdílnými kulturami vnášejícími určité nižší
energie, nebo jednoduše o dominanci neuctivých, nových a nevědomých zaměstnanců přebírajících pracoviště.
Dochází k tomu, neboť vskutku “přepínáme“, ale energií o vyšší vibraci je stále menšina. Proto se spousta těch,
kteří nesou Světlo, stahuje do svých útočišť, stěhuje se na nová a zeměpisně odlišná místa, nebo si pouze kupují
pozemky a ani se nehnou, dokud pád nebude úplný. Nakonec bude většina pozůstávat z výše vibrující energie.
Cik-cak efekt přechodu může být někdy ošidný, ale jako vždy se vše děje božským a dokonale organizovaným
způsobem.
Zákon duchovních hierarchií tuto realitu taktéž podporuje, jelikož výše vibrující energie nemůže existovat po
boku energie o nižší vibraci. Pokud byste se mohli podívat skrze dimenze, uviděli byste dokonale zorganizovaný
a boží plán v chodu. Tento plán nezahrnuje žádné posuzování, neboť je pouze věcí fyziky a energie.
Je tedy součástí evolučního plánu, abychom za sebou po příchodu do vyšší dimenze “zavřeli dveře“.
Nevyžaduje se od nás, abychom do svých prostorů pustili každého. Je naprosto ok mít zdravé meze, a jak vyšší
dimenze rozbíjejí mnohé ze starých hustších energií, jsou naše hranice křehčí a tenčí než kdy předtím. Je životně

důležité zůstat za “závojem“, či spíš uvnitř našich výše vibrujících stvoření a prostor. Ztratili jsme mnoho svých
starých obranných mechanismů kvůli jejich nízké vibraci. Může být tedy pro nás obtížné existovat s menšími
hranicemi a s naší vnitřní energií, jež je nyní nevinnější a původnější, když vnější okolí vibruje o tolik níž.
Můžeme si připadat velmi zranitelní a bezbranní ve světě, jenž zdánlivě stále představuje hrozbu.
Tato situace se zavřením dveří za sebou je snad jednou z nejdůležitějších ze všech aspektů procesu vzestupu,
pokud si máme uchovat zdravý rozum, a může vypadat podivně, když je jednota ve výše vibrující realitě tak
důležitým pojmem. Čím více začneme vibrovat, nebo čím vyvinutějšími se staneme, tím nepříjemnější je pro nás
pobývat v jakémkoliv aspektu starého světa či staré reality. Jakékoliv množství času tam strávené nás leda tak
vyvede z rovnováhy, přiměje nás cítit se nepříjemně a podrážděně, přiměje nás k údivu nad tím, zda snad
nesídlíme v pekle, a strhne nás do stavu oslabení.
Jestliže níže vibrující energie nemohou být ve stejném prostoru jako ty výše vibrující, proč si vůbec musíme
vytvářet silné hranice?
Otázka hranic nabývá na důležitosti se zvyšováním naší vibrace. Je to proto, že energetické hranice jsou již
mnohem tenčí. Je přítomna nižší hustota, stejně jako například ve vyšších sférách, kde pobývají andělé. Zároveň
je to ale trochu jiné, neboť procházíme procesem vzestupu. V realitě andělů neexistují žádné ohrožující,
nebezpečné či níže vibrující a ztracené energie! Možná nás obklopuje nižší hustota, ale většina z nás stále ještě
ztělesňuje nějaké rysy s nižší vibrací. Pak, jelikož se průběžně pohybujeme tímto procesem, dostáváme při
postupu po žebříčku vzestupu ode všeho trochu. V mnoha směrech tento přechod vytváří jeden velký mišmaš,
protože nejsme úplně ani tam, ani tady.
Tím pádem se v našich prostorech mohou stále objevovat nižší energie. Proč? Protože někde existuje přesah, či
spíše odpovídající energie, mezi námi a “nepříjemným“ vetřelcem, a pak jsme vytvořili otevřené dveře.
Odpovídající energie může být jednoduše případem dvou jednotlivců, kteří by rádi uzavřeli nové přátelství,
takže by toto mohli mít společné. Nebo třeba dva jednotlivci mají oba rádi bowling. Pokud se tito dva zaměřují
a spojují výhradně skrze energii bowlingu, může vše vypadat velmi dobře. Ale pak jeden z nich začne
demonstrovat jednání nižší vibrace a vztah se stane nepohodlným pro toho s vibrací vyšší.
Jakákoliv energie přesahu vytváří otevřené dveře. Takto pak v našich prostorech existují energie, které nám
vůbec nevyhovují, jelikož přišly právě s touto energií přesahu.
Další scénář na téma hranic se týká těch, kteří hledají Světlo, ale chtějí ho získat od dalšího člověka. Pak se
bude ten, kdo nese více Světla, cítit vyčerpaný, využitý, snad i zneužitý, možná dokonce znásilněný, a nakonec
bude chtít uprchnout. Jeden bude velmi šťastný, a ten druhý se bude cítit velice nepříjemně. Čím více Světla
ztělesňujeme, tím více přitahujeme ostatní. Zde dochází ke vzniku situace, jež vyžaduje pochopení zdravých a
nezbytných hranic.
Navigace dimenzemi... Uchovat si zdravý rozum a propojení i v níže vibrujících energiích
Existuje řešení tohoto dilemmatu a/nebo aspektu procesu vzestupu, jež zahrnuje právě hranice, které nás mohou
držet ve vyšších sférách a umožní nám zůstat v rovnováze, ve stavu míru a radosti, a žít životy našich snů a
přemýšlet přitom, zda jsme se opravdu neocitli v nebi. Existuje mnoho způsobů být tím, v co se posléze
vyvineme, zde jsou tři z nich, které se stávají důležitými a obzvláště užitečnými při navigaci dimenzemi a pro
uchování zdravého rozumu.
Vzdát se soucitu a přejít k lásce.
Vzdát se podporování a dovolit ostatním jejich utrpení.
Chránit sami sebe během pobytu v nižších dimenzích prostřednictvím energie lásky.
Tyto stavy bytí mohou znít chladně a necitlivě, ale mohu vás ujistit, že cokoliv jiného je pouze odvozeno ze
způsobu myšlení a existence ve 3D. Tolikrát jsem již řekla, že vyšší sféry nejsou takové, jak jsme si možná
představovali, a toto je jen další příklad. Jakmile začneme vibrovat výše a rozšiřovat se a růst, vskutku
shledáváme, že to, co jsme považovali za vyšší způsob bytí, tím jednoduše není.
Během svého života jsem slyšela stále znovu ... “Ty jsi tak soucitný a laskavý člověk!“ Sotva jsem mohla vědět,

jak se mi tento povahový rys při mém vývoji vymstí. Začalo to, když jsem zjistila, že můj soused, jehož jsem
měla moc ráda, se uzdravuje po ledvinovém kameni. Tolik jsem s ním soucítila a rezonovala, že jsem posléze
během týdne ledvinový kámem měla sama. O pár týdnů později měla má švagrová a oba bratři potíže s bolestí
nervů v nohách a bolesti v kříži. Dalšího dne jsem trpěla tímtéž, ač tentokrát jen krátce. Příště má nevlastní
matka měla termín v nemocnici, aby jí odstranili bouličku na stehnu... snad nezhoubnou. Během dne-dvou se mi
udělala na stehně boulička. Pane na nebi! Co se to tu dělo?
Brzy jsem objevila, že hluboký soucit a lítost vibrují níže než láska a existují pouze ve staré realitě. Pokaždé,
když jsem soucítila příliš, má energie se doslova propadla a já jsem pak navazovala spojení nezdravým a
neproduktivním způsobem. Tuto zkušenost jsem dělala znovu a znovu. Jednoho večera jsem přemýšlela o svém
bývalém manželovi, po krátkém manželství, neboť jsme se nedávno rozešli a dělala jsem si kvůli němu velké
starosti. Náhle ke mně vpadl můj nehmotný společník /jenž se objevuje zřídka a jen s velmi podstatnýmu
zprávami/, který mi velmi důrazně sdělil, že se svou energií zacházím naprosto špatně. Oh, jak mě rád nachytá v
okamžiku, kdy jdu špatnou cestou a ubližuji si!
Týden po obdržení této informace jsem se málem zhroutila, neboť byla vážně kompromitována má identita. Po
smutku, slzách, hlubokém zklamání, pocitech znehodnocení a zdánlivé bezcennosti, jsem konečně začala
přicházet na kloub tomu, jak provést přesun z mého starého já do někoho nového. Jednoduše jsem nevěděla, jak
vypnout své pocity hlubokého soucitu a lítosti. Pokud jsem nemohla být tím, kým jsem byla po celý zvůj život,
kým jsem, propána, být měla? Měla jsem se přestat zajímat o druhé? Bylo hlavní součástí mého nynějšího
způsobu nakládání s energií naprosté oddělení? A musím říci, že jsem si sama připadala naprosto oddělená...
vypnutá, odříznutá a vyřízená! Ale posléze jsem našla novou cestu, stala se novou verzí sebe, a už jsem byla
znovu na cestě.
Jako vždy, proces vzestupu z nás trvale dělá nové lidi. Proto se často můžeme divit, kdo se to na nás dívá ze
zrcadla, když do něj pohlédneme, a můžeme se divit, kdo že to vyslovil ona slova, jenž slyšíme vycházet z
vlastních úst. Jelikož v sobě ztělesňujeme stále více energie Zdroje, časem ztrácíme vědomí sama sebe. A tak to
je.
Jsme-li tedy ve stavu lítosti a hlubokého soucitu, odevzdáváme energii a podporujeme situaci, jež v nás soucit
vzbudila. Přílišná rezonance se situací, která nám nenáleží, vede k tomu, že se tato posléze naší stává, pokud
souzníme na příliš hluboké úrovni. Skončíme tam, kam jsme se již dostat nepotřebovali. Nemusíme cestu
druhých činit svou vlastní. Na té úrovni dávno nevibrujeme, situace či zkušenosti vyžadující lítost již v našich
osobních realitách nejsou. Tímto způsobem nás stavy soucitu odvádějí do starého světa a do starých způsobů
existence, které nás táhnou dolů. Klíčem je láska. Stále můžeme projevit hlubokou soustrast a soucit, ale nyní je
můžeme projevit formou lásky.
Láska vibruje zcela odlišně a mnohem výše. Láska sděluje druhému, že “Respektuji tvou cestu, protože je tvá.“
Láska mu říká: “Vím, že to, čím procházíš, je součástí přání a plánu tvé duše.“ Láska říká tomu druhému, že
“Stále tě miluji a vím, že svou situaci zvládneš.“ Láska druhému říká: “Jsi hluboce respektován a vysoce ctěn.“
Láska mu říká, že “Jsem tu, abych Ti naslouchal.“ Láska mu sděluje “Záleží mi na tobě.“ Láska druhému
řekne: “Budu ti stát po boku.“
A co takhle energie podpory? Očekává se od nás, že přestaneme také poskytovat podporu? Získáme vůbec
nějaké pozitivní a napomáhající vlastnosti? Jako pro celoživotní podporu snů těch druhých a těch druhých v
mnoha situacích, bylo toto pro mne taktéž velice těžké.
V červnu 2008 jsme zažili podstatný pohyb energie ve spojení s příchodem slunovratu 21. června. Zdálo se, že
téměř vše bylo vyhozeno ze zaběhaných kolejí a poletovalo okolo, aniž by to zjevně nacházelo nějaký
povědomý příbytek. Dosáhli jsme velmi významného bodu zlomu v procesu vzestupu, a tato událost vytvořila
pro mnohé z nás zcela nový stav existence.
Nastal čas, aby “pád“ vážně začal. Mnoho lidí s darem zření a vize predikovalo, že r. 2008 bude rokem nových
začátků a velké hojnosti pro mnohé. Ale do června se toho moc nezměnilo a mnozí se cítili opravdu příšerně, v
tom lepším případě. Kde byla všechna ta hojnost? Kde byly naše nové začátky? Jako skupina duší jsme se
rozhodli dát co největšímu možnému počtu lidí příležitost expandovat, probudit se, změnit a růst... snad provést
odlišné volby ve svých životech... volby bez ohledu na peníze nebo třeba s novým vědomím toho, co je opravdu

a skutečně pro každého jednoho z nás důležité. Tudíž toto způsobilo ono velké zpoždění okamžiku nových
začátků.
Slunovrat 21. června tedy ještě podpořil tuto velmi důležitou fázi. Mnohými věcmi to otřáslo, mnohé bylo
zabráno násilím, což vyústilo v nejistoty, utrpení, zmatek a chaos. Byla to obtížná doba. Ale nebyly to těžké
časy jen pro ty, kteří trpěli, bylo to obtížné i pro jejich milované, ač byli ve svých vlastních životech a
okolnostech v pohodě.
Na vyšších úrovních byli ti, kteří kráčeli napřed a byli tedy více usazeni, vyzýváni, aby se pádu vyhnuli, aby se
vyhnuli utrpení, a jednoduše zůstali trčet tam, kde byli. Manifestovalo se to různými způsoby, ale v zásadě
mnozí z nás museli přihlížet z boční trati. Proč? Protože pouhá naše přítomnost v oblastech, které upadaly, by
posloužila jen tomu, aby se udržely déle, a ony měly odejít. Mnoho našich milovaných ještě potřebovalo narazit
na dno, než byli ochotni se probudit a učinit změnu. Jejich zachraňování či podpora tím, že je budete podpírat a
možná jim ulehčíte podmínky, to vše by pouze zabraňovalo velice potřebnému pádu. Jednotlivé duše
potřebovaly dojít k bodu, kde byly připraveny “požádat“ o pomoc nebo o něco nového a jiného. Potřebovaly
být ochotny a svolné se pustit. Kdybychom je prostřednictvím našich podpůrných energií podpírali, jen bychom
prodlužovali existenci toho, co potřebovalo projít pádem. Podpora byla zjevně zakázána.
Během této doby jich již na “druhou stranu“ přešlo dost. Jakmile k tomu došlo, vše ostatní bylo zcela zralé k
pádu. Byl čas. Druhá strana byla bezpečná a zajištěná... místo, kde všechny naše potřeby budou bez většího
úsilí uspokojeny. A jít dolů s pádem nebylo naším původním záměrem či plánem. Většina z nás nesoucích Světlo
byla zvyklá podporovat či vnášet Světlo do situací, a nyní ta role skončila. Hotovo, bez možnosti návratu.
Dokončili jsme monumentální úkol a mohli jsme nyní odpočívat. Žádné další podporování, podpírání,
protahování a vnášení našich energií do staré a hutné reality v naději, že ji “pozdvihneme“.
Kým jsme nyní byli? Co teď bylo naší novou rolí? Už jsme neuměli být soucitní a podporující, co jsme si měli se
sebou počít? Nemohli bychom dále někomu projasňovat den nebo se očekávalo, že stáhneme roletu a staneme
se neviditelnými? Velmi jednoduše, úspěšně jsme přešli na druhou stranu. Zde neexistuje utrpení. Zde není více
potřebný soucit. Zde nepotřebujeme nic podporovat, ani podpírat, jelikož každý a všichni z nás si svůj prostor
umí udržet s podporou energií Zdroje a svého vlastního jasného Světla. Zde můžeme snadno a bez námahy
tvořit cokoliv si vybereme, úplně sami. Zde neexistují pouta, která by nás svazovala. Zde nemusíme udržovat
energii pro někoho jiného, již nikdy. Ale k čemu dojde tehdy, když potřebujeme odejít “odtud“ a navštívit onen
starý svět v druhé realitě, která je stále ještě částečně umístěna v nižších dimenzích? Jak pomoci těm, kteří ještě
putují po žebříčku vzestupu či jsou vážně ovlivněni pádem? A když potřebujeme jednat s něčím ze starého
systému, což stále ještě někdy děláme, jak to provést, aniž bychom příliš trpěli onou starou a velmi nepříjemnou
energií, která nás téměř zabíjí, sotva se k ní přiblížíme?
Naší největší ochranou je láska. Po léta jsem slýchala o rozličných mentálních prostředcích, poskytujících
takzvanou “ochranu“ před temnými silami a podobně. Ale čím více se vyvíjíme, tím více si uvědomujeme, že
úplně nejlepší ochranou je udržovat své vlastní vibrace vysoko. Dělat cokoliv záměrně není cestou existence ve
vyšších sférách. Zda vysílat Světlo ostatním, špinit se při odstraňování hustých energií či se dokonce obklopovat
Světlem, to se nakonec stává velmi diskutabilním. Je v tom příliš mnoho zasahování a příliš velké zapojení
našeho starého ega. V počátcích jsme se s těmito rituály mohli cítit lépe, ale nakonec zjistíme, že je už
nepotřebujeme.
Vše, co potřebujeme, abychom při návštěvě hustších energií či staré reality zůstali ve svém středu, v míru a
uzemněni, je zůstávat ve stavu lásky. Ale někdy je to opravdu velký požadavek. Koneckonců jsme pouhými
lidmi a stále se vyvíjíme. Z toho důvodu můžeme v oněch hustých energiích pobývat pouze po omezenou dobu,
a poté se musíme stáhnout do našich nedotknutelných prostor. Ač to může znít hrubě, sobecky a poněkud
zvláštně, je to dobrý a spolehlivý prostředek, jak se udržet na hladině a v pohodě, abychom mohli svými
specifickými způsoby pomoci ostatním. Jako vždy platí jednoduchý fakt ohledně fungování energie, totiž že
energie o vyšší vibraci nevydrží ve stejném prostoru s těmi níže vibrujícími.
Stejně jako obyčejná květinka v přírodě, pokud víme, kdo jsme, jsme spokojeni, že jsme právě tím, jsme schopni
zůstávat pevně a nepoddajně uvnitř svého pravého Já, nebereme nic osobně a jednoduše je nám příjemné být
svým skutečným, opravdovým a božským Já, pak budeme méně ovlivněni jakýmikoliv níže vibrujícími
energiemi, které nás mohou obklopovat.

K tomu lze dodat, že budeme-li co nejvíce ve stavu lásky a budeme-li tuto lásku pociťovat vůči svým bratrům a
sestrám, a zároveň je budeme vidět takové, jací jsou ... jako jejich skutečná, opravdová a božská Já, může to
velice zjednodušit náš čas, jenž trávíme v nižších dimenzionálních realitách.
Pokud shledáme, že se náhle nacházíme ve společnosti energie, jež je nám nepříjemná, může pomoci, když se
zastavíme, abychom zjistili, čeho se týkají naše “přesahy“ nebo obdobné energie... jinými slovy, proč jsme se
vůbec spojili. Držet se v této aréně či u tohoto předmětu hovoru co nejvíce a zároveň ignorovat to ostatní, spolu
se zaměřením na boží dary a vlohy oné osoby, nám významně pomůže udržet naše Světlo zářící a naši vibraci
vysoko, když nejsme v našich posvátných prostorech.
Zcela jistě procházíme metamorfózou do podoby pozemských andělů, jeden po druhém. Zatímco nám raší naše
andělská křídla /ona nekonečná ztuhlost a bolesti v horní části zad a krku :-) /, stáváme se čím dál více
podobnými andělům, kteří nás milovali a dohlíželi na nás po každý a všechny dny. Nakonec se tedy staneme
pozemskými anděly, až se spustíme dolů do nižších dimenzí, abychom pomáhali a sloužili, zatímco zbytek svého
času budeme trávit v našem Nebi na Zemi.
Pouhým bytím tím, kdo skutečně jsme... naším čistým a skutečným Já.... Můžeme udržovat své Světlo jasně
svítící, a přitom poskytovat své zvláštní přispění skrze své vlohy a nadání.
Víte, kým skutečně a opravdově jste? Víte, jaký je váš specifický přínos? Víte, proč jste zde na Zemi v této
konkrétní době?

VSTOUPIT VE SPOJENÍ S NAŠIMI NOVÝMI ZAČÁTKY

13. ŘÍJNA 2008
Zdravím!
Vše se posunuje a utřiďuje a je v pohotovosti za účelem postupu vpřed ve druhé polovině října.
Existují rozdílná stádia této poslední fáze opětovného spojování a někteří z nás mohou být zde, zatímco ostatní
jsou jinde, ale je to zcela v božském a dokonalém pořádku, jako vždy. Proces znovupropojování nebo
znovuspojování s novým břehem či výše vibrujícím domovem zahrnoval vnitřní vylaďování, stejně jako vnější.
Ekonomika tady v USA procházím obdobným procesem, který bude mít vliv na planetu jako celek. A tak, jak se
vnitřně vylaďujeme my, ovlivníme taktéž planetu jako celek.
Je to pozoruhodný přechod... ale jelikož mnoho z nás je v předstihu před masami, téměř se nás nedotkne,
neboť všechny naše potřeby budou lehko uspokojeny.
Jestli jste z těch, kdo v nedávné době uvolnili spojení s tím starým, můžete se nyní nacházet v místě zkoumání
sebe sama, snad zvažujete geografický přesun, a přemýšlíte, co by mohlo být vaší novou rolí. Klíčové je být v
klidu, zkoumat nové možností a nadšení, spojovat se znovu s tím, co jste odjakživa skutečně a opravdu
chtěli, a nechat věcem zcela volný průběh.
V těchto časech je o nás vždy postaráno. Pokud jsme ve stádiu, kdy se opětovně spojujeme s naším
autentickým Já či tento proces necháváme rozvinout, vesmír stojí vždy za námi a podporuje naše potřeby,
dokud nejsme s naším sebe-zkoumáním hotovi. Cestovní mapa k tomuto procesu je v mé knize Vstup do nové
reality /Stepping Into the New Reality - více k tomu na konci tohoto zpravodajství/, protože tento proces je
klíčovou součástí vzestupu a bude pokračovat dále pro mnohé na nejrůznějších stupních vzestupového
žebříčku.
Pokud je váš proces znovuspojování hotov či téměř hotov, můžete zjistit, že procházíte stádii zaneprázdněnosti,
s inklinací k příliš mnoha projektům, snad se cítíte zavaleni, a zdánlivě neschopni dokončit byť jen jeden jediný.
Vše v nejrůznějším stavu rozpracovanosti a neutříděnosti. Jde o to, že stojíme jednou nohou v jedné realitě a

druhou ve druhé. V oněch realitách jde o vybudování základů, zahájení nových projektů a dohlížení na
podpůrné zdroje, a to do té doby, než to nové dorazí v úplnosti.
Jelikož jsme vybudovali svá nová spojení, začíná nová fáze či nový proud energie, který chce být využit,
zatímco současně můžeme stále ještě potřebovat dokončit nějakou starou záležitost, abychom byli hotovi a
připraveni na věci nové.
Je to jen záležitost překrytí, zatímco přecházíme z jednoho místa na druhé.
Dalším běžným scénářem posunu s jedné vibrační úrovně na další je zkušenost, kdy se na první pohled vše
hroutí a potřebuje být opraveno či slepeno. Zde dochází k vibračnímu nesouladu a věci potřebují být
přizpůsobeny či “opraveny“. Musíme stanovit nová uspořádání pro to nové, a je to prostě součástí procesu.
Pokud se toho u vás právě nyní moc neděje a vládne klid a ticho po pěšině, pak vězte, že vaše nová spojení se
teprve formují. Spojíte se, jakmile bude vše uspořádáno a hotovo. Každý se nacházíme v odlišné fázi procesu,
ale posléze naše nová spojení dorazí, až dorazí! A vskutku dokonale.
Během této doby nových spojení též zažíváme novou jednotu. Jelikož závoj se ztenčuje na pravidelné bázi,
konečně začínáme vidět své sousedy, bratry a sestry, jako ty, jimiž doopravdy jsou. Masky začínají padat a jsme
znovu sjednoceni s větší částí naší zachované paměti. Pokud jste již dlouho za masky viděli, může být báječné,
pokud se k vám nyní připojují další a poznávají jeden druhého!
Tato nová jednota se děje, neboť nastal správný okamžik. Vše je v božském a dokonalém pořádku. Zahajujeme
fázi vzájemné podpory. A když si zvolíme nechat odejít to, co teď prudce upadá, dostaneme se pak do
skupin lidí s obdobným smýšlením, ochotných a schopných se báječným způsobem spojovat.
Jak jsem mnohokrát v minulosti zmínila, nyní v sobě máme o tolik více Světla, že jsme sami těmi, jimž se
potřebujeme podrobit. Není třeba se dále shánět po moudrosti či podpoře mimo nás samé. Nacházíme se na
evoluční úrovni, jenž nám umožňuje rozhodnout o svých příštích krocích a dalším stádiu. Připravených je nás
dost. Vylíhli jsme se na novou úroveň procesu, v němž se máme stát na Zemi anděly. Nepřiletí vesmírná loď,
aby nás zachránila, temnota neovládne planetu a neuskuteční se ani jakýkoliv hororový scénář konce časů. Tyto
iluze pocházejí ze staré 3D mentality, nejsou nezbytné a ani nemohou existovat ve vyšších vibracích, v nichž se
nyní nacházíme.
Pokračovat v zaměření na temnotu během tohoto procesu přechodu poslouží jedině nechtěnému scénáři úplné
iluze, stejně jako jeho umístění do oné reality... reality, jenž je tvořena a udržována těmi, kdo si ji “kupují“ a
věnují jí pozornost.
Realita je toto: Přecházíme od starého k novému. Nyní existujeme ve výše vibrující realitě. Cokoliv
nevibruje na této nové úrovni, to přestane existovat, jelikož nezbývá žádná podporující energie. Takže se
to roztříští. Takto to staré nemůže být podpíráno či zachraňováno. Není to možné. Žádná nová krev ani
pozornost to nemůže vrátit. Na toto jsme čekali, je tedy na čase mít radost, pokud se někdo rozhodne zamířit
svou pozornost tímto směrem. Spojit se s novým či jiným břehem, to je to, co nás nyní podpoří. Opětovná
spojení zažíváme právě kvůli onomu pádu. Vidíte tedy, že je o nás vždy postaráno, a vězte též, že plán
vytváříme a uskutečňujeme my sami. Proto jsme vždy správně tam, kde být potřebujeme. Nevytvořili
bychom plán či scénář, jenž by ohrozil ty, kteří zde pomáhají. To by nedávalo smysl.
Na vyšších úrovních jde všechno vždy stejným směrem. Neexistuje polarita.... neexistuje temnota. Takzvaná
temnota je tu jen proto, aby nás podnítila k vytvoření něčeho nového a odlišného. Temnota je ve skutečnosti
taktéž Světlem, neboť vše je vždy Světlem. Kdybychom tady v USA neměli za prezidenta posledních 8 let G.W.
Bushe, nebyli bychom tam, kde jsme teď. A teď jsme v prostoru, kde je dostatek jednotlivců ochotných a
připravených ke změně... k novému a vyššímu způsobu bytí a žití. G. Bush nám tím vším musel trochu zatřást.
Odvedl skvělou práci a svůj úkol splnil dobře. Byl pouhou součástí našeho procesu vzestupu a - na úrovni své
duše - věděl přesně, co dělá. Jsme v tom všichni dohromady.
Takže, ona takzvaná “temnota“ se nesnaží ujmout moci. Ukazuje nám cestu. Nepanuje tu válka mezi tmou a
Světlem, jelikož všechno je společné. Nejlepší je nyní se zaměřit na to nové, a jednoduše “temnotu“ nechat za

sebou pro ty, kteří stále ještě potřebují budíček. Není na nás, abychom se pokoušeli ji porazit. Má své
odůvodnění. Naší prací je držet Světlo, tvořit to nové ve vlastních svatostáncích dle naší volby, nechat staré
padnout.
Nacházíme se v současnosti v neuvěřitelném prostoru, v neuvěřitelném čase. Když uvolníme to staré,
zůstaneme ve svém středu a v klidu, a propojíme se s tím, kým skutečně a doopravdy jsme, automaticky
nás to umístí do vyšších sfér. Koncentrace je také důležitá. Pohlížet novým a rozdílným směrem, zaměřit
se na odlišnou perspektivu či jen přemýšlet o něčem jiném, když prožíváme zdánlivě těžké časy, to vše nás
automaticky vystřelí do nové reality, stvořené jednoduše skrze myšlenku.
Máme nyní příležitost vytvořit, co jsme vždy chtěli. Máme příležitost sejít se v komunitách podle své volby.
Máme příležitost nabídnout naše zvláštní nadání a vlohy ostatním, abychom vytvořili celek. Opravdu jsou to
časy neuvěřitelné...
Tak se připravte, protože druhá část října přidá na obrátkách, všechno zacementuje a spojí nás tím mnohem
bezpečněji k úplně novému začátku! Na jaké straně se rozhodnete být a jaký bude váš nový začátek?
Poznámka: “Stepping Into the New Reality“ je skutečně hotová, ale z nejrůznějších důvodů bude k zakoupení
až po spuštění a zaběhnutí nového webu. /platí pro USA, pozn. překl./ Předpokládáme ještě týden, neboť nové
stránky jsou již skoro hotové. Děkuji vám za nekonečnou trpělivost a trvalou podporu!
S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech...
Do příště...
KAREN

ČAS NASKOČIT... ČEKÁNÍ SKONČILO

6. ŘÍJNA 2008
Zdravím!
Pád starého světa opravdu pokračuje a rozdílné scénáře se stávají více a více zjevnými. Naší mysli může
ulehčit, pokud si připomeneme, že jsme loďkou uprostřed konce časů a vše je v božském a dokonalém pořádku.
Konec časů.. nacházíme se na konci časů... a když tohle zohledníme, věřím, že si vedeme velmi dobře.
Jak přechod od starého k novému pokračuje, můžeme se tedy tu a tam zaplést do toho či onoho. Tento
velkolepý proces vzestupu měl být postupný, aby vše bylo co nejsnadnější. Tudíž, čím více se zaplétáme do
toho starého, tím obtížnější se naše životy mohou zdát. A čím více ztělesňujeme to nové, tím lehčí a snazší naše
životy mohou být.
Staré energie jsou nyní vystrašené. Na určité úrovni vědí, že odcházejí. Proto se stává stále těžším s nimi
jednat, neboť se níže vibrujících energií stále drží za šos bojechtivost, strach, nepříjemnost a extrémní
úsilí o udržení alespoň nějaké kontroly. Jakmile my více světelní zahájíme náš pokus o odchod do vyšších
sfér, náš pokus může být opětován pevným sevřením a držením ze strany starého. Stejně jako když se
plavec pokouší o záchranu topícího, zachránce může být snadno potopen a stažen dolů tím, kdo se topí.
Nyní je velmi důležité zůstat mimo to, co se hroutí, nebo se potopíme s tím. Pokud se tomu vyhneme,
snadno se můžeme dostat na místo kouzelných synchronicit, nové jednoty s ostatními a nové reality, kde jsou
naše potřeby vždy naplněny.
Nemůžeme zachraňovat starý svět. Nacházíme se teď ve výše vibrujících energiích, tedy není žádná další

energie na podporu a zásobování těch starých. Nemají se čeho držet. Pokud se vrátíme, může nás to
snadno vcucnout, obrátit naruby, rozhodit a můžeme se ztratit ve víru ustrašených a chamtivých energií.
Současné prudké pády jsou způsobeny jednoduše faktem, že tolik duší ještě nedorazilo “na druhou
stranu“. Tato skutečnost oznamovala další fázi vyúsťující nyní ve velmi rychlý pád starého... a trvalo skoro
celý rok 2008, než tato poslední fáze byla dokončena.
Bylo třeba, aby na palubě bylo dost duší... dostatek jich musel být svolný povolit a nechat starý svět za sebou.
Ti, kteří bojují a snaží se držet toho, co nyní musí odejít, jsou zcela jistě ve světě nepříjemností. Je na čase se
podvolit nové cestě.
A s ohledem na toto, náš čas nakonec přišel. Nastal konečně čas, abychom naskočili ... naskočili do nového...
ne starého. Kdo se nyní nachází ve vašem prostoru? Koho nacházíte po svém boku? V jakém energetickém
prostoru nyní sídlíte?
Zatímco staré pokračuje ve svém pádu, ti na druhé straně budou formovat malé udržitelné komunity. V mé malé
komunitě zde v horách Nového Mexika se bavíme o celoročních sklenících pro komunitu, vzájemné podpoře při
budování přirozených a zemi vyhovujících domovů, apod. Lidé se nyní setkávající více než dříve. Klíčem je dát
dohromady naše nadšení za účelem vybudování celku.
“Teplota“ až doposud nebyla úplně ta správná ve všech směrech. Teď je čas naskočit. Je na čase se pohnout
kupředu, tvořit, sjednocovat a něco nového začít. A tímto způsobem budeme tedy podporováni.
Říjen přináší mnohým zcela nové projekty. Nastal náš čas. Dokončili jsme naše “znovu-spojování“ /ač tento
proces měl u každého odlišný časový rámec/ a jsme úplně připraveni se valit zároveň se vším novým, jelikož
jsme hlavními tvůrci. Ti s největším množstvím Světla budou nyní víc než kdy předtím podporovat tuto planetu.
Tím, že se vyhneme starému a všemu upadajícímu, a tvorbou nových spojení a nové mřížky reality, nesporně se
ocitneme v novém Nebi na Zemi.
Znovuspojování s naším novým Já, novým Já s více a odlišnými odpovědnostmi vůči duchovnímu evolučnímu
procesu této planety, uvedlo tedy tyto zcela nové projekty. Takto je vše v Božském a dokonalém pořádku.
Některé manifestace těchto opětných spojení či nových prostorů mohou být pociťovány jako nespavost /neb
nyní potřebujeme být TADY, a to více než jindy/, nejrůznější bolesti svalů, obzvláště v nohách /neb jsme jimi
nyní velmi uzemňováni/, pocit tlaku /jelikož je toho tolik k vyřízení a energie přicházejí prudce/ a dokonce
bolesti v horní části zad a oblasti krku, neboť se plněji otevíráme a spojujeme s našimi andělskými křídly.
Srovnat se se svou kreativitou a nadšením je během podzimu klíčem, abyste mohli zůstat ve svém středu a na
druhé straně. Zůstanete-li v onom prostoru co nejvíce, umožní to čemukoliv a všemu potřebnému pro nás, aby
to samo dorazilo. A ačkoliv může být leckdy těžké sledovat, co se nyní děje v rámci starého, může vás trochu
utěšit, když víte, že všichni a každý bude mít tu příležitost se dostat tam, kde my jsme nyní.
Je čas se připravit i s našimi výklady. Tyto arény našich služeb pro ostatní, kteří se nacházejí stále na druhé
straně, budou sloužit k naší podpoře, zatímco budeme přecházet do reality, kde již peníze neexistují. Za těžkých
časů jsou vždy peníze potřeba. To je nepopiratelný plán, jenž jsme vytvořili na úrovni duší, takže bude
fungovat. A pro všechny to takto dobře dopadne. A pokud se nebudeme zabývat našimi výlohami na hranici
dimenzí, budeme v jednotě působit s našimi bratry a sestrami na druhé straně, bavit se, radovat, a všechny naše
potřeby budou plněny bez většího úsilí, jelikož každý z nás přispívá k tomuto novému celku.
Je třeba, abychom během této doby žili v odloučených oblastech kvůli bezpečí a zajištění? Ne. V r. 2007 zažila
oblast San Diega v jižní Kalifornii pár silných požárů. Byla tam tak silná komunitní podpora, nabídka tolika
služeb a tolik lidí se spojilo, že skutečně došlo k nadmíře hojnosti, co se pomoci týkalo! Láska a respekt k
vlastní komunitě je vše, co je požadováno, ať již sídlíme kdekoliv.
S největší pravděpodobností dojde k více přírodním katastrofám. Východ USA zažije několik předčasných a
intenzivních hurikánů. Zatímco jsem tam nedávno pobývala, průběžně jsem zachytávala vize budoucích
událostí. Ale jisté je i něco jiného. Jeden rok jsem viděla, že USA zažije ten rok 9 hurikánů. Další den CNN
hlásilo, že také předpovídají 9 hurikánů pro ten rok. A nakonec nedošlo ani k jednomu. S takovou
nepředvídatelností a s naší schopností činit změny a volit odlišně, neboť jsme hlavními tvůrci, je možný téměř

jakýkoliv scénář. Všichni budeme přesně tam, kde máme být. Nemůže dojít k omylu. Nemáme klesnout ke dnu
se starým světem. To není součástí plánu.
Jelikož se nyní začínáme skutečně prudce spojovat s našimi novými a potřebnými úlohami, cesty před námi se
velmi jasně rozevřou a budeme spojeni s našimi úplně novými projekty, zcela novými lidmi a pár novými zvyky.
Opravdu jsou to velice vzrušující časy... a pokud jsme ochotni se pustit, řeka nás zanese k novému břehu.
S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech...
Do příště...
KAREN

SVĚTLO UVNITŘ

12. ZÁŘÍ 2008
Zdravím!
Energie se během posledních pár týdnů moc nezměnily, takže ačkoliv toho není moc ke sdělení, podivným
způsobem vlastně je.
Stále jsme ve stádiu, kdy jsme jsme se odpojili od jedné “zásuvky“ a naše zástrčky visí ve vzduchu, než je
zapojíme do zásuvky nové... ale nová zásuvka se objevuje v záblescích zvláštním a někdy nenápadným
způsobem. Opravdu vzrušující doba. Zatímco jsme ve stavu odpojení, připravujeme se a v rámci přípravy
znovu-spojujeme. Připravujeme se na úplně novou verzi nás samých ve zcela nové roli či na nový aspekt role
stávající.
Být odpojen tedy znamená, že věci jsou v klidu, zatímco my klesáme na dno, než se vším znovu začneme. Když
se nic neděje, někdy se může zdát, že toho více odchází než přichází - ale to se změní, jakmile se znovu
zapojíme. Vše je možná klidné navenek, ne však uvnitř!
Během tohoto přípravného období jsme dostali příležitost otevřít se většímu množství Světla a ztělesnit je. Po
ukončení tohoto stádia pak začneme v záblescích vnímat zcela nové kontakty.
Můžete se náhle cítit, bez zjevného důvodu, velice posílení. Můžete vnímat, že jste zaujali stanovisko. Můžete
se cítit připraveni propustit cokoliv ze starých záležitostí, které se obepnuly okolo vás nebo že jste třeba jednali
mimo rámec zdvořilosti. Můžete mít pocit, jako byste vyšším způsobem splnili svůj úkol, ale byli jste jediní, a
nyní musíte popojít dál... připraveni se kompletně odpojit od jakýchkoliv energií, které existovaly v jiném
prostoru než vy. Můžete cítit, že je načase jít svou cestou.
Někdo má sny o nabytí síly, o připojení se znovu k něčemu novému, pevnému a odpovídajícímu vyššímu řádu, a
jiní nacházení novou sílu k vymezení vlastních hranic. Minulý rok a půl byly pro mnohé náročné, ale konečně
se máme znovu napojit na něco, co jsme po dlouhou dobu nepocítili... a bude to ještě lepší, než cokoliv, co jsme
doposud poznali.
Můžeme vnímat záblesky toho, že jste znovu silní, neboť během odpojení se lze odpojit i od našich opravdových
a skutečných Já, protože se pohybujeme k čistěji a výše vibrující verzi nás samých. Mohlo by to v nás vyvolat
pocity slabosti, křehkosti, jako bychom se ztratili, plačtivost a ustrašenost, ale jen dočasně. Mně to připomíná
zákrok při transplantaci srdce, kdy se staré srdce odstraní a všechna pacientova krev je odsáta, než je
implantováno srdce nové.
Navíc, v průběhu minulých měsíců došlo k velkému posunu, ač se nezdálo, že by se toho moc událo. Tento

posun přímo souvisí s následujícími událostmi a všechno to má co do činění s opětovným navázáním spojení s
novou a odlišnou energií. Během minulých měsíců jsme byli odstranění ze starého, bylo nám zabráněno to
jakkoliv udržovat při životě, a nyní jsme snad v úplně novém prostoru. Náhle byly ukončeny naše staré role, v
nichž jsme udržovali Světlo pro celou planetu. Což mohlo způsobit zmatek, neboť během chvíle se změnil ten,
kým jsme odedávna byli... ale stále se vyvíjíme. Již jsme v tom nemuseli pokračovat, jelikož jsme zakončili
jednu velice důležitou fázi.
V dobách minulých energie bombardovaly planetu, a tím způsobovaly časté posuny. Postupem času jsme
natolik tolik pokročili v procesu našeho duchovního vývoje, že vyšší vibrace přicházející z vnějšku začaly
slábnout a ustupovat, co do frekvence a doby trvání. Proto se ony fáze “vše tak dobře pokračuje!“ a “je tu tolik
Světla!“ staly vzácnějšími a vzdálily se dále od sebe.
Nicméně existuje dobrý důvod pro tento zdánlivý nedostatek Světla a přítomnost “temnoty“. Nyní ztělesňujeme
mnohem více Světla. Díky tomu nemusí přícházet z vnějšku. Můžeme si tedy myslet, že nikdy více nenastanou
velké fáze Světlem naplněné lehkosti a nádhery, jaké jsme zažívali v minulosti, protože je nevidíme tak, jak
jsme je byli zvyklí vidět. Ve skutečnosti jde o to, že nyní potřebujeme nést míč... sami. Váhy se překlopily....
Jsme Světlem více, než kdy předtím. Existuje stále to stejné množství Světla, jen je teď poněkud jinak
rozdělováno, neboť je uvnitř nás na vyšší úrovni.
Tímto se velmi zvláštním způsobem uvolňujeme z celku... kdy celkem jsou vnější energie vesmíru či Zdroje,
stejně jako jsou celkem staré energie z předcházejících stvoření na planetě. A ano, samozřejmě stále jsme a
vždy budeme spojeni se Zdrojem, jen nyní budeme řídit a spravovat naši energii vyššími a neobvyklými
způsoby. Budeme zjišťovat, že náš současný způsob využívání energie začíná být trochu jiný. Čili budeme
potřebovat řídit energii skrze nás novým způsobem a budeme vedeni a spojováni s těmito jinými cestami, aniž
bychom na vědomé úrovni museli vědět, jak na to. Pak jsme zkoušku zvládli.
Jsme touto cestou podporováni v dělání věcí, které dělat chceme. Což znamená, že spojování se s vnějšími
energiemi Zdroje, jak jsme možná činili v minulosti za účelem napojení na “proud“ či nalezení našeho
směřování či cesty, již zdaleka není tak nezbytné. “O čem to, Karen, mluvíš?“ Řekněme, například, že se
potřebujeme rozhodnout. V minulosti jsme se mohli rozhlížet po nějakém “znamení“ nebo jsme čekali, že
budeme vedeni vyšší energií Zdroje, anebo jsme Světlo hledali mimo nás. Teď si můžeme vybrat, co chceme, a
poté to uvést v činnost. Je to pouze na nás. Neexistuje žádné dobře či špatně nebo snad dozor shůry, jediné
současné vedení je, “že je to na nás“. Zasloužili jsme si to. Znovu se spojujeme, ale spojujeme se znovu s námi
samotnými... naším skutečným, pravým a světlem naplněným Já.
Ale též se propojujeme s novým celkem, zatímco se uvolňujeme od starého a hutněji vibrujícího celku minulosti.
Nový celek sestává z čistších energií... a, což je ještě důležitější, zahrnuje nás. Spojujeme se tedy se sebou
samými a též jeden s druhým. Nyní jde již mnohem víc o nás.
Jakmile propustíme “starý celek“, začneme se učit rozlišovat a vymezovat hranice. Ačkoliv se stále může
mnoho rozličných energií snažit proniknout do našich životních prostorů, budeme s nimi komunikovat novým a
lepším způsobem. To proto, že nadále s nimi nejsme propojeni postaru. Máme větší nadhled a jednoduše umíme
vidět lásku v každé situaci, jelikož víme, že ne úplně vše se nás týká. Nemusíme s nimi již více “pracovat“ nebo
dokonce zkoušet být jejich součástí. Nejsme již propojeni a můžeme je nyní pozorovat, víme, že se nás netýkají,
a snad je i uvidíme z láskyplného hlediska.
Chystají se báječné věci, ale všechny mají vztah k tomu, jak budeme zvládat či interpretovat naše každodenní
zážitky. Není třeba, abychom čekali na příchod lepších časů, neboť - jako vždy - každý den přináší své dary a
krásy, jen kdybychom se lépe podívali. Lepší časy tedy přijdou naším prostřednictvím. Jsme tak mnohem
silnější, než kdy předtím. Ano, možná jsme využili toto vědění a tyto principy v minulosti, ale mezitím došlo k
ohromnému posunu a věci se v tomto směru změnily.
Blíží se k nám rovnodennost 22. září a stejné je to i s naším posunem a spojováním na nové. To jasnější a lepší
bude záviset na jednom každém z nás, nyní více než dříve, jelikož jsme hlavními tvůrci. Spojení s našimi
vášněmi, s naším skutečným a opravdovým Já, s tím, co v nás vyvolává báječné pocity, a s našimi dobrými a
výjimečnými přáteli, to jsou základní způsoby, jak navázat kontakt s větším množstvím Světla. A to, že víme,
kým opravdu a skutečně jsme, zatímco přinášíme tento dar naší planetě, nás automaticky vede k velkému a

úctyhodnému osvícení.
Od 15.9. do 25.9. budu trávit čas se svými vnoučaty v Severní Karolině. Nemám tam přístup na internet, abych
mohla na webové stránky vložit nový zpravodaj o dopadajících energiích, takže se ho dočkáte až po 25.9.
/pokud, samozřejmě, nebudu mít nějaké ohromně vzrušující novinky ještě před svým odjezdem 15.9.!/
Jako vždy, mnoho lásky vám všem...
S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech...
Do příště...
KAREN

Vzhůru nohama

4. ZÁŘÍ 2008
Zdravím!
Příliv a odliv jsou mimo provoz. Energie jsou klidné. Nic se neděje. Velice málo jakéhokoliv pohybu, klid,
prázdnota, snad smutek, vybité baterie, pocity vyčerpání, ochuzení, tendence k pláči, možná beznaděj a třeba i
údiv nad tím, kdeže se to vlastně nyní nacházíme.
Výše uvedený scénář může být aplikovatelný na ty, kteří jsou vysoce citliví či více napojeni než většina
ostatních. Co se týká dalších, můžete si všimnout, že věci se zdají zůstávat viset, být vzhůru nohama, končit, a
zdánlivě bez žádného budoucího spojení v dohledu. Onehdy mi došlo krmení pro kolibříky, a vzhledem k tomu,
že nejbližší obchod je vzdálen hodinu cesty a nic k nalezení nebylo ani v mé kredenci, přemýšlím, zda se oni cítí
také tak. Při pohledu na visící a zcela prázdná krmítka, bez kolibříků okolo, to vypadalo na podobnou situaci
jako s nedávnými energiemi.
Pokud jste jedním z těch, kteří jsou do značné míry již mimo hlavní proud, můžete vnímat tyto jednoduše při
chůzi a dýchání během dne. Jestliže jste více v hlavním proudu, můžete zaznamenat významný pokles ve vašich
obchodech, možná používáte svůj poslední dolar či se můžete cítit sami, bez spojení a téměř neviditelní. Energie
se zdají být mrtvými, plochými a téměř neexistujícími. Můžete zkoušet být co “nejvýš“ a co nejšťastnější verzí
sebe sama, ale může to skončit pádem přímo na ústa.
Dobrá, a víte co? Vše, jako vždy, je v božím a dokonalém pořádku. Dost často máme tento pocit a zážitek
přesně před vzedmutím energie. Čím déle jsou energie “vypnuté“, tím silnější a významnější bude následující
vlna energie. Potřebujeme si odpočinout a znovu se napojit, než dorazí příští velká energetická vichřice.
Během tohoto velkého období klidu jsme stále připravováni. Nyní se spojujeme s mnohem hlubšími a
mocnějšími energiemi, abychom byli připraveni a ochotni sloužit planetě, jakmile se vrátí ony energie rychlé
manifestace. Tato příprava a nové spojení se může u každého jednotlivce lišit. Za sebe mohu nahlásit pocit, jako
bych byla vyhozena ze svých zaběhaných kolejí, pak akutní nevolnost, poté motání, závrať a akutnější
nevolnost /otáčející se Merkaba, napojující mne na mé světelné tělu či na vyšší dimenzi/, a nakonec potřeba jíst
každou hodinu s nezřízenou chutí k jídlu. Když probíhá přestavba uvnitř nás, potřebujeme hodně paliva! Tohle
trvalo pouhých pár dní, díky Bohu, protože mne již z věčné konzumace zmáhala únava!
Pro jiné může propojování na vyšší a hlubší úrovni zahrnovat vidění světel, otevírání se vyšší energii, vidění
opakujících se čísel, pocity omámení, opilosti a slabosti, či jednoduše touha ronit krokodýlí slzy bez zjevného
důvodu. Můžeme si i myslet, že jsme v depresi. Pokud spadneme zpět do starých kolejí či do starého běhu věcí,
naše Vyšší Já a těla řeknou: “Ne. Ještě ne. Ještě nejsi zcela připraven. Jen si ještě chvilku počkej.“

Takže tento čas ticha je velice vhodnou dobou na přípravu. Je to vhodný čas na organizování. Je to vhodný čas,
dát si věci do pořádku... protože po návratu energií v říjnu si již jen budete držet klobouk a nebudete mít čas na
nic jiného!
Zářijová podzimní rovnodennost přeskočí start a přinese v říjnu tyto nové energie. Tak do té doby /a vždy
existuje “okno“ energie obklopující toto datum/, se můžeme cítit sebejistě díky vědomí, že jsme přesně tam, kde
máme prozatím být. Stále jsme pod láskyplným a božím dohledem. Vždy jdeme správně, dokonce i když se nám
může zdát, že nikoliv, nebo že něco postrádáme.
Během tohoto období “vzhůru nohama“ můžeme mít pocit, jako bychom se sami sobě ztratili. Můžeme mít
pocit ztráty naší síly či nebudeme vědět, kým nyní máme být. Kdykoliv jsme znovu napojováni či znovuspojováni vyšším způsobem, potřebujeme k dokončení tohoto procesu všechny své rezervy. Proto jsem já měla
takový hlad, a proto se můžeme cítit vyčerpaní a bez života. Když jsem si před mnoha lety zlomila nohu, ztratila
jsem všechny své duchovní schopnosti. Po celý svůj život jsem byla velmi naladěna na jinou dimenzi, takže
jsem měla pocit, jako by mi někdo usekl pravou ruku. Náhle jsem si připadala 1-dimenzionální. Ale procházela
jsem enormním procesem přestavby a má energie potřebovala být přítomna jen pro tento účel. A přesně to se
děje nyní, tudíž víme, že to přejde. Jakmile to dokončíme, budeme mnohem více spojeni s naším Božím Já,
naším opravdovým a autentickým Já, a zcela jistě se Zdrojem. Budeme poté ztělesňovat mnohem více energie
lásky, a vskutku budeme vibrovat mnohem výše.
Když se nacházíme v tomto oslabeném stavu, jsme zranitelnější než kdy předtím. Navíc, čím výše vibrujeme
jako planeta, tím menší hustota tu je, takže hranice se přirozeně ztenčují. Je to zřejmě v těchto obdobích, kdy
řešíme záležitosti “hranic“, či spíše zažíváme, že do našich prostor vstupují energie, které bychom kolem sebe
raději neměli. Ale jakmile dokončíme tento proces, budeme mnohem silnější a budeme více zběhlí v řešení
pokračujících ldquo;hraničních“ situací, které proces Vzestupu vytváří.
Zatímco jsme v tomto oslabeném stavu či zdánlivé slabosti během našeho znovu-spojování, lze nás snadno
využít... ale je to jen dočasné. Proces vzestupu ví, co dělá. Není záměrem, abychom nesmyslně trpěli či byli
natrvalo rozplácnuti...
Tento čas přejde, a až k tomu dojde, budeme se opravdu cítit neskutečně dobře.
S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech...
Do příště...
KAREN

Současné příznaky Vzestupu, prostředky k úlevě, a co ještě přijde /1. část/
Zdravím!
Minulý týden, nebo tak nějak, jsem byla v S. Karolině a navazovala spojení se svými novými vnoučaty,
dvojčátky narozenými náhle 12.6., a stále pobývajícími na jednotce intenzivní péče, takže mezi zpravodajstvími
o energiích vznikla neobvykle dlouhá prodleva. Miminka se mají pozoruhodně k světu... Solomon šel domů ve
středu a doufáme, že ho Arion bude brzy následovat. Mé dceři Ari se též, po velice komplikovaném a závažném
nouzovém císařském řezu, vede nečekaně dobře.
Ti malí, kteří nyní přicházejí v houfech, mají zvláštní misi: položit novou mřížku a poskytnout velmi silné a
spolehlivé základy pro nový svět. Tihle malí jsou velmi silní a přesně vědí, co dělaji... a telepatická komunikace
s nimi byla velice vzrušujícím a naplňujícím zážitkem, který vnesl mnoho radosti a velkou naději do příslibu
přicházejícího nového světa. Jsme všichni požehnáni tím, že máme tolik nových duší nesoucích vyšší vibrace,
které tu nyní chtějí být. Jsou nápomocni podporou stability toho nového v době, kdy staré tak rychle odchází.

Byla jsem požehnána, že jsem odjela v okamžiku, když všechno bylo skvěle zaběhnuto a překypovalo láskou a
štěstím. Uplynulých 6 týdnů od jejich příchodu a jeden či dva týdny předtím byly pro mé milované jízdou na
horské dráze, i když vím, že spousta z vás zažívá totéž, jen z vašich mnoha vlastních, různých a různorodých,
příčin. Ale stejně jako situace s Ari a miminky, vše se posléze samo srovná, neboť nová uspořádání a propojení
k vyšším sférám jsou konečně posílena.
Stále ještě zažíváme mnoho příznaků jako důsledek energií Slunovratu. Já sama jsem se takto necítila od doby,
kdy kolem r. 2000 k posunům začalo doopravdy docházet. Nyní dochází k velkému, ale skutečně velkému,
pohybu. Tyto příznaky Vzestupu se opakují znovu a znovu tak, jak náš proces postupuje, jen je ovlivněno více a
více jednotlivců, neb se jako celek začínají probouzet a jsou teď připraveni „nastoupit na palubu.“
Pro účely tohoto zpravodajství jsem sepsala některé obvyklé příznaky, které mohou mnozí zakoušet, proč k nim
dochází, co ještě ve spojitosti s nimi přijde, a nějaké prostředky k úlevě, které by mohly pomoci. Na konci
zpravodajství se též vrátím k vašim mnoha dotrazům ohledně léčení a proč může být škodlivé, jakmile někdo
začne vibrovat výše /to bude ve 2. části/.
Toto zpravodajství možná bude dlouhé, protože jsem od 9.7. nepsala, takže jsem zařadila pár podtitulků, abyste
mohli dle svého přání sem tam nějakou část přeskočit. Někdy je dost únavné - v těchto náročných časech muset se těžce propracovávat dlouhým textem!
Panika, úzkost a deprese:
Energie Slunovratu mnohé vyvrátily i s kořeny. Nastal čas pro velké „škatule, hejbejte se,“ připravili jsme se co
nejlépe, a přesto... přišlo to jako rána! Téměř vše bylo vyhozeno ze zaběhaných kolejí a ještě stále poletuje
okolo, aniž by dopadlo na zem. To zahrnuje opravdové manifestace jako ekonomiku, staré systémy 3D reality,
ztrátu práce a příjmů, atd. I když jste jedním z těch, jichž se toto nedotklo, na emocionální úrovni můžete
vnímat rozpoložení těch okolo vás... i když třeba jen vyjdete úplně sami z domu uprostřed pustiny.
K panice může dojít, když pociťujeme velkou ztrátu jež leží mimo naši kontrolu, a máme pocity „konce.“ Já
jsem trpěla extrémní panikou před mnoha lety, v začátcích posunů, kdy toto zažívali opravdu nemnozí. Navíc se
v té době vlastně nic nemanifestovalo ve skutečné podobě /či ve vnější realitě/, pokud se případného
„skončení“ týká. Takže lze cítit paniku a úzkost na podvědomé a vyšší úrovni, když víme, že se vyvíjíme a
necháváme mnohé za námi... ač ne doslovně. Je to tím, že jdeme do vyšší dimenze a zdaleka ne všichni jdou s
námi ve stejné době. Ale nyní se „konce“ manifestují v reálné formě, takže máme pro jistotu dvojnásobné
překážky /to je proto, že konečně nastal čas, aby celek jako takový započal svou cestu na palubu/.
Zažívat „konce“ předtím, než přijde to nové, může vyvolávat extrémní nejistotu, paniku, strach a neurčitost.
Stále jsme lidkými bytostmi a máme proto emoce na lidské úrovni. Toto je jedna z mnoha výzev Vzestupu...
umírat zaživa a stále v lidské podobě. Ale pokračujeme a na určité úrovni víme, že za tímto účelem tu jsme a asi
se tu ještě budeme muset během toho všeho potloukat. Věřím, že odvádíme dobrou práci a jsem tolik pyšná, že
jsem částí našeho celku! Naše duše jsou opravdu velice silné... už jsme tu po hodně dlouhou dobu.
K tomu jsme uprostřed procesu, kdy ztrácíme znovu další vrstvu našeho starého ega. Níže vibrující osobnostní
rysy a chování nás pojednou opustily. Naše součásti, které jsme si vyvinuli, abychom přežili hrubší a níže
vibrující 3D realitu, tu již nemohou existovat.
Tudíž další výzva Vzestupu a další důvod k panice a úzkosti. Vývoj v ještě citlivější jedince bez obran, bariér
nebo ochranné hrubé vnější fasády, zatímco jsme stále v krutém, nebezpečném a zdánlivě temném prostředí,
může představovat v nejlepším případě ohromnou výzvu.
A nyní, s rozpouštěním tolika forem ze starého světa, kdy se úpadek začíná rozrůstat, můžeme přemýšlet o tom,
jak ve světě přežijeme po finanční stránce a jak se vůbec budeme živit. Není divu, že panikaříme, když téměř
vše odchází, včetně částí nás samý, jež jsme v minulosti vyvinuli za účelem přežití!
„Mám se vůbec obtěžovat a zkoušet vytvořit cokoliv nového?“, můžete přemýšlet. „K čemu to teď je... nebo
kdykoliv?“ S tak velkým zdánlivým chaosem může být těžké poznat, po které cestě jít či dokonce, zda vaše
cesta v budoucnu zůstane netknutá. „Vše se zdá pohybovat ve vzduchu, bez pevných základů a beze směru.“

Opět, spousta toho ještě nepřistála do nových kolejí.. ale dojde k tomu, slibuji.
„Již nevím, kdo jsem. Znával jsem své záměry a nyní jsem zcela a úplně ztracen.“ „Nejsem schopen jít
kupředu... cítím se jako zavřený v krabici.“ „Cítím se bezmocný, zranitelný, slabý, nejistý a jako oběť
všemožných vrtochů.“ „Má sebedůvěra je po smrti. Sám ze sebe už dávno nemám ani vzdáleně dobrý pocit.“
A co toto: „Připadám si dokonale neviditelný, nepovšimnutý, nepotřebný a jednoznačně ne vážený či
oceňovaný.“ Což je tím, že nyní vibrujeme výše a nejsme právě teď viditelní. A navíc, tolik lidí je uprostřed
chaosu a paniky ohledně své vlastní situace, že nejsou schopni vidět cokoliv dalšího, kromě svých záležitostí. /
Více k tématu „být neviditelný“ dále v článku./
„Mně se nechce vůbec nic dělat. Nic mě nezajímá. Jen bych si hrál. Chci jít na odpočinek. Už nechci další
zodpovědnost. Jsem vyčerpaný. Potřebuji se zotavit. Potřebuji velice dlouhý odpočinek... nebo možná
nekonečnou dovolenou.“ „Neotravujte mě. Chci být ve svém vlastním svatém prostoru někde úplně jinde a
nikdy se nevrátit!“ „Chci se vrátit domů, kam zapadám a kde se cítím na správném místě!“
Deprese a apatie se právě teď mohou projevovat, protože vše je ve zdánlivém chaosu, nemůžeme manifestovat
tak, jak jsme byli zvyklí, mnozí se vzájemně vůbec nevidí, vibrujeme výš a vnější a stará realita vibruje níže...
což vždy způsobuje depresi, neboť vnější realita nás ještě nedohnala a je spousta utrpení / to nás vede k
přemýšlení, zda se ještě někdy stane něco „dobrého“/. Tohle přejde, slibuji, a až k tomu dojde, budeme vděčni
za nový prostor, v němž budeme.
/Úlevy a to, co nás ještě čeká, bude sepsáno na konci seznamu obvyklých příznaků v 2. části/
Zdravotní krize, rozpady vztahů, ztráty zaměstnání, finanční stres a všeobecná zkušenost s rozpadem
vašeho života:
Teď silně zrychlujeme do vyšší dimenze, protože musí jít vše. Takže se vše potřebuje uspořádat, dostat nový
nátěr nebo opustit tuto realitu, aby mohlo dorazit do té nové /a ano, i smrt je ve 3D takovou cestou/. Cokoliv
nevibruje na této nové a vyšší úrovni /či jakékoliv úrovni či příčce, která je pro vás a vaše milované na řadě/,
obdrží na úrovni duše odpovídající zkušenost za účelem výběru, aby si mohl stvořit situaci, jež každého dostane
na místo určení.
V současné době se vyskytuje mnoho scénářů, na všech možných úrovních. Ti, kteří jsou více zakotveni v
hlavním proudu či staré realitě, budou zažívat ty největší zmatky, protože tento svět velkou rychlostí odchází.
Ti, kteří během posledních několika let prošli výzvami a zmatky svého vzestupného procesu, toho budou zažívat
méně, ale stále budou zažívat pozdvižení dle úrovně své vibrace.. budou přecházet na vyšší úroveň z té
dosavadní, nejspíš při souběžných změnách ve vztahu k jejich egu a s novými způsoby navazování vztahů a
bytí.
Máte zpoždění, pokud se váš život hroutí teď? Ujela vám loď? Nejste tam, kde byste být měli? Není s vámi něco
v pořádku? Jste trestáni? Nevzestupujete dost rychle? Určitě ne.
Ná úrovni našich duší jsme zcela správně tam, kde být máme. Někdo z nás se rozhodl se trochu loudat, neboť
bylo třeba držet onen prostor na konkrétní úrovni, než nadešel čas se přesunout na další úroveň a spoustu lidí
vzít s sebou. Jsme zde všichni mistry, víme přesně, co děláme a děláme to znamenitě. Víme, kde potřebujeme
být. Neexistují chyby. Někdy dojde též na jinou volbu, když se objeví utrpení, aby nám dodalo odvahu k jiné
volbě, abychom byli v souladu s původním plánem naší duše. Každý z nás má jedinečný a odlišný scénář, podle
toho, co je pro každého jednoho z nás nejlepší.
Zdravotní krize je jedním z prvních cest, které si mnozí vyberou k zahájení připojování ke Zdroji a našim duším.
Obyčejně to odstraní z cesty naše ego formou „školy smyku,“ takže je to pro začátek slušný a obvyklý výběr.
Prvořadá je pak ztráta kontroly a my se stáváme závislými na vyšší moci a skutečně se naučíme podvolit a
důvěřovat. To se děje i nyní mnohým, kteří jsou právě na začátku svého procesu.
Rozpady vztahů jsou též běžné. Jedna duše začne vibrovat výše, a ta druhá obvykle uvolní tu výše vibrující tím,
že ji „odhodí.“ Pokud jsme schopni poznat, proč a že ta „odhazující“ duše to dělá z velké lásky k nám a jako

podporu našeho pokračujícího růstu, pak jsme schopni pochopit, že vše je v božím a dokonalém pořádku. Na
konci se stejně všichni sejdeme a budeme se spolu smát a plakat a objímat.
Dalším, stále častějším, scénářem je, že se dvě duše úplně oddělí, aby si daly možnost najít samy sebe úplně na
vlastní pěst, bez podpory či možnosti opření se o druhou. Až se každý z nich naučí spojovat sebe sama s tím,
kým opravdu je, se svou duší a se Zdrojem, mohou se znovu nalézt a znovu spojit. Proto se stává stále
běžnějším, že se věci úplně oddělí, než dojde k jejich opětovnému spojení.
Ztráty zaměstnání byly vždy běžným zážitkem při Vzestupu. Začneme vibrovat výše než naše práce ve světě
hlavního proudu, a tím jsme od něj odděleni. Během tohoto procesu nemáme trpět, takže často /po většinu času/
je o nás nějak zázračně postaráno.
Mnohé se rozpadá, jak starý svět podléhá pádu. Mnohé je převráceno naruby, či spíše konečně lícem navrch.
Znovu-uspořádáno, znovu-uspořádáno, znovu-uspořádáno.
Vyšší dimenze slouží ke zvětšení čehokoliv. Takže pro ty, kteří jdou po své stezce Vzestupu již po nějakou
dobu, či dokonce pročistili a propustili mnohé během krátké doby, bude to zvětšené příjemnější. To je důvod,
proč se někomu dějí zázraky a přicházejí možnosti nových začátků, a ostatním ne. Ale znovu: všichni jsme
správně tam kde být máme, s naším vlastním souborem individuálních výzev na každé úrovni.
Spánek a chuť pospávat po celý den:
Ti, kteří nesou významné množství světla, toho s ohledem na proces Vzestupu táhli hodně, a tato role na
nějakou dobu skončila. Teď si můžeme odpočinout. Velká část naší „práce“ je hotova. Musíme se pustit a
upadnout do zimního spánku a věnovat se po nějaký čas sami sobě. Může se nám chtít leda odpočívat, dát si
pohov, s-p-á-t a lenošit. Žádné další nesení světla pro celou planetu... žádné její pozdvihování ... žádné nové
projekty právě teď... žádné další podporování, podpírání a zachraňování. Stejně jako dlouhý odpočinek po
dlouhém porodu, je třeba si oddechnout, než si budeme užívat novorozené miminko.
Velká tíseň z a/nebo silná potřeba nebýt již dál sám:
Ve vyšších sférách neexistuje oddělenost. Jednota vibruje mnohem výše. Protože začínáme vibrovat výš, jsme
nyní propojeni za účelem jednoty. A tím pádem nám již nepřipadá dobré, ani vzdáleně správné, být sám. V
lepším případě je to hodně nepohodlný pocit a pobzbuzuje nás to k vyhledání nových skupinových kontaktů,
obnovení kontaktů s rodinami či možná k přestěhování do míst, kde je rodina a přátelé, apod. Vnitřně víme, že
nastal čas komunit.
Chtít dělat jen to, co dělat chcete, či spíše nechtít dělat cokoliv, co „musíte“ nebo co chce dělat někdo
jiný:
Když mě poprvé postihly významné příznaky Vzestupu, stalo se mi právě toto. Měla jsem pocit, že jsem
nejsobečtějším člověkem na světě, a zkusila jsem toto téma tedy „odťukat“ přes EFT, což je způsob, jakým
jsem na začátku určila své příznaky, dokud jsem toho ještě byla schopná /EFT je Technika emocionální
svobody - Emotional Freedom Technique ... postup k obnově sebe sama na vyšší úroveň bytí skrze poklepávání
na body meridiánů na vašem těle./. K mému velkému překvapení jsem zjistila, že tento stav nelze odstranit,
protože vibruje mnohem výš, věřte - nevěřte!
Když dosáhneme vyšších sfér, je toho hodně pročištěno a zůstávají jen nejvybroušenější stavy a energie. Takto
jsme pak propojeni s tím, kdo a co jsme v našem nejčistším stavu. To se vztahuje k našim zvláštním záměrům a
příspěvkům, a tak již nemůžeme být v realitě či snu, apod., někoho jiného. Jakmile začneme vibrovat výše,
sdílíme též realitu či sen s naším „týmem“ duší, spolu s obecnou realitou celku, takže stále dochází nějakým
způsobem k vzájemnému překrytí. Zní to divně, ale máme být přesně tam, kam nás vede naše touha dělat to, co
nás rozzáří a s čím se můžeme ztotožnit.
Cítit se neviditelný a neoceněný či potřebný:
Někteří z nás se mohou cítit neviditelní, protože my jsme neviditelní. Poslední posun v červnu všechny vystřelil
výš a mnozí vibrují výše než ostatní, kteří jsou ve starém světě, takže si nás již nevšimnou. Možná se

nevyskytujeme v zemi problémů, krizí a podobných věcí, takže tu doslova nežijeme a nemůžeme být vidět.
Právě teď, z větší části, ani nejsme připraveni být viděni či potřebováni, protože ještě na své dno nedopadlo
dostatečné množství z celku. Musíme být „požádáni“ o naše znalosti, vlohy a pomoc, a to se nestane, dokud
duše nedosáhnou tohoto bodu a nezačnou si zoufat a cítit se zcela ztracené. Většina se nejdřív musí vzdát.
Jelikož si již po nějakou dobu necháváme růst andělská křídla, a ještě máme před sebou kus cesty, stejně jako
andělé budeme požádáni o pomoc, vedení, lásku, útěchu, a pak budeme schopni podpořit ty, kteří to potřebují.
Podobně jako v situacích, kterými jsme prošli sami, když se vzdáme a pak přijde světlo, budeme schopni být tím
světlem pro ostatní, ne však dříve, než se vzdají a požádají. Ten čas se blíží, ještě tu docela není, ale velmi brzy
bude.
Pocity porážky, zneužití, opotřebování a úderu na každém kroku:
Zlepší se to. Věci se urovnají. Není nám dáno víc, než můžeme zvládnout, ale dost na to, abychom se „rozpadli“
a naše ego přestalo překážet. Nemůžeme již nést odpovědnost jako kdysi, neboť nyní převzalo vedení naše
spojení s naší duší a s Duchem. Když jsme poraženi, začínáme oceňovat ty nejmenší věci, a ve vyšších sférách
jsou to právě ty jednoduché věci, na nichž skutečně záleží. Jak se vyvíjíme, dojdeme k uvědomění si toho, že ty
drobnosti, které jsme považovali za tak důležité, stejně pocházely jen od našeho ega. Začneme si vážit a cenit
lásky a přátelství druhých nade vše ostatní, života komunity, a laskavosti našich bratří a sester. Naše staré
vybíravé ego zdánlivě odešlo a my si uvědomujeme, že to, co jsme považovali za důležité, důležité vůbec
nebylo.
Zůstaňte naladěni na 2. část ... /jestli tu ještě pořád jste!/
S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech...
Do příště...
KAREN

Současné příznaky Vzestupu, prostředky k úlevě, a co ještě přijde /2. část/
Další příznaky... ale určitě přijde též spousta báječných věcí! Opravdu se nyní dostáváme přes kritický bod,
takže některé z těchto symptomů u vás již možná pominuly či se vůbec nevyskytly.
Cítit se „mimo“:
Je velmi obvyklé mít tento pocit během či hned po výrazném posunu energií. Dostane se nám vnitřní
„reorganizace,“ jsme katapultováni na novou úroveň vibrací, a vnější realita nám již nesedí. Tím pádem se
můžeme cítit, jako bychom nikam nepatřili, nejsme schopni se spojit s kýmkoliv a čímkoliv, cítíme se dost sami
a nic není to „pravé.“ Sepsala jsem pár tipů k úlevě od tohoto symptomu dále v tomto zpravodajství o energiích.
Potřeba jíst často, s něčím, co vypadá jako stavy při nízké hladině cukru v krvi, nebo jednoduše touha
cpát se jídlem:
V době našeho vnitřního znovuuspořádávání a dochází k významné přeměně, naše těla opravdu mohou dostat
„úder,“ tudíž požadují více energie než normálně. Klíčový je protein. V takových časech já musím jíst každé 2
hodiny, a to včetně blahodárné dávky proteinu. Cpát se jídlem či se přecpávat, to je něco jiného. Ztrácíme
hodně z toho, kým jsme si mysleli, že jsme, a spolu s tím dochází k tolika ztrátám, že chvílemi můžeme mít
potřebu nějak to „doplnit.“ To se může projevovat jako touha jíst velké množství jídla a potřeba cítit se opravdu
nasycení.
Dychtivost po čemkoliv „novém“:

Poté, co se přesuneme na výše vibrující úroveň či dimenzi, může nám být nepohodlné být ve styku s čímkoliv
„starým.“ U těch obzvláště citlivých se toto může projevovat jako vážný neklid a téměř jako pocit odporu nebo
až „na zvracení“ vůči všemu z dřívější doby. Je to v našem zapojení... jsme povzbuzováni k pohybu kupředu do
nového, či spíše nemůžeme déle snášet nižší vibrace či věci minulosti. Znovu jsme se narodili a nyní vibrujeme
uvnitř zcela nového prostoru a reality.
Jste snadno přetíženi a přemoženi:
S novými energiemi na místě se mnohé uvolnilo a bylo přemístěno do nového &dquo;sídla.“ Což souvisí s
velkým tlakem. Může to způsobit hyperventilaci /zrychlené dýchání/, pocity tlaku, bolesti hlavy a celkový pocit
stresu. S tolika věcmi dějícími se v nás a mimo nás jsme snadno přetíženi. Nyní je životně důležitý odpočinek,
stejně tak i umění více říkat „ne“ a snažit se držet jednoduchosti. Když jsem tento scénář, v jeho extrémní
podobě, před mnoha lety prožívala, nebyla jsem schopná ani konverzace, neboť spotřebovávala příliš mnoho z
mých energetických rezerv. Mou jedinou spásou bylo odpočívat a dělat vše co nejjednodušším způsobem. Což
velmi pomohlo i s panikou a úzkostí.
Zapomínáte, kde jste a ztrácíte se:
Častokrát jezdím po nekonečných rozlohách země zde na Jihozápadě /USA/ a jsem schopná zapomenout, kde
jsem, kdo jsem nebo v jaké se nacházím realitě. Může se to stát i jindy, když začínáme vibrovat výše. Někdy je
to jako bychom nebyli vůbec s ničím propojeni, a tak se tam venku jen potulovali v prostoru, jenž nám
umožňuje vytvořit cokoliv si vybereme. Jakmile vibrujeme výš, mnohem méně lpíme na mnoha věcech. Energie
se pohybuje dovnitř a ven, a to velice rychle a bez ulpívání či zdržování. Cokoliv nedržíme ve vědomí, to
přestane jednoduše existovat. Zvyknout si na tohle může být děsivé či v lepším případě matoucí, ale též nám to
umožňuje v každém daném okamžiku zčerstva a nově tvořit.
Existuje nespočet dalších příznaků spojených s procesem Vzestupu, a mnohem více je sepsáno ve „Slabikáři
Vzestupu“ /The Ascension Primer/, jakož i formou úryvků z knihy k vašemu nahlédnutí na mých stránkách, ale
abych zůstala stručná, sepsala jsem zde ty nejběžnější v této konkrétní době.
Prostředky k úlevě
Když procházíme významným posunem do vyšší dimenze, opravdu to může způsobit zmatek ve všem - uvnitř i
vně nás. Proto může velice pomoci, naleznete-li někde rady, jak zůstat spojeni s výše vibrujícími energiemi,
neboť tolik ostatního odpadává. Během této doby se opravdu potřebujeme cítit znovu dobře, a napojení na vyšší
způsoby bytí a žití nás může významně uklidnit. Níže uvádím pár receptů, u nichž jsem zjistila, že v takovém
období pomáhají:
Co nejvíce využívejte svou tvůrčí sílu. Ve vyšších sférách je právě tvořivost to, oč jde. Tvořivost vžy nese
vysokou vibraci, bez ohledu na to, ve které dimenzi zrovna sídlíme. Za sebe mohu říci, že šití, navrhování nové
látky, malování, psaní, zahradničení, vaření a vytváření víceméně čehokoliv mě okamžitě přenese do krásného
prostoru a cítím se opět báječně a „ve spojení.“ Též to pomáhá zbavit se negativních myšlenek, a stejně tak
našeho ega!
Buďte ve polečnosti co největšího množství dětí. Naši malí přirozeně nesou vyšší vibraci a my se můžeme
snadno znovu cítit propojeni. Vidíme je a oni nás. Jsme si s nimi blíže, než s čímkoliv jiným. Má vnučka
Amayah mě nesčetněkrát doslova zachránila během posunu Vzestupu. Tihle malí nás milují stejně tak, jako my
je!
Rozptylte se něčím a vyhýbejte se zprávám, vnějšímu světu, pokud to musí být, a zaměstnávejte se co nejvíce v
mezích svého vlastního světa. Když jsem byla minulý týden u dcery, neměli jsme tam ani televizi, ani internet, a
trávili jsme většinu času přípravou domova na příchod miminek, hráli jsme si, smáli se, jedli a mazlili. Panovala
čirá blaženost. Jediná realita, jíž jsem si byla vědoma, byla realita milujícího prostření s mou rodinou a čtyřmi
vnoučaty. Spolu jsme usínali, spolu se sprchovali, masírovali se navzájem, česali si vzájemně vlasy a v zásadě
jsme průběžně vytvářeli velké propletené klubko z bílé a zlatohnědé kůže /má vnoučata jsou afro-američtí
míšenci/!

Hleďte trávit co nejvíce času v přírodě. Toto může být právě teď těžké, neboť - i když jsme zrovna v přírodě můžeme vnímat všechny ty měnící se a rušivé energie. Ale Země, jako naše „vozidlo,“ vzestupuje, a být v
blízkosti jejích energií též pomáhá s „napojením.“ Zde, v poušti Nového Mexica, právě zažíváme dobu
monzunů a je to neskutečně krásné. Neuvěřitelné západy slunce, nádherné formace mraků, vůně mokré šalvěje,
a odevšad překypující divoké květiny, to vše dělá dokonalý dojem „nebes.“
Udělejte si pauzu a odpočívejte.Pokud můžete, vezměte si den volna jen pro sebe. Čtěte podřadné časopisy,
celý den se povalujte v posteli, běžte se projít, čtěte pěknou knížku /žádnou příručku!/, potulujte se po domě či
se jen vyložte někde na sluníčku. Věci se vážně zase začnou urovnávat, pokud již nezačaly, takže opravdu
chvíle, kdy vysadíte, může být právě nyní přesně to pravé.
Navazujte užší kontakt se svými zvířecími společníky.Jsou součástí naší komunity a naší rodiny, a může být
báječné trávit co nejvíce času s nimi jako součástí našeho celku.
Jen se držte dále od všeho, co se tříští a přeuspořádává... nebo rovnou zůstaňte ve svém svatém prostoru.Naše
nedotknutelná místa, popř. cokoliv jsme si vytvořili, jsou dokonale v souladu s tím, kým jsme. Tudíž se tam
můžeme cítit bezpečně, uzemněně a jednoduše dobře. Někdy je nejlepší zůstat doma.
Co ještě přijde
Vše se bude uklidňovat, tak jak se naše znovu navázaná spojení budou stále více zacelovat, což již v této době
začíná. A ano, každý začne zažívat zázraky a nové začátky. Dopad až na dno vytvořil příležitosti ke změně pro
mnoho lidí, tudíž toho bude hodně přeuspořádáno a znovu urovnáno a usazeno na úplně nová místa.
Ledacos bude jinak a vše bude dál pokračovat ve vývoji a změnách rozvratným a rušivým způsobem až do r.
2012. Takže mnohé ještě čeká pár let plných převratů, ale skoro vše bude nedotčené a hotové, aby mohl být k r.
2012 plně stvořen Nový svět.
Prvořadé bude sejít se v komunitě, a v budoucích časech budeme utvářet menší skupinky důvěrně se znajících a
vzájemně se podporujících duší. Náš starý způsob žití a bytí vytvářel oddělenost, anonymitu atd., a to bude brzy
realita minulosti.
Cestování bude především věcí dohody a bude sloužit k podpoře reality jednoty. Cesty letadlem či autem budou
vysoce omezené a budou špíš luxusem, přičemž cesty vzduchem budou zcela výjimečné. Cestování vlakem se
stane normou a bude sloužit jako prvotní zdroj možnosti pohybu do jiných oblastí, stejně jako menší vynálezy
sloužící k dopravě po bezprostředním okoli, které teprve budou veřejnosti představeny.
Rodiny a ti, co se mají rádi, se přestěhují, aby mohli být spolu i co se místa bydlení týká, aby sloužily jako
opěrné jednotky pro svůj celek. Během těchto časů plných změn se velkou rychlostí vytratí hradby vytvořené
hodnocením, odděleností a stavy ega. Oblast, ve které v současnoti bydlím, zahrnuje buddhistické mnichy na
odpočinku, silnou komunitu gayů, jednotlivce důchodového věku z hlavního proudu, léčitele, Mormony a
spoustu výtvarných umělců. Všichni spolu vycházejí, protože se musíme vzájemně podporovat. Je snadné vidět
jen duši, krásu, vlohy a nadání jiného a současně si nevšímat „balení,“ v němž jsou obsaženy, neboť my všichni
jsme jeden a velice se potřebujeme. A tak to bude brzy skoro pro každého. Skutečně „uvidíme“ jeden druhého!
Pojem „místní“ nabere nový význam. Menší komunity budou podporovat sebe a pomáhat jedna druhé. Tehdy
budou naše vlastní nadání a vlohy potřebné, uznávané a vysoce ceněné. Tak je to ve vyšších sférách. A ano,
menší komunity mohou existovat i v rámci velkoměsta. V mém současném bydlišti je nejbližší obchod vzdálený
hodinu cesty. Ale máme tu pilné zahradníky a pěstitele, silný farmařský trh, dělíme se o zkušenosti a podporu
udržitelných a přirozených staveb, a já sama můžu doslova trampovat, psát, dostávat poštu, spojovat se s
ostatními, chodit na jógu a mnoho dalšího, aniž bych vystrčila nos za humna. Tímhle způsobem nás též velice
málo ovlivňují ceny benzínu. Auto doopravdy potřebuji skutečně zřídka. Vyřizování pochůzek prakticky
zaniklo.
Barack Obama se stane prezidentem USA. Jeho duše předurčila tuto cestu pro tento čas. Nese z minulých
životů energii Abrahama Lincolna a jiných mistrů a vysoce vyspělých bytostí. Toto vše bylo na vyšších
úrovních plánováno již po nějakou dobu. Přináší energii jednoty a změny a bude mít vliv, jaký jsme po eony

časů neviděli. Já to již nějakou dobu vím, jenže následovníci Hillary se na mne hodně naštvali! Pokud dáváte
přednost Johnu McCainovi, prosím vás, abyste mi svůj názor neposílali. Nebyl to můj nápad... já jsem jen posel!
Podpora, po které jsme tak dlouho toužili, konečně dorazí. Přijde v podobě „vzájemnosti.“ Finanční podpora
přijde skrze naše „výlohy“ /více a detailněji na téma výloh v minulém zpravodajství z 9.7./.
Srpen 2008 s sebou přinese opravdu krásnou energii. Do té doby se toho ještě spousta vyřeší a usadí, tím pádem
bude mnohem víc věcí „netknutých.“ Staneme se svědky dalšího „otvoru“ do vyšších sfér a kouzla se budou
objevovat za každým rohem, jako by nás víly zasypávaly čarovným prachem. Jsem dojata, když vidím tu dobu,
protože je tak krásná.
Proč může být léčení škodlivé, když dosáhneme vyšší vibrace
Poté, co jsme dosáhli vyšší vibrace uvnitř sebe, vibrujeme výše než naše minulá zranění, minulé zkušenosti
apod. Jinými slovy, vyvinuli jsme se mimo níže vibrující zážitky, které způsobily cokoliv, co potřebovalo léčení.
Pokud v tomto novém stádiu bytí obdržíme léčení, může posloužit leda k tomu, abychom byli zavlečeni zpět do
starých hutnějších energií, došlo by k reaktivaci něčeho, co již neexistuje. Léčení v tomto stádiu nás opravdu
může poškodit a rozhodit a vykolejit, a s největší pravděpodobností není nezbytné.
To se týká především jistých typů poradenství, variant léčení sloužících k vyčištění starých energií, přičemž je
třeba se s nimi nejdříve spojit, či jakákoliv varianta zaměřující se na to, co je „špatné.“
Navíc, proces Vzestupu sám o sobě plně slouží k tomu, abychom byli připraveni na „vyšší sféry.“ Je to krásný
proces, který zcela přesně ví, co dělá a dělá to přirozeným způsobem. Pokud se snažíme pomáhat nebo
zasahovat, urychlit ho či ho docílit vlastním přičiněním, pouze si cestu otevřeme příliš rychle, vytvoříme si
nepohodlí, přeskočíme naši současnou pozici, a tím pádem nebudeme „ve spojení,“ a snad dovedeme i své
milující nefyzické opatrovníky k údivu, co že to vlastně děláme, zatímco oni s takovou láskou hlídají celý
proces!
V počátcích Vzestupu může být léčení velmi nápomocné. Může posloužit ke zmírnění některých bolestí a
utrpení vznikajících při nárazech vyšších energií, kdy dochází k aktivaci starých zranění, jež potřebují vyčistit a
propustit. Ale i tehdy musí být taková podpora velmi pečlivě kontrolována a může být ošidná.
Těm, kteří zrovna začínají svou cestu, může tedy léčení významně pomoci. Ale po dosažení určitého bodu je
pro příjemce spíše na škodu. Spousta z vás, kteří jste léčiteli, bude vědět díky své kvalifikaci, kdo co a kdy
potřebuje. Jste mistry ve spojování se s vyššími energiemi a umíte je nechat vámi probíhat, aniž byste se jim
pletli do cesty.
Já jsem na léčení nebyla mnoho let a zatím jsem v pohodě. Zde se můj komentář vztahuje především na proces
Vzestupu. Stále chodím k zubaři, brala jsem antibiotika při problémech s ledvinovým kamenem a určitě bych
vyhledala lékařské ošetření v naléhavém případě /jako např. kousnutí chřestýšem!/, ač jsem již mnoho let k
lékaři nezašla.
Doufám, že toto pomůže těm z vás, kteří se ptali... může být problematické to vysvětlit, ale řekla bych, že to
chápete, a pokud budete povoláni se stát léčitelem /neboť všichni máme schopnost uzdravovat/, došli byste k
tomuto na základě zdravého rozumu a odborných znalostí i bez mého vysvětlení.
K tomu všemu, při vývoji směrem výše začínáme toužit po tom, mít skutečný život. Chceme si stvořit život
našich snů a v něm pobývat. Již necítíme touhu šetřit či něco opravovat. Léčení bude i tak nadále potřeba pro
ty, kteří ve svém vývoji postupují po žebříčku Vzestupu, takže léčitelé budou stále nezbytní a vysoce cenění.
Post Scriptum
Ok, ok, protože tolik z vás dělalo narážky a vyptávalo se /úsměv/... ano, Phil a já jsme znovu dali dohromady a
jsme spolu již několik týdnů. Přišel čas, aby do mého života vstoupil někdo, kdo se ke mně lépe hodí, a ukázalo
se, že to je Phil. Prošel dramatickými posuny, vstoupil do „bot“ své duše, a byli jsme k sobě vrženi zázračným a
synchoronistickým způsobem. Kolikrát jsem mu již řekla: „Kdo jsi a co se stalo s Philem?“. A má vlastní
energie se jistě taktéž změnila.

Čekala jsem příchod někoho zcela odlišného a musela jsem uznat, že nezáleží na tom, v jaké podobě ten někdo
jiný přijde, a když jsem si to uvědomila, bylo to dokonalé! Znovuzrození, úplně nový začátek, téměř jako
reinkarnace do nové reality s ním, to vše teď máme k dispozici. Právě pracujeme na dvd zájezdů k pradávným
zříceninám apod., abychom k vám mohli přinést informace o žití a bytí ve vyšších dimenzích... jak jako se to
dělalo v pradávných časech. Ač stále bydlíme v oddělených rezidencích /a ještě chvíli budeme/, dáváme
dohromady nový domov na mém pozemku, který bude v souladu s vesmírem, mimo síť, a též velice spojen s
hvězdnými bytostmi. Rádi bychom náš projekt s vámi sdíleli prostřednictvím dvd, protože v době jeho
dokončení tam již budeme bydlet oba.
Děkuji mnohokrát za všechnu vaši podporu na naší cestě. Dělali jsme si starosti, že budeme vypadat náladoví a
nestálí, a chtěli jsme proto ještě chvíli počkat, než veřejně oznámíme naše opětovné spojení. Náš vztah je nyní
zcela jiný než předtím a já mohu jen konstatovat, že je to skutečně vztah mých snů. Phil zvládl roky otevírání
se, vyrovnávání a spojování se Zdrojem za krátkého 1 a půl roku... je to pozoruhodný muž a je pro mne velkým
požehnáním. I když je jeho duše prastará, nevěděl nic o metafyzice, Vzestupu a podobných věcech v době, kdy
jsme se potkali. Nyní promlouvá k těm nehmotným ještě častěji jež já!
S přáním nebe ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech...
Do příště...
KAREN

Pokládání nových základů a význam našich „výloh“
Zdravím!
(Pár z vás mi napsalo a požadovalo bližší vyjasnění pojmu „výkladů.“ Věnovala jsem tomu stručnou pasáž na
konci tohoto článku pro ty z vás, kteří by se mohli zajímat o to, co já často označuji jako „výlohy.“ /míněny
výlohy jako u obchodů/)
V týdnech po Slunovratu a úplňku, a dokonce od posledního zpravodajství o energiích z 1.7., jsme zažili - jako
následné otřesy po silném zemětřesení - několik menších posunů. Zatímco více a více duší to dohání a nacházejí
se v energeticky úplně nových místech, toto vytváří další posun v jednotě a soudržnosti, čímž nastává další
významný posun pozitivní povahy - začínáme pojednou cítit, že se více usazujeme.
Ano, nyní se usazujeme, i když v malých a postupných krůčcích. Tématem a účelem teď je znovu-spojování, a
než se do značné míry znovu-spojíme, cesta se může zdát hrbolatá, nepředvídatelná, děsivá, nesynchronizovaná,
podivná, matoucí a nesmyslná, a snad dokonce převelice nepohodlná, protože se nám zdá, že ani nevíme, kde
jsme a co se děje okolo a uvnitř nás.
Poslední vzedmutí energie kolem 21.6. mi připomíná evoluční teorii velkého třesku. Já vlastně nevím nic o
fyzice a podobných věcech, tak se mnou mějte strpení. To, co se děje teď, je prostě podobné velkému třesku
- když člověk sleduje energie poslední doby. Tyhle červnové energie vynesly snad skoro všechno z hlubin
vod...nebo starých hrobů..., aby mnohé mohlo začít znovu. To je příčina stresu, nejistotu, zmatku a pocitů
nesmyslnosti, které mnozí z nás zažívají. Poté, co jsme se oddělili a rozprostřeli tak daleko, jak to šlo /a někteří
z nás se stále rozprostírají/, můžeme se znovu spojit.
Tímhle způsobem můžeme zjistit, že naši milí a ti blízcí a nám drazí odcházejí a jdou někam jinam. Může se
zdát, že jsme trvale oddělováni od těch, s nimiž jsme sdíleli ta nejužší spojení. Může to vypadat, jako by
téměř vše „odcházelo“ a naše životy byly zcela zhroucené a rozpadlé /spolu s námi samými!/. To oddělení
musí nastat, neboť potřebujeme zjistit, kým skutečně jsme. Potřebujeme se znovu spojit se svým pravým a
opravdovým Já, potřebujeme se plněji spojit se Zdrojem, a tím vytvořit nové a silnější spojení s našimi
základy. / Někdo se možná vůbec nepotřebuje znovu-spojovat a prostě jen čeká a respektuje zážitky znovu-

spojování těch ostatních, ač třeba jen na úrovni duše či podvědomí./
Tato fáze oddělení obsahuje cestu, kterou můžeme podniknout jen my sami. Je to cesta velmi soukromá,
rozdílná pro jednoho každého z nás, a je třeba ji podniknout dříve, než se znovu spojíme. Je výjimečným darem
a velice posvátným procesem mezi naší duší a naším Stvořitelem. Znamená to vstoupit do „kůže“ naší duše,
pokud jsme to dosud neudělali.
Když tohoto je dosaženo, začínáme opět s oním obnovováním kontaktů s našimi bratry a sestrami. A až toto
nastane, pocítíme radost a naplnění, které téměř nelze popsat. Mezník pro tento proces může být jiný pro
každého z nás. Někteří již mají dost odpracované, jiní teprve začínají... Do značné míry to může záviset i na
naší ochotě „se pustit,“ poddat se Zdroji, nepřekážet a věřit, že vše je v božím a dokonalém pořádku.
Když dochází ke znovu-spojování, padají masky. Pro ty z nás, kteří jsme již po dlouhou dobu za masky
mohli vidět, může být poměrně dojemné se hlouběji spojit s někým jiným, kdo zrovna svou masku odložil.
Je to jako návrat domů! A je báječné mít konečně společnost!
Blížíme se k rozhraní. A než přejdeme na druhou stranu k přijetí a zapojení do našich úplně nových
prostorů, můžeme cítit napětí, hodně stresu, jako by na nás padaly zdi, a strach a paniku, že nevíme, jak
teď přežijeme či kam máme jít. Teprve pak poznáme, že jsme narazili na zeď a ve staré realitě už dál jít nelze.
Podobně jako v procesu umírání ve staré 3D realitě, pokud umíme věřit a pustit se, naše cesta bude mnohem
snazší a naplněna více milostí a láskou.
Stará realita opravdu odešla a zůstávat v ní znamená mít přesně tyhle velice nepohodlné pocity. Protože mnohé
se začíná nyní hroutit jako sněhová koule valící se dolů z vysokého kopce, opravdu nemáme jinou
možnost, než se poddat vyššímu způsobu života a bytí, abychom zažili mír, spokojenost a jednotu, která
může existovat jen na druhé straně.
Stržení našich starých zdí uvnitř a vně, ke kterému došlo během minulých několika týdnů, mělo zcela
jednoznačný účel. Když docházelo k této fázi, možná jsme se cítili traumatizování, zmlácení, otlučení a
zkrátka opotřebovaní. Naše Ego potřebovalo uhynout. Museli jsme dorazit na místo, kde jsme si uvědomili,
na čem skutečně a opravdu záleží. Určité touhy a detailní manifestace, jež jsme možná chovali po dlouhou
dobu, by nyní mohlo nahradit vědomí, že jsme možná celou dobu skutečně a opravdu chtěli jen něčí lásku,
ty nejjednodušší věci v životě, a soulad s našimi bratry a sestrami.
Dívat se na naše milované a zvířecí společníky, jak trpí svými vlastními specifickými rozpaky, boji a traumaty,
bylo jistě obtížné. Víme-li však, že je pouze třeba ctít a respektovat jejich cesty na druhou stranu, které si sami
zvolili /aniž bychom je zachraňovali/, pak můžeme věřit, že je vše opravdu v dokonalém a božím pořádku.
Každá jednotlivá lidská bytost, zvíře, rostlina i Země procházejí tímto procesem. Možná to vypadá, jako by
docházelo k mnohému utrpení, když se Země a její obyvatelé přizpůsobují novým a vyšším vibracím
přicházejícím velkou rychlostí.
Snad jsme dosáhli stavy bytí, kde si velmi vážíme nejjednodušších věcí v životě, drobné laskavosti, krásu
kvetoucích kvítků, zvuku ptačího zpěvu, a cítíme ohromnou vděčnost za vše vibrující ve vlídnosti, světle a
kráse. A teprve tehdy konečně poznáváme, na čem opravdu a skutečně záleží. V této době může být
kontrast opravdu výrazný, ale vytváří v nás stavy vděčnosti, jasnosti o tom, co je skutečně důležité, a
hlubší spojení s těmi okolo nás... čímž napomáháme vytvoření jednoty, kterou jsme patrně nemohli
ztělesnit a přijmout jiným způsobem.
(Rozhodli jsme se jako skupina duší, které přišly spolu vytvořit nový svět a realitu, že takhle dokončíme další
fázi. Věci se nepohybovaly dost rychle.. neprobouzelo se dost obyvatel Země.. takže jsme se rozhodli pro
„školu smyků,“ jenž tvoří stavy bytí nezbytné pro evoluci planety./
Staré touhy byly možná spuštěny více stavy našeho ega. A jak se tato spojení k našemu egu více a více
rozpadají, mohou se měnit i naše touhy. Možná už nevíme, kým jsme, neboť zmizelo tolik z toho, kým jsme
dle svého mínění byli. Můžeme přemýšlet,jak se teď máme chovat či jaká je naše skutečná a opravdová
síla, popř. kam vlastně míříme, když nás opustilo tolik z našeho starého já.

Jak máme překročit tu zeď a začít zažívat na její druhé straně divy, svornost, nesmírnou lásku a zázraky
a žít život našich opravdových a autentických snů?
Pusťte se. Jednoduše pusťte vše, co jste považovali za opravdové a důležité. Vpusťte do svého prostoru a
reality to, co je opravdu skutečné. Udělejte si pro sebe čas... ať jde teď především o vás, a co potřebujete
především: odpočívat, opečovávat se, vydechnout, žít přítomným okamžikem, propustit zodpovědnost, a
jen zůstat ve své vlastní svatyni a „slunit se.“ Najděte si způsob dobíjení baterek, omlazení a nespěchejte.
Říkejte ne všem závazkům, shromážděním, schůzkám a „nutnostem,“ tak často, jak jen lze.
Dovolte si mít pro sebe čas, nesnažit se už o to, aby se něco stalo... a zjistíte, že všechno se stane samo, aniž
byste tomu museli velet. Propuštění věcí, které už nepociťujete jako dobré či správné, umožní příchod nového
a začlení vás současně na úplně nové místo. Důvěřujte.
Když dorazíme na výše vibrující místo, obvykle se nám nechce vůbec nic dělat. To je většinou tím, že jsme
nyní více naplněni světlem, vibrujeme výše, a v této realitě netlačíme na to, aby se něco stalo. Podobné
pocity máme, jsme-li nově zamilovaní. Namůžeme se soustředit, být vážní, mít jakoukoliv disciplinu, nebo jít do
práce a být opravdu „přítomni.“ Ve společnosti energie lásky můžeme mít závrať, cítit se ztraceni,
neuzemněni, a úplně jednoduše líni, zatímco zdánlivě jen chceme dělat věci potěšující, radostné a zábavné.
„Znovu spouštíme operační systém“ a připravujeme se na další fázi.
Po chvíli k oddechu, „slunění,“ péče o sebe a pobyt mimo okolní svět, budeme opět připraveni plnit úkoly a
současně zažívat život jako z našich nejdivočejších snů. Během proplétání se tímhle procesem možná též
zjistíme, že se nám mnohé manifestuje... mnohé, o čem bychom zrovna mohli začít snít.
V okamžiku, kdy dojdeme do „nebe,“ je to pro každého z nás rozdílné. Můžeme si vybrat „nebe“ dle vlastních
představ nebo to, co chceme zažívat. Pak stvoříme naše vlastní zvláštní Nebe na Zemi, a to se děje teď. Existuje
mnoho a mnoho verzí „nebe“ a žádná z nich není správná ani špatná. Každá verze reprezentuje nás - kdo jsme,
čeho si ceníme, co nám dělá radost a co bychom rádi.
Po „smrti“ ve 3D realitě nám bylo povoleno zažívat cokoliv dle vlastního výběru, zatímco jsme se zotavovali a
odpočívali po zkušenostech ze 3D. Jakmile jsme se dobili, obvykle jsme byli připraveni se přesunout a
opakovaně se přesunovat na místo služby pro niže vibrující realitu. A to je to, co se děje nyní.
Takže, pokud nepobýváme v našem Nebi na Zemi, budeme poskytovat služby prostřednictvím našich
„výloh.&ldqu; Naše „výlohy“ budou zahrnovat asi 25% našeho času, zatímco zbývajících 75% bude, po
skončení období odpočinku a obdržení naší dávky omlazující energie, tráveno vytvářením nových komunit v
jiné realitě zde na Zemi a pobytem v ní.
Naše „výlohy“
Než nastane doba, kdy nebudeme třeba peněz, budeme potřebovat bránu, jíž budou peníze přicházet. Budeme
potřebovat prostor na hranici dimenzí, kde budeme k nalezení. A toto bude naše „výloha.“ Protože se toho
spousta bude dál rozpadat, naše výlohy budou existovat, aby poskytly službu ostatním, stojícím na různých
příčkách evolučního žebříčku.
Naše „výlohy“ budou různorodé a budou odrážet naše specifické vlohy a talenty. Může jít o uměleckou tvorbu,
praktikování léčení /léčení bude stále potřeba pro ty, kteří jsou na jisté úrovni svého vývoje, ale jakmile jedinci
dosáhnou určitého mezníku, může být léčení škodlivé/, vzdělávání ke službě tvoření Nového světa, atd.
„Výlohy“ budou plně odrážet, kým je naše pravé a opravdové Já. A toto je náš dar světu - když pokračujeme ve
službě a podpoře našich bratrů a sester při nejrůznějších stupíncích jejich procesu vzestupu.
A opět, „výlohy“ mohou též být naším příspěvkem ke tvoření Nového světa. Jaká je vaše „výloha“ poznáte
dle toho, že bude odrážet něco, co jste opravdu vy. A protože nás rychle opouští tolik z toho, kým jsme si
mysleli, že jsme, zůstává jen čistě zlaté jádro našeho pravého a opravdového Já.
Více a více zázraků se nám bude manifestovat v blízké budoucnosti. Je konečně čas našich nových začátků, a
jsou to vskutku nové začátky. Já bych si nikdy nepředstavovala, že ty mé budou zahrnovat nové kontakty se
starými známými dušemi, s nimiž jsem se v poslední době znovu spojila. Ó, jak já miluji překvapení, kterými nás

Zdroj zahrnuje!
S přáním nebes ve vašem srdci, hvězdného svitu ve vaší duši a zázraků ve vašem životě v těchto zázračných
časech....
Do příště,
Karen
zpět na začátek

