Setba diamantového světla 8.8.

Celosvětová meditace k přijetí kosmického kristovského vědomí
V této významné době nových začátků a posvátných energií vás zveme, abyste se k nám připojili 8.8. při
celosvětové meditaci. Meditace bude vedena Celií Fenn ze Starchild Global a KAIem, tvůrcem Kvantových
holoformních světelných kódů. Celia bude při této příležitosti v Londýně a Kai v Mexiku.

Nejvhodnější dobou pro tuto meditaci bude v 8.00 ráno nebo večer ve stejnou dobu, v čase a místě, kde právě
jste, čímž bude vytvořen efekt 24hodinové celosvětové vlny, která oběhne 8. srpna o Lví bráně celou planetu.
V tuto dobu budou v kolektivním srdci lidstva ukotveny energie diamantového světla a semínka kosmického
kristovského vědomí, a stejně tak v srdci každého jednotlivce, jenž je ochoten toto zasvěcení v tuto dobu
přijmout. Kai a Celia budou pracovat nezávisle na sobě, ale oba obdrželi stejné informace a stejné obrazce
světelných kódů, s nimiž mají tentokrát pracovat. Níže je přiložen text, který Kai napsal na téma těchto
přijatých Světelných kódů, a také meditace, již Kai navrhl pro meditaci 8. 8. 2009. Rádi bychom vás požádali,
abyste si - je-li to možné - na tuto meditaci rozsvítili svíčku a použili také čirý krystal křišťálu, které budou
představovat plamen Ducha a čistotu diamantového světla.
8 8 INTEGRACE KRISTOVSKÉHO JÁDRA
autor: Kai
S příchodem letošní brány 8 8 získáváme pro lidstvo energie božské integrace kristovského jádra.
Minulé 8 8 8 roku 2008 se stalo nosnou konstrukcí pro aktivaci kosmické mřížky pro Zemi. V té době jsme my
všichni společně aktivovali to, co se stane novou mřížkou vědomí, jež bude podporovat život lidstva v
nadcházejících miléniích. Tato mřížka je již aktivní a čeká, až probudí další a další lidé své vědomí k lásce a
jednotě, a až začnou žít život z vědomí Jednoho.
Tento další okamžik 8 8 poslouží jako rámec pro aktivaci kristovského jádra v energetické mřížce lidstva. Ti,
kteří si to přejí, mohou vejít ve spojení s přítomností Krista ve svých srdcích, a tak přeměnit svou energetickou
mřížku, matrici toho, co znáte jako realitu a život, čímž umožní kristovské setbě, aby se šířila v jejich vědomí a
byla schopna se znovu spojit s mřížkou kosmického Krista na Zemi.
Je to nevídaná událost, neboť dnes je více než kdykoliv předtím energie stále silnější v důsledku toho, že se
posunujeme ke středu galaxie a se zvyšující se intenzitou přijímáme vlny lásky přicházející z Centrálního slunce,
jež k nám dosahuje prostřednictvím kosmických světelných paprsků. Když se tyto paprsky setkají se Zemí a
lidskými bytostmi, přeměňují vědomí a srdce těch, kteří jsou ochotni tuto jednotu přijmout do svých životů.
Jako vždy je pro lidstvo velmi důležitá svobodná vůle, jelikož jen ti, kteří si to zvolí, mohou pozvednout své

vědomí a budou schopni ve svých životech plně vyjádřit Novou Zemi. Pamatujte si, že máme volnost se
rozhodnout, čemu budeme věřit a co stvoříme, máme volnost pokračovat ve vědomí polarity a oddělenosti,
nebo ve vědomí Jednoty postoupit k oceánu světla a zahájit tím na Zemi existenci živoucího Krista.
Druhý příchod Krista se projeví skrze nás. My, celé lidstvo, jsme avatary nové éry!
Právě to je to skutečné poselství, jenž nám Kristus předal rčením, že jsme mu rovni!
"Vše, co já jsem učinil, můžete učinit i vy, a ještě více." Vše záleží na míře vaší víry. Víry v sebe jako nositele
světla, a především, víry v sebe sama jako v božskou bytost, jako v lidské Kristy.
Zvu vás, abyste spojili své mysli při této báječné události.
Z centra slunečního srdce obdržíme paprsky světla, které budou aktivovat kristovskou setbu v energetické
šabloně každého z nás.
Všechny živé bytosti mají energetickou mřížku, podobnou magnetickým mřížkám Země, která vibračně
odpovídá zemským mřížkám. Do dnešního dne většina lidí udržovala svou vibrující energetickou šablonu na
úrovni mřížky kolektivní lidské mysli, té staré mřížky, mřížky staré energie, která pozvolna ztrácí sílu a hroutí se
v důsledku aktivace mřížky kosmického Krista.
To je ten důvod, proč se nyní tolik lidí chová zmateně a nerozumně, právě proto ve společnosti převažuje násilí
a strach - protože kvůli onomu zhroucení mřížky kolektivní mysli, v níž zůstává většina ukotvena, se lidé cítí být
vyděšeni a nevědí, odkud strach pochází nebo co ho způsobuje. Nicméně tento strach je způsoben vědomím
oddělenosti, v němž žijí ponořeni. Vnímají, že se něco mění, přesto nejsou schopni pochopit velkolepost a původ
oné změny, a kvůli strachu, že "něco ztrácejí", je jejich reakcí násilí a agresivní obrana.
Milovaní, to není zapotřebí. My si můžeme zvolit, že budeme vibrovat v lásce a jemným způsobem posunout
své vědomí k nové kosmické mřížce, pokud se tak rozhodneme, a opominout onu změnu prostřednictvím násilí,
strachu a chaosu. Všichni si můžeme vybrat, jak prožijeme tuto transformaci. To, jakým způsobem vzestoupíme,
leží v našich vlastních rukách.
Energie 8 8 nám poskytuje nástroj nezbytný k vykonání této transformace. Spolu s kosmickými světelnými
paprsky obdržíme světelný kód, který spustí jeho energii v našich šablonách a umožní nám otevřít své vědomí
vibraci srdce. Tento světelný kód obsahuje kosmické energetické vzorce Síria a symbolizuje nekonečné
posvátné mužství a posvátné ženství v nekonečné rovnováze, vyjadřujíc kristovské vědomí.
Všichni ve svém srdci neseme kristovské jádro stejně jako energie posvátného mužství a posvátného ženství.
Kristovské jádro je Přítomností Krista, která v nás dlí ve své neaktivní podobě, nicméně setrvává ve stavu
spánku, protože lidstvo jako kolektiv přežilo mnoho milénií, aniž by zakusilo kristovské vědomí, tudíž se rodilo
spící, neschopné zažít a uvědomit si Jednotu a Přítomnost Boha ve všem, co existuje.
Až v okamžiku, kdy vstoupíme do posvátného prostoru ve svých srdcích a do spojení se svým vnitřním Kristem,
jsou energie v rovnováze a kristovské jádro je aktivováno, ožívá a my se vynořujeme jako kristovské bytosti v
plném uvědomění svého božství a jednoty.
Právě tam, uvnitř svého srdce, naleznete smysl svého života a všeho, co existuje. Neboť teprve když vstoupíme
do tohoto prostoru, pochopíme, že jsme součástí nesmírné kosmické symfonie, která by bez nás nebyla tatáž, že
právě tam zažíváme Jednotu, plné kristovské vědomí. Když jste takto soustředěni ve svém srdci, jste Kristem,
vaše vědomí jemným způsobem přechází ke kristovskému vědomí a strachy ze světa a vaší mysli docela vymizí,
jste v Boží milosti. Se vstupem do tohoto stavu vědomí je možno se snadno uvolnit od kolektivního lidského
vědomí a ukotvit se v mřížce kosmického krista - něžně, láskyplně takto vzestoupíte a začnete zažívat Jednotu
prostřednictvím kristovského vědomí.
Každý z nás je posvátný a důležitý, a je na čase, abychom si vážili své existence a odvážili se být onou změnou,
již chceme pro svět. Nastal čas, abychom se chopili své božské moci a stali se lidskými Kristy!
U příležitosti 8 8 vás zvu, abyste si během dne udělali chvíli času a tiše vešli do svého srdce. Je posvátným

prostorem, kde naleznete veškerou prastarou moudrost své bytosti, právě tam jste vším, čím být můžete, tam
jste Bohem, čistým, volným, nepřipoutaným k vnějšímu světu.
Věnujte chvíli meditaci, abyste se spojili se svou bytostí.
Všechny vás miluji!
MEDITATICE 8:8 : AKTIVACE KOSMICKÉHO KRISTA
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Autor: Kai
Začněte tím, že si uvědomíte svůj dech. Zhluboka se nadechněte, a pak nechte svůj dech, ať nabere hladký a
klidný rytmus. Představte si, že s každým nádechem je vaše tělo stále více naplňováno světlem, poté veďte ono
světlo do svých buněk, svých orgánů a svých čaker.
Zatímco dýcháte, pozvolna opouštíte myšlenky své mysli a čím dál více se soustředíte na své srdce. Začněte si
uvědomovat vibraci vycházející z vašeho srdce, zaznamenáte, že se vaše srdce postupně rozpíná a pocítíte
příjemné teplo, jež z něj vychází. Tato energie a ono teplo jsou láskou vaší kristovské Přítomnosti.
Setrvejte v tomto stádiu rozjímání tak dlouho, jak je potřeba. Až budete vnímat, že můžete pokračovat, učiňte
tak.
Zhluboka dýchejte.
Dívejte se, jak se vaše srdce rozpíná stále více, až úplně pokrývá vaše tělo, jeho energie vás obklopuje jako
zlatá bublina. Cítíte se šťastní, milovaní a ochraňovaní, v takovém stavu milosti, jenž je zajištěn vřelým objetím
Zdroje.
A v této chvíli byste si měli vizualizovat a vyzvat přítomnost světelného kódu integrace kristovského jádra, aby
působila na vaši bytost a aktivovala ono kristovské jádro ve vašem srdci, aby vás nechala dosáhnout stavu
Jednoty nezbytného pro posun vašeho vědomí a vaší mysli k nové mřížce kosmického Krista.

Nechte v sobě světelný kód působit a probudit vašeho vnitřního Krista. Vnímejte jeho obnovující energii. Tento

světelný kód v sobě nese kosmické paprsky vyzařující z centra slunečního srdce. Je přímým kanálem k
Centrálnímu slunci a přijímačem kosmických paprsků vzestupu a obnovy.
Světelný kód bude aktivován a vy se budete cítit, jako byste se nacházeli v kouli nekonečné lásky, jako by se
vaše bytost rozpínala do světla.
V této chvíli je velmi pravděpodobné, že se vám může chtít plakat, smát se či budete hluboce pohnuti. Dovolte
si zažít všechny emoce, které se vynoří. Nechte se nést zážitkem a energií té nejčistší lásky.
V tom okamžiku došlo k aktivaci kristovského jádra, vaše kristovská Přítomnost se probudila, a vaše bytost tak
bude přenesena a jemně ukotvena do nové mřížky kosmického Krista. Vystoupili jste k lásce. Nyní jste lidským
Kristem, bytostí s kosmickým kristovským vědomím.
Znovu proveďte hluboký nádech a výdech.
A zatímco začleňujete tuto lásku do své bytosti, vedete ji ke všemu, co vás obklopuje, k vašemu domovu, vaší
rodině, vašim sousedům. všechno je obklopeno láskou Krista. Jste ohniskem kristovského vědomí vyzařujícího
lásku ke všemu, co vás obklopuje! Dovolte si být lidským Kristem, přijměte ono božství, které září ve vašem
nitru.
Znovu proveďte hluboký nádech a výdech a pomalu se vraťte do svého těla. jemně, stále vibrujete ve svém
srdci a v lásce.
Od tohoto okamžiku nechte své srdce, aby bylo vaším průvodcem, a pokaždé, když pocítíte, že jste unášeni
starou mentální mřížkou, proveďte tuto meditaci a vzpomeňte si, že jste živoucím Kristem.
Jsme nekonečně milováni a požehnáni.
http://www.starchildglobal.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: 5. 8. 2009

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
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Převzorování vztahů
Je pro mne neobvyklé, že píši svůj článek uprostřed měsíce. Způsobil to můj cestovní program, a připadá mi
správné být do této energie při psaní plně ponořena. Červenec s největší pravděpodobností vejde do kroniky
jako neuvěřitelný měsíc intenzivní a palčivé emocionální energie a rekalibrace.
Zatmění, která v tomto měsíci následují silný slunovrat měsíce minulého, tvoří laseru podobný paprsek
zaměřený na jakoukoliv a všechny oblasti vztahů.
Vztah - to je podivné slovo - jakmile je uslyšíme, hned myslíme na manžely, manželky, rodiče, rodinu. Tato
spojení vždy obsahují naše nejdramatičtější lekce a energie. Ve skutečnosti jsme ve "vzájemném vztahu" s
každou živoucí věcí na této planetě. S každou buňkou svého těla, s každým poryvem větru či kapkou deště.
Vše je energií - my jsme električtí. Všechno, co jíme, pijeme, myslíme, cítíme, čeho se dotýkáme a co říkáme, na
nás energeticky a vibračně působí. Čím větší je naše životní síla, tím větší je naše světlo.

Jednou z hlavních oblastí práce v mé léčitelské praxi je vytváření mostu mezi fyzickým tělem a energiemi
emocionálního, mentálního a duchovního těla. Obal těchto těl je naším kosmickým vejcem. Máme-li se všemi
těmito čtyřmi těly shodné proudění energií, jsme schopni pojmout více světla či frekvence.
Naše životní síla je v přímé souvztažnosti či vztahu k naší elektrické jiskře a frekvencím našeho pole. Vztah,
jenž máme k naší životní síle, bezprostředně ovlivňuje každý náš další vztah. Naším nejdůležitějším vztahem je
ten, jenž máme sami k sobě - je základem, na němž je vybudována jakákoliv další interakce.
Energie tohoto měsíce mění samotné jádro našeho vnitřního dialogu a provádí úplný "restart našeho harddisku",
abych tak řekla. Vyhodnocujeme a zároveň se znovu rodíme - vskutku skličující, a přesto nezbytný aspekt
našeho procesu transformace a vzestupu.
Jsme sbírkou božského mužského a ženského světla, jež utváří matrici či vztah s naší duší. Naše duše v rámci
této matrice komunikuje prostřednictvím kódů holografické čili kvantové energie. Náš harmonický podpis
určuje, jakým způsobem tyto energetické informační kódy uvedeme v soulad s vědomím. Velkolepé vířící
spirály našich čaker mají trvalý přístup k této energetické informaci a neustále vysílají energii dostupnou našim
čtyřem tělům.
Světelné přenosy zaplavující v této době naší milovanou Matku Zemi probouzejí a osvětlují naši centrální
provozní jednotku - naše srdce. Již jsme probrali v dřívějších článcích, že naše srdce je branou či portálem k
našemu znovuzrození, a tento měsíc se každá čakra točí rychleji. Čím rychleji víří, tím více starých
polarizovaných přesvědčení, strachů, programů, zvyklostí, nemocí atd. bude vyžadovat rekalibraci vyváženého
božského mužského a ženského světla.
Úplněk/zatmění měsíce 7.7. byl silným přenosem božského mužského světla, které silně zatlačilo na naše
vztahy. Mužská energie vyžaduje akci. Jakákoliv a všechny oblasti rozporů se s křikem hlásily o naši pozornost.
Komunikace se sebou samým a vzájemná komunikace s ostatními vyžaduje čistotu, kdy ladí energie a
vyslovená slova. Především samozřejmě naše myšlenky, a jak rychle se manifestují v našem těle - s minimální
tolerancí ohledně toho, že si myslíme jednu věc a říkáme jinou. Již žádná skrytá zranění či tajemství - všechno
ve vztahu je opětovně vyvažováno.
Mnozí toto vnímají fyzicky jako úzkost a pocity odpojení.
Staré strachy týkající se peněz, jistot, zdraví, toho, co děláme se svými životy, kam směřujeme, to vše dělá z
našeho těla tlakový hrnec. Nízká hladina energie, vyčerpání, hněv, deprese, okamžité i déletrvající svalové
bolesti, infekce, vyrážky, bolesti hlavy navštěvují mnohé z nás. Souhlasím, není to legrační a ani obzvlášť
příjemné, ale je to nezbytný prvek naší evoluce. Čím více energie těmto vyjádřením věnujeme, tím déle setrvají
- v očekávání transformace.
Pod vlivem této úrovně silné očisty - všechny vztahy se do té či oné míry změní. Některé skončí, další budou
růst, jiné vzniknou a ještě jiné zůstanou stejné - ale každý bude mít prospěch z promyšlené průzračné
komunikace, jež bude základem každého vztahu.
Novoluní/sluneční zatmění 21.7. bude tím nejdelším zatměním 21. století, bude trvat přes 30 minut. Přivede
silný přenos božského ženského světla, které vytvoří prostor pro všechno nové. V našich srdcích budou
aktivovány krystalické světelné kódy, čímž nám poskytnou hlubší vědomý vztah k našemu srdci. Síla božského
ženského světla přináší do vztahů posvátnost - jakoukoliv podobu tyto vztahy mají.
Simone Butler píše:
Při tomto zatmění je svoboda nevyhnutelná. Jestliže lpíte na starých emocionálních, rodinných či společenských
vzorcích, je čas je nechat odejít. Trigon svobodymilovného Urana o tomto novoluní podporuje rozloučení s
minulostí, zatímco sbíráme odvahu ke zrodu něčeho nového. Jupiter se připojí ke "zraněnému léčiteli"
Chirónovi v postupujícím Vodnáři během 12 hodin po zatmění a nabídne příležitost k vyléčení starých ran. Je to
velmi silný čas k uctění onoho silného ženství v sobě samém, stejně jako k opětovnému vyvážení vztahů mezi
muži a ženami.

Vzhledem k tomu, že o zatmění tvoří Venuše (ženství) kvadrát se Saturnem (omezení), ve svých vztazích též
nastavujeme hranice, především ve vztazích s rodinou a partnery. Planetární energie vás podporují, abyste řekli
rozhodné "ne" všemu, co vám již více neslouží, a abyste sami sebe na hlubší úrovni vyživovali a respektovali. I
kdybyste se snad museli rozejít s ostatními nebo jejich očekáváními a nároky na vaši svobodu, vzpomeňte si na
poselství Josepha Hewese: Nadchází čas, kdy budeme muset jednat podle toho, co považujeme za správné.
Frekvence vyváženého božského mužského a ženského světla zharmonizují naše fyzické, mentální, emocionální
a duchovní tělo a naplní je vyšší vibrací a životní silou. Se zvyšováním své vibrace zvyšujeme svou stabilitu
nechávat vtékat do své energetické matrice větší množství životní síly, což vede k větší lehkosti v přitahování
všech forem "bohatých" vztahů. Hojnost na sebe může vzít podobu peněz, lásky, příležitostí, synchronicit,
zdraví, vitality - a co je nejdůležitější - mnohem lepší komunikace s naším Vyšším Já.
Všechna ta červencová výrazná energie a rekalibrace je dalším krokem blíže k našemu mistrovství, kdy snadno
plyneme všemi oblastmi svých životů. Kdy posvátné světlo našich srdcí ztělesňuje každou myšlenku, každé
slovo, každý skutek a čin. V následujících týdnech je nezbytné používat schopnost rozlišení, neboť vstupujeme
do jasného světla své duše. Jsme vychováváni k mistrovství a stáváme se vědomými pozorovateli svých životů.
V kontextu svých vztahů musíme nezlomně udržovat své vyšší vědomí a světlo, zatímco budeme bez
odsuzování určovat, co je pro naše dobro a co není. Jako pracovníci světla a hvězdná setba jsme žádáni,
abychom činili to, co kážeme, a abychom udržovali co nejvyšší možnou vibraci - ku prospěchu svého vlastního i
planetárního osvícení.
Jsme jiskrami Stvořitele a jako takoví máme ve svých srdcích vyšší frekvence božské lásky, soucitu a
pochopení. Jakýmkoliv zmatkem, jenž se v tomto měsíci dostaví, projděte s hlavou vztyčenou, nechte své srdce,
ať vám osvítí cestu ke všem druhům průzračné komunikace a posvátných vztahů.
Užijte si nadcházející novoluní a rovnováhu tohoto měsíce se vším, co přináší, neboť buduje jeviště pro energii
srpna. Příští měsíc bude dalším důkladným popostrčením v našem evolučním procesu.
Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.
S láskou,
Shala
C Shala Mata 2009
(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 23. 7. 2009

Znovuzrození do diamantového světla
Energie na červenec 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaní pracovníci Světla, červenec bude měsícem naplněným energiemi změny a transformace. Diamantové
světlo nadále přináší planetě osvícení a probuzení, a současně existují nové světelné kódy pro vývoj planety, jež
budou aktivovány v kolektivním vědomí o úplňku a zatmění měsíce 7. července, a o novoluní a slunečním
zatmění 22. července, stejně jako Lví brána, která se otevře 23. července.
Vskutku půjde o mocný čas, takový, v němž budete muset udržet diamantové světlo ve svém srdci a svou
energii v míru a klidu, protože dochází ke změnám a energie Nové Země podpoří rozpad staré energie a zrození
Nové Země. Během tohoto shledáte, že vaše vlastní vnitřní energie procházejí procesem znovuzrození, aby

byly schopny přijmout tvar ve vyšších frekvencích Nové Země. Tento proces znovuzrození ovlivní energie
nižších čaker, jelikož frekvence diamantového světla jsou aktivovány ve třech nižších čakrách, aby se mohla
záře a čistota kosmického vědomí stát součástí hmotné reality na Nové Zemi.
A tak tedy, milovaní pracovníci Světla, budou mužské energie planety Země o úplňku a zatmění měsíce
znovuzrozeny do vyšších frekvencí světla. Kolektivní vědomí přijme mnohem jemnější, vzestoupené a
kristovské mužské energie. To bude podpořeno aktivacemi lunárních kódů úplňku a zatmění v Kozorohu.
Lunární kódy mužské energie, které na tak dlouho vymizely z pozemské reality, budou plně obnoveny a
aktivovány na nové úrovni kosmického Krista.
V této době božská mužská energie v kolektivním vědomí začne prostřednictvím spolu-tvoření nabírat podobu podobu vzestoupených energií bezpodmínečné lásky, sdílení a posílení pro všechny. Tento posun uvnitř
kolektivu vynese na povrch mnohou úzkost a stres, jelikož to staré je propouštěno a nové přijímá formu. Tyto
energie stvoří příležitost k uvolnění starých vzorců a přijetí nových vzorů existence a vztahů.
Tyto nové aktivace světelných kódů budou působit na spodní 3 čakry, dojde k uvolnění staré energie a sladění
s energiemi diamantového světla, jež jsou obsaženy v diamantu srdce a jsou vyzařovány do nižších čaker, aby
"vyladily" frekvence těchto čaker na nové frekvence diamantového světla.
Tyto posuny mohou být pociťovány na fyzické úrovni jako chvění a bolesti v dolní části těla, protože
přicházející energie nižší čakry přeuspořádává a přelaďuje. Dalšími pocity mohou být hyperaktivita či extrémní
vyčerpání, neboť čakry překalibrovávají své frekvence. Vzhledem k tomu, že dochází k emocionálnímu čištění
a opětovnému vyrovnání, můžeme pozorovat krajní výkyvy nálad a emocí, a někteří z vás mohou být lítostiví a
může se jim chtít plakat bez zjevného důvodu, neboť uvolňujete starý smutek a postupujete k nové radosti. Na
mentální úrovni může panovat velká úzkost, protože jsou staré vzorce strachu propouštěny a nahrazovány
novými vzorci lásky a sdílení.
V tomto čase, milovaní, též možná zažijete uzavírání a završení mnoha vztahů v důsledku toho, že staré
energetické vzorce vztahů jsou nahrazeny novou vzestoupenou energií svatého srdce, jež tvoří základnu pro
vytváření vztahů a pro vztahy jako takové.
Bude to znamenat, že staré energie týkající se peněz, sexuality a moci budou nahrazeny novými vyššími
energiemi, jež jste vy nesli pro kolektiv. Namísto deformovaných energií chamtivosti a strachu souvisejících s
penězi představí nové energie vyšší frekvence hojnosti, sdílení a dostatku všeho pro všechny. Vzestoupený
lidský anděl bude mít ve vší tichosti jistotu, že bude vždy schopen manifestovat přesně to, co k životu
potřebuje, a že bude mít vždy dost, aby se mohl podělit s ostatními, kteří možná dosud v tomto čase
transformace a změny dokonale nezvládli dovednost manifestace. Tyto energie budou uvedeny přeladěním
energií základní čakry (kořenové).
Nová energie týkající se sexuality nahradí deformované energie vlastnictví a ovládání prostřednictvím
manipulace energií tvořivosti a reprodukce. Jakmile se křížová čakra (2. čakra) sladí s diamantovým světlem z
posvátného srdce, stvoří nové energie posvátná spojení, v nichž bude každý vztah považován za posvátný a
bude odrazem Božského energetického svazku. Jádrem vztahu budou energie bezpodmínečné lásky, přijetí a
odevzdání. Každý vztah bude mít ohnisko energie a to bude ohniskem posvátného závazku v rámci vztahu.
Energie tvořivosti, jež je účelem křížové čakry, bude použita uvnitř posvátných vztahů k manifestaci posvátné
energie na Nové Zemi. A, jelikož vy jste nyní spolu-stvořiteli na planetě, každý z vás se rozhodne v rámci svých
vztahů, co je oním posvátným účelem a zaměřením vašich partnerských vztahů, a jak toto vyjádříte v souladu s
ovládnutím své energie diamantového světla.
Stará energie moci jako prostředek nadvlády a manipulace bude v čakře solar plexu nahrazena novou energií,
vzestoupenou kristovskou energií osobního zmocnění a schopnosti udržet v srdci po všechny časy energii
bezpodmínečné lásky. Frekvence lásky vysílaná skrze diamant srdce bude manifestovat schopnost vnášet
svou osobní energii do jakékoliv situace, aniž byste museli prosazovat nadvládu a dominanci. Proud
bezpodmínečné lásky zajišťuje, aby každá bytost byla schopna beze strachu vyjádřit své potřeby a přání, a aby
bylo k těmto potřebám přistupováno s láskou těmi, s nimiž se on či ona spojí. Podstatou Nové Země je vždy
domluva a spolupráce jako cesta manifestace pro nejvyšší dobro. Milovaní, naučíte se dovednosti spolupráce ve

skupinách, abyste zajistili, že každý je vždy schopen manifestovat to, co potřebuje a po čem touží, a že vy tento
proces manifestace umíte podpořit, nejen pro sebe, ale též u ostatních. V tomto případě bude poznání, kterak
vytvářet harmonii skrze jednotu, významnou schopností, jež uvede energii solar plexu do souladu s
diamantovým světlem srdce.
22. července bude novoluní v Raku a dojde ke slunečnímu zatmění, které taktéž aktivuje nové sluneční
světelné kódy. Půjde o aktivace slunečních ženských energií, vzestoupených ženských kristovských energií,
které jsou zakódovány do diamantového srdce planety a do diamantového srdce každého probuzeného a
vzestoupeného lidského anděla v tuto dobu na Zemi.
V této době budou staré energie "oběti" v ženství v oněch starých energiích nahrazeny v kolektivním vědomí
vzestoupenou energií posílení a tvoření s Duchem. Nový lidský anděl se otevře, aby s půvabem a vděčností
přijímal hojnost nabízenou kosmickou Řekou života. Základní čakra bude přeladěna z nedostatku a chudoby
starého vědomí a bude nastavena na frekvenci přijetí a vděčnosti, v rámci povědomí o tom, že hojnost je stále
přítomna a že nedostatek je iluzí. Na úrovni křížové čakry sexuální a tvůrčí energie dovolí nový kód, aby byla
ženská energie zmocněna k vyjádření vášně a tvořivosti a k přijímání těchto energií od ostatních s elegancí a
vděkem. Na úrovni čakry solar plexu nové světelné kódy dají ženské energii možnost vyjádřit její sílu a
zmocnění prostřednictvím energií rovnosti a sdílení. Dávání a přijímání bude v tomto bodě udržováno v
rovnováze a tyto nové světelné kódy umožní lidskému andělu, aby se ujistil, že přijímá a dává vyváženým a
láskyplným způsobem, jenž ctí podstatu každého jednotlivce v komunitě.
V kolektivním vědomí budou staré energie polarity a duality vyměněny za vzájemně se doplňující Jin a Jang a
společné tvoření.
A pak, 23. července, kdy Slunce přejde do Lva, se otevře "Lví brána", aby přinesla z kosmických portálů Síria,
Alcyonu a Arkturu nové evoluční kódy pro Novou Zemi a nové kódy z galaktického středu a
andromedánského vědomí k srdci lidstva. S manifestací Nové Země budou do lidského kolektivního vědomí též
zakódovány hvězdné, galaktické a kosmické kódy vývoje světelné frekvence prostřednictvím frekvencí
diamantového světla. V tomto čase zahájí ti z vás, kteří jsou plně probuzeni ke svému kosmickému vědomí,
proces integrace svých hvězdných a kosmických kódů a společného tvoření s galaktickým a hvězdným
vědomím. Zpočátku to bude prostřednictvím snových stavů, a mnozí z vás budou povoláni na schůze a zasedání
v době snění, abyste se zúčastnili v nové Galaktické radě, jež zahrnuje Novou Zemi a její vzestoupenou
populaci. Ale se zesilováním kosmické energie vám bude umožněno se účastnit zasedání Galaktické rady více
vědomým způsobem.
Tak, milovaní pracovníci světla, lze vnímat, že energie Nového jsou právě nyní velmi silné a že staré způsoby
existence a vnímání s jejich 3D omezeními vám teď nebudou moc platné. Je vpravdě čas, abyste přijali své
multi-dimenzionální Já a postoupili do nového vědomí a nové reality, tak jak se ve vás rodí skrze jazyk
kosmické duše, jež je světlem a zvukem a vzory vědomí.

Děti diamantového světla: Podporují nové vědomí
V současné době jsou tyto velké změny světelných kódů a vědomí podporovány příchodem dětí diamantového
světla na planetu. Jedná se o duše kosmických mistrů, kteří se na Zemi inkarnují v tomto roce 2009. Vzhledem
k tomu, že jich přichází stále více, ovlivńují transformaci a změnu, a mnohé z krystalových dětí uvádí své
vědomí na "vyšší úroveň", aby byly schopny vstoupit do energie diamantového světla úplného kosmického
vědomí. Jejich podpora umožňuje zbytku lidského kolektivu, aby učinil obdobný posun do kosmického vědomí
a plně se sladil s diamantovým světlem.
A tak tedy v současnosti žije lidský kolektiv ve dvou simultánních realitách. Stará realita se svými starými
energiemi se rozpadá a mizí. Staré světelné kódy a energetické vzorce se jako způsoby existence na planetě
stávají stále více bezcennými. To v mnohých vyvolává hlubokou úzkost a paniku, a stupňující se strach z
neštěstí a katastrof. Tato energie je pravděpodobně nezbytná jako prostředek, jímž může kolektiv vyjádřit
transformaci a propracovat se strachy a úzkostmi, jež se vynořují. Mnozí si znovu přehrávají staré strachy o
přežití a úzkosti spojené s koncem Lemurie a Atlantidy. Ale současně se do kolektivního vědomí a do každého
probuzeného lidského anděla rodí nový sen a Nová Země, aby se nová realita mohla manifestovat a přijmout

formu. Milovaní, každý z vás se nyní musí rozhodnout, jakou realitu chce obývat, a to podle své schopnosti být
vědomým a bdělým a zapojit svou tvůrčí energii a pracovat s Duchem. Diamantové děti tu jsou proto, aby vás v
nové realitě uvítaly.
Mnozí z vás se ptají, jak poznáte, kdy jste dosáhli nového vědomí. Jak poznáte, kdy jste se naplno otevřeli
energii 5D Nové Země. Nuže, řekli bychom, že nejprve si uvědomíte své vnitřní božství a své kosmické
vědomí. Ucítíte onu "Já Jsem" energii duše a Ducha, jež žije v diamantu ve vašem srdci. Za druhé, budete
absolutně důvěřovat ve svou schopnost manifestovat a tvořit společně s duchem, obstarat všechno, co na
Zemi ve své realitě potřebujete, a žít v pohodlí a hojnosti. Za třetí již získáte povědomí o nekonečné
povaze času a prostoru. Budete žít naplno v přítomném okamžiku a budete vědět, že minulost a
budoucnost jsou iluzemi, a že "nyní" je tou jedinou skutečností. Nebudete se bát smrti, neboť budete mít
absolutní důvěru, že budete čelit všem přechodům a změnám ve svém bytí s elegancí a klidem. A nakonec,
budete cítit, že jste pány svého vlastního osudu, vědoucími, že to vy po všechny časy tvoříte svou vlastní
realitu. A budete vědět, že - pokud se uvnitř "výtvoru" necítíte dobře - můžete jej kdykoliv změnit a
stvořit jinou realitu.
Vskutku, milovaní, můžeme jedině říci: Vítejte na Nové Zemi!

Energie na červenec 2009
7. července bude úplněk v Kozorohu, se sluncem v Raku. Nastane též zatmění měsíce k aktivaci nových
lunárních mužských kódů. Energie Raka a Kozoroha zvýrazňuje energii Matky a Otce, tedy Božské mužské a
ženské energie. Je to vhodný čas oslavit vynoření a znovuzrození vzestoupených mužských energií Krista.
22. července dojde ke slunečnímu zatmění v Raku, během něhož budou do kolektivního vědomí zakódovány
sluneční ženské kódy posílených ženských kristovských energií. Měsíční bohyně bude asistovat znovuzrození
úplného slunečního vědomí bohyní Ohně či slunce, což dojde plnějšího vyjádření v srpnu, kdy bude měsíční
zatmění ve Lvu a Vodnáři 6. srpna při úplňku v polovině období Lví brány. To bude dalším silnou souvislou
řadou kosmických energií a aktivací světelných kódů.
23. července přejde slunce do Lva, a otevře se Lví brána pro rok 2009. Ti, kteří se nacházejí na Zemi, začnou
přijímat kosmické energie k vývoji božského vědomí pro další roční cyklus!
A tak vám tedy v červenci 2009 přejeme cestu naplněnou světlem, láskou a smíchem!
C 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.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

Pravda, upřímnost a čin

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
červen 2009
http://www.lightworker.com/shala/
Máte pocit, že potřebujete chytit dech? Květen byl v mnoha ohledech tlakovým hrncem, v němž se
nahromadila energie, která tlačila na naše “knoflíky“ a nutila nás pohlédnout na “pravdu“ ohledně sebe
sama. Někdy jsme si připadali, jako bychom šlapali na plyn a nic se nedělo - přesto jsme dělali všechno

“správně“, abych tak řekla.
Květen nám poskytl příležitost se zaregistrovat u našeho vnitřního optimisty a dále vyjasnit jakékoliv
setrvávající strachy schovávající se ve stínech. Opět jsme dostali ohromnou příležitost postoupit dále s novým
základem, pokud jsme ovšem sami sebe nesabotovali starými vzorci. Pokud jste museli nějakou starou záležitost
znovu prozkoumat, je to skvělý výchozí bod pro červen!
Během května jsem měla skvělou příležitost učit na workshopech v Londýně a Belgii. Bylo velmi příjemné moci
přiřadit jménům obličeje, setkat se a spojit s rodinou duše. Bez ohledu na to, kde se na naší milované planetě
nacházíme - jsme propojeni a zažíváme obdobné životní cesty. Velké DĚKUJI z hloubi srdce všem, kteří se
zúčastnili a přivítali mne s tak láskyplnými, čistými srdci.
Květen byl jako jízda na horské dráze a červen bude prudce stoupat a pořádně klouzat po vlnách. V
červnu budeme mít pocit, že se věci otevírají a uvolňují - pod podmínkou, že budeme ve svých záměrech a
svých stycích s ostatními sdělovat svou nejhlubší pravdu. Komunikace je základem všech našich vztahů - z
nichž je tím prvním a nejdůležitějším vztah k nám samotným. Strach se prolíná množstvím našich kontaktů.
A vytváří v našem vlastním vnitřním dialogu iluze. To, jak komunikujeme sami se sebou, je výchozím bodem
naší komunikace se VŠEMI ostatními.
Zahrnuje váš vnitřní dialog skutečnou a hlubokou pravdu ohledně vašich opravdových pocitů a tužeb?
Odpovídají slova, jež vyslovujete a sdílíte sami se sebou a ostatními, energii v nich ukryté? Kolikrát jste
již viděli, jak zdánlivě nevinný komentář jedné osoby vyvolal prudkou reakci osoby druhé? Nebylo to
nezbytně těmi slovy - nýbrž vyslanou energií za těmi slovy ukrytou.
Průhlednost v naší komunikaci odpovídá energii v našich slovech. Nacházíme se v bodě naší duchovní evoluce,
kdy je opravdová dokonalost v naší komunikaci nejen nezbytná, ale je též stěžejní částí našeho mistrovství.
Tento druh komunikace je náročný a vyžaduje generální opravu našich starých způsobů a vzorců. Prvních 5
měsíců r. 2009 bylo pro tento účel energetickou základnou.
Každý vztah bude potřebovat základ pravdivé a otevřené komunikace, aby vznikl vstupní bod pro vyšší
frekvenci a vibraci. Pryč jsou dny energetických her a schovávání se za prázdnou pravdou.
Nepřemýšlíme moc často o tomto aspektu komunikace, a přesto jedině z pozice pravdivé, upřímné komunikace
se sebou samým můžeme podniknout činy potřebné k uzdravení stávajících vztahů a vytvořit nové. Jestliže
jsme schopni sami se sebou upřímně komunikovat na VŠECH úrovních, pak jsme schopni vidět a vnímat
komunikaci sdílenou druhými. Bez jakýchkoliv pochyb poznáme, když budou slova říkat jedno a energie
něco jiného. Bude mnohem snazší s ostatními dosáhnout rozhodnutí a dohod.
Červnová energie otevře mnohé z vrstev komunikace, které možná byly zatíženy starými vzorci. Přirozeně to
může být náročné, když budeme rozvážně čelit některým ze svých vlastních částí - a přece je to most ke
kontaktům na úrovni vyšších dimenzí.
Za hranicemi 3. dimenze je komunikace telepatická, pravdivá a vychází ze srdce. Dostáváme nástroje k tomu,
abychom mohli podniknout nezbytné kroky a tento svůj aspekt rozšířit. Každý z nás existuje v každém
okamžiku ve všech dimenzích, a naše výšedimenzionální Já od nás tady a teď vyžadují pravdivou, upřímnou
komunikaci, abychom získali přístup k větší moudrosti, již každý z nás vlastní.
Aspekt lineárního času tady ve 3D dosud byl opravdovou učební půdou pro zdokonalení naší komunikace.
Časová prodleva mezi myšlenkou a jejím projevem byla dost dlouhá na osvojení dovednosti vědomě a
uvědoměle vnímat, co vlastně tvoříme. Další krok nyní spočívá v průzračnosti naší komunikace a manifestace.
Každá buňka v našem těle získává a překládá naše myšlenky a energii skrytou za slovy. Mnozí z nás byli
vyškoleni v užívání afirmací, které jsou skvělým způsobem, jak začít měnit negativní vzory. A aby v
současné době afirmace byly účinným nástrojem, musí být slova v souladu s vaší vnitřní pravdou a
energií.
Červen v některých lidech rozvíří mnohé nejistoty a jiným naráz odstartuje spoustu příležitostí. Máte-li pocit,
že se brodíte bahnem, a navíc do kopce - pak vám červen poskytne energii a vhled ohledně toho, jaká

pravda se v tomto plahočení skrývá. Důležité je nesoudit, nýbrž být vděčni za příležitost k nalezení řešení.
Červnové vlny energie budou plny akční energie - pro někoho to bude vítaná úleva, jiným to může připadat
zdrcující. Ačkoliv toto samo o sobě je polarita, pravda je, že každý z nás nese odlišnou zralost emocionální
zralosti a pohody. Pro někoho bude tato energie znamenat vystřízlivující pohled na staré vzorce chování a
komunikace.
Vztahy zapadlé do starých vzorů se změní, rozvinou nebo možná skončí. Což není nic nového, k tomu dochází
již celé měsíce. Nové příležitosti budou k dispozici všem ochotným rozloučit se se strachem a komunikovat ze
srdce. To je práce, jíž nyní procházíme a bude pokračovat po zbytek roku 2009. Nadále rekalibrujeme ty
nejhlubší části nás samých, čímž měníme své vnímání a svou pravdu. Podnikáme stále větší kroky ke svému
vibračnímu mistrovství - je to vzrušující, ale přesto toto tempo téměř nahání strach.
Po fyzické stránce budou možná následující týdny náročné. Náš nervový systém bude touto energií
přesycen. Většina z nás má - to především - přeenergizovaný systém, a tato dodatečná energie může vyvolávat
pocity úzkosti, vyčerpání, bolesti hlavy, tělesné bolesti, depresi, poruchy spánku... abych jmenovala jen pár
symptomů. Každý je jiný a vždy je nejlepší naladit se na své tělo, nicméně, pokud se ujistíte, že přijímáte
dostatek minerálů, správně trávíte, dle svých možností hýbete tělem a udržujete svůj imunitní systém při
síle, velmi vám to pomůže, abyste se cítili vyrovnaně.
NEBESKÉ VYROVNÁNÍ
Úplněk - 7. června - tento osvětlující měsíc se zaměří na komunikaci a na to, jaký vliv má na všechny aspekty
našeho života. Tento měsíc osvětlí přesvědčení, která jsme vetkali do svých komunikačních vzorů.
Slunovrat - 20. června - na severní polokouli je to letní slunovrat, na jižní zimní. Je to střed transformace a je
oblíbený u mnoha pracovníků světla a hvězdné setby. Slunovrat (Solstice) znamená “zastavení slunce“. Slunce
po tři dny vychází a zapadá na témže místě horizontu - zdánlivě “stojí“. Třídenní okno slunovratu je mocné a
vždy individuální. S ohledem na ostatní planetární vyrovnání, tento slunovrat nás posune do nových energií a
směrů. Buďte připraveni a otevřeni změnám.
Novoluní - 22. června - tento nový měsíc bude emocionálně intenzivní a roznítí mnohé skryté vlohy a nadání.
V popředí bude stát komunikace a bude vyžadovat upřímnost v její nejčistší formě.
Zatímco procházíme energií června, je důležité si pamatovat, že jako kolektiv se nacházíme uprostřed
nebývalého posunu vědomí stran naší milované Matky Země. Naše frekvence a vibrace akceleruje světelnou
rychlostí, ovlivňuje v každé minutě živé buňky našeho těla a každou živou bytost na naší planetě.
Energetické změny jsou pro každého hmatatelné a většina prožívá stres v míře dosud nevídané. Mnozí
nyní opouštějí planetu v důsledku nemoci či zemských změn. Je důležité pochopit, že to vše je součástí procesu
našeho osobního a planetárního vzestupu a že se rodíme do nového.
Užijte si nadcházejících týdnů a vnímejte, jak vaše srdce zahájí s lehkostí a půvabem novou průzračnost v
komunikaci.
Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.
S láskou,
Shala
© Shala Mata 2009
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 8. června 2009

27. květen: Kosmické znovuspojování... a propouštění... a pohyb

Zápis do Deníku Země /Celia Fenn/
Toto je čas těch nejneuvěřitelnějších posunů a změn, a vše se pohybuje tak velkou rychlostí, že je možná v
tomto okamžiku těžké udržet krok! Od příchodu Diamantového Světla a opětovného spojení našeho
Kosmického vědomí s Kosmickým srdcem je energie změny rychlá a neústupná.
Samotná podstata toho, kde se nyní nacházíme, se zdá odcházet. Jako bychom byli v “dimenzionální polévce“,
kde různé dimenze kypí a mění se. Mám pocit, že od doby otevření portálů Vzestupu v dubnu přítok silných
vysokofrekvenčních energií způsobil takové turbulence na nižších úrovních, že se dimenze zdánlivě prolínají a
oddělují a způsobují nepříjemnosti a zmatek. Jako by vesmírná loď Země procházela nějakou velkou turbulencí
a my všichni se museli vrátit na svá místa a připoutat se, zatímco se s tím pilot vyrovná. Ale samozřejmě, my
jsme “piloty“ své vlastní cesty, takže ačkoliv si zapínáme pásy, musíme se také ujistit, že dimenzionální
turbulencí manévrujeme.
Stres způsobený tímto rozbouřením a příchodem vysoké frekvence Diamantového Světla se manifestuje
jako fyzické příznaky a emocionální a mentální zmatek v životech lidí. Já jsem zjistila, že
vysokofrekvenční Světlo klade vysoké nároky na nervový systém a že jsem nervózní a plná obav. To taktéž
způsobuje, že se mentální a emocionální systémy přetíží, takže všechno vypadá zrychlené a uspíšené.
Odpovědí právě na toto je samozřejmě zpomalit. Čím vyšší je frekvence, tím pomaleji se energie na
fyzické úrovni pohybuje. Takže vhodným způsobem, jak se vypořádat s chaosem a zrychlením energie na
fyzické úrovni, je věnovat čas setrvání v tichu a míru, meditovat a najít svůj střed.
Tělesné symptomy jako bolesti kloubů, bolesti v těle, nevolnost a závrať, stejně jako záchvaty úzkosti a paniky,
vznikají, když je aktivováno Světelné tělo a ve vztahu k fyzické bytosti je příliš aktivní. Těmto účinkům lze
čelit pitím velkého množství vody a spoustou cvičení, aby tak byla fyzická bytost hydratovaná a činorodá, a aby
se tak energie na fyzické úrovni také pohybovala. I když se můžete cítit velmi unaveni, někdy je dobrým
nápadem se věnovat umírněnému fyzickému cvičení, aby se energie pohybovala na fyzické úrovni stejně tak
jako na úrovních jemnějších.
Byla jsem též směrována k pochopení, že v tomto ohromném dimenzionálním posunu jsme vedeni, abychom
uvolnili a propustili úplně všechna spojení a závislosti, které neslouží našemu růstu a našemu vzestupu do
světla. To zahrnuje též všechna očekávání týkající se toho, co si myslíme, že v této době potřebujeme nebo
si zasloužíme. Několik klientů, s nimiž jsem v poslední době mluvila, bylo rozrušeno kvůli zjevnému “selhání“
projektů a vztahů, na nichž již nějakou dobu pracovali za podpory svého vnitřního vedení. Ale v tomto čase
musí být vše uvolněno, abychom mohli postoupit do tohoto prostoru Nové Země.
Archanděl Michael mi řekl, že se dokonce musíme vzdát svých očekávání ohledně podoby Nové Země, a
dovolit, aby se to manifestovalo v souladu s Vyšším plánem, nikoliv podle toho, co chceme nebo si přejeme.
Hádám, že toto je těžké, neboť jsme toho všichni tolik vynaložili na to, co chceme sami pro sebe a pro Novou
Zemi. Ale aby Nová Země byla úplně nová, musíme jí dovolit zrodit se v takové podobě, jakou potřebuje, a ne v
takové, jakou by měla mít dle naší představy. Musíme být otevření a důvěřovat, a přijmout fakt, že se nyní
rodí to, co je pro Nejvyšší dobro, ačkoliv ještě zcela jasně v tomto okamžiku nevidíme, co to je.
Podle AA Michaela, jestliže uvolníte a necháte odejít všechny potřeby a očekávání, propouštíte vše, co by vám
mohlo bránit ve “stoupání“ do výše-dimenzionálního prostoru Nové Země. Jste vedeni ke svému místu na Nové
Zemi a nemůžete si s sebou vzít staré představy ohledně sebe sama a toho, co potřebujete. Jste žádáni,
abyste důvěřovali, že to, co potřebujete, je dáváno a bude poskytnuto na této Nové Zemi, jež se právě v tomto
čase rodí.
Tak tedy, vstupujeme do Kosmického vědomí. Jaký je to pocit? Diamantové Světlo je čiré a zářivé a plné
opravdové lásky a spojení. Pokud otevřete své Srdce, aby mohlo být nejniternější jádro vašeho Diamantového

srdce naplněno Láskou z Kosmického Diamantového srdce, pak zažijete ten nejopravdovější pocit propojení a
jednoty a harmonie. Jistě, některá spojení nemusí být připravena na tuto úroveň čistoty a propojení, a tak se
budete muset pouštět, aby vztahy mohly být přetvořeny na vyšší úrovni Lásky a Zářivosti. Takže, pokud se z
vašeho života ztrácejí lidé a spojení, dovolte si pochopit, že uvolňujete to, co nepotřebujete, a vytváříte místo
pro nové spojení na vyšší světelné frekvenci.
Takže, prozatím, pouštět a prostě jít... se zdá být vhodným způsobem, jak se pohybovat s proudem energie.
Přijímat, důvěřovat a nezkoušet nic ovládat či měnit, nýbrž vědět, že vše je stále v božím pořádku... takže, tady
to je...
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.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.června 2009

1.květen: Okamžik vítězství... Cesta Planetárního Vzestupu... Planeta vzestupuje do Světla...:

Zápis do Deníku Země /Celia Fenn/
Toto je vpravdě báječný okamžik. Cesta Planetárního Vzestupu započala. Kolektivní vědomí lidstva postoupilo
do 5. dimenze, znovu jsme se spojili s Královstvími živlů a přírody a otevřeli jsme se vůči Kosmickému srdci a
proudu Diamantového světla. Země se znovu pohybuje ke Světlu skrze nově aktivované portály Vzestupu.
Energie Diamantového Světla proudí ze srdce Kosmu a k Zemi prostřednictvím portálů, všechno vnímá tu lásku
a záři...
A radost.....
Stále ještě jsem zde v brazilském Rio de Janeiru. Dnes večer jsem se připojila ke Společenství za Spojení srdcí v
obřadu na oslavu Vzestupu Mistra St. Germaina. Tato komunita je umístěna na úpatí Corcovada, přímo pod
postavou Krista Vykupitele, jež stojí na stráží nad Rio de Janeirem a je místem Vzestupového portálu Ria.
Energie byla skvělá a plná radosti. Společně jsme oslavili Radost z Vzestupu do Světla, a pracovala s námi a
energií Vzestupového portálu skupina asi 100 lidí, aby podpořila postup planety do Světla.
(Fotografie z události na http://www.starchildglobal.com/)
A tak tedy, se vší tou prací s novými energiemi zde v Riu, bude květnový channeling AA Michaela zveřejněn na
webu nejspíš zítra. Poté ještě pár dní v Rio de janeiru a dále do Buenos Aires v Arentině a do Uruguaye, kde
máme naplánovánu práci s novými energiemi a kotvením Diamantového Světla Nové Země.
15. května: Stáváme se diamantovým zrcadlem... a dva důvody, proč jsem ráda, že jsem se učila
španělsky:
.... Můj pobyt v Jižní Americe se chýlí ke konci. Bylo to silné období, kdy planetu zaplavovaly nové energie a
byly zvláště silné zde v Latinské Americe, neboť se na prastarých územích Mayů, Aztéků a Inků začínají hýbat
energie probuzení. Byla jsem vedena, abych nazvala práci pro tento rok “Harmonií Jednoho“ a vskutku jsme
dosud pracovali s těmi nejčistšími a nejzářivějšími energiemi Diamantového Světla. Ale samozřejmě, jakmile
vstoupí energie takto silná, tíhne k odhalování a osvícení všeho, co není světlem. Takže jsem občas měla pocit,
že v této době prožívám “disharmonii mnoha“.
Ano, zatímco dovolujeme tomuto Diamantovému Světlu vstoupit do našich Světelných těl a přeměnit nás v

kosmické Světelné bytosti, stáváme se silnými zrcadly nebo reflektory bílého Světla Zdroje. Vše kolem nás je
ozářeno, a je to vyjasněno a vysvětleno. Ne, není to příjemné. Konfrontace s vlastními iluzemi a
sebeklamem může být velmi bolestným procesem, dokonce pro ty z nás, kteří jsme “na sobě pracovali“
celé roky. Musíme se nyní vypořádat s úplně posledními známkami iluze, jež nám brání stát se Mistry
Světla a plně se probudit do svého Kosmického Já coby spolustvořitelé pracující s Duchem na zrodu Nové
Země.
Můžeme tedy v současné době mít pocit, že vstupujeme ve svém životě do rozsáhlého chaosu. Ale je to pouhé
ozáření Diamantovým Světlem. Vše se vyjasňuje, budete vedeni tak, abyste činili volby, které vás povedou k
intenzivnímu a hlubokému míru a harmonii. Během naší práce v Brazílii, Argentině a Uruguayi jsme vyvinuli
postup skupinové meditace, zvané “Cesta Diamantového světla“, v níž jsou lidé vedeni k nalezení hlubokého
vnitřního míru a znovuzrození skrze skupinové sdílení Diamantového světla. Dar Diamantového světla spočívá
v tom, že vás provede chaosem k intenzivnímu klidu a harmonii Vyšších dimenzí vědomí.
Toto je vskutku ona chvíle těsně před rozbřeskem... a Světlo sílí každým okamžikem.
Tak, nyní k těm dvěma důvodům, proč jsem ráda, že jsem se učila španělsky. Nuže, samozřejmě to bylo hlavně
proto, že jsem byla schopna porozumět, co se děje při mé práci v Jižní Americe. Nicméně nikdy nepomyslíte na
situace, kdy to může být skutečně nezbytné. Při mém pobytu zde v Buenos Aires se mi podařilo si zapíchnout
do krku rybí kost a musela jsem si ji nechat odstranit v anestezi na klinice. Já jsem se k nemocnici nepřiblížila již
nejméně 15 let, a tím spíše k takové, kde se mluví jazykem, jenž mi je cizí. Jela se mnou dobrá přítelkyně a
všechno přeložila a cestovní pojištění zakrylo náklady, ale když vás vezou na operační sál a jste tam jen vy a
anesteziolog a lékař, kteří mluví jen španělsky...! A jistě, já, která jsem se potřebovala ujistit, že vědí, že jsem
tam kvůli “espina en la garganta“ (kosti v krku) a ne kvůli operaci slepého střeva nebo čehokoliv jiného! Na
každý pád, byli na mne moc hodní a vše se podařilo, a byla jsem doma tentýž den.
A dalším důvodem pro radost, že rozumím španělsky je skvělý film, jenž mi tady v Argentině kdosi věnoval. Byl
natočen v Mexiku a jmenuje se “Creer es Crear“, tedy “Věřit znamená tvořit“. Já dávám přednost překladu
“Tvoříme záměrem“. Film je o příchodu lidstva na úroveň Kosmického vědomí, s asistencí Mayů a
Kristovského vědomí. Je to tak krásný a něžný film, jeho energie je čirá a zářivá a propojuje diváka s
vynořujícími se energiemi probuzení Nové Země v Mexiku a Latinské Americe. Pokud vím,je v tomto stádiu k
dispozici jen ve španělštině. Věřím, že také existuje odpovídající webová stránka, tak zkusím najít tuto
informaci pro ty, kteří taktéž mluví španělsky a rádi by získali více informací. (Ok, někdo mi právě poslal web
adresu a je tam i informace v angličtině: www.creerescrear.com )
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 16. května 2009

Náš vnitřní optimista

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
5. května 2009
http://www.lightworker.com/shala/
Neuvěřitelná krása horního obrázku (viz původní web) odhaluje vnitřního optimistu, jenž sídlí uvnitř naší
milované Matky Země a v každém z nás. V minulých 4 měsících jsme vskutku vystřízlivěli a jako jednotlivci i
kolektiv jsme “se pouštěli“ mnoha svých starých programů a strachů. Propouštěli jsme, což samo o sobě může
být vyčerpávajícím a náročným zážitkem. Navigace vln energie, na nichž jsme se dosud vezli, vyžaduje

ohromné množství energie, odvahy, upřímnosti a síly, a právě toto zůstane nedokončeným dílem vedoucím k
rovnováze r. 2009.
Energie měsíce května umožní našemu “vnitřnímu optimistovi“ spolutvořit nové základy, jež spřádáme v
rámci svého božského kosmického modrotisku. Energie naší duše je neodmyslitelně mírumilovná, láskyplná a
plná radostného optimismu. V její stavbě neexistují soudy, kritika, strach, smrt či soutěživost. Náš bod
původního světla je velkolepým zářivým výrazem všeho, co je v nás věčné. S rozpadem naší zkušenosti
lineárního času jemně opouštíme používání “minulosti“ a rozvíjíme si důvěru a jasnost související s
přítomným bytím, kdy jsme zapojeni v “přítomném okamžiku“.
Máme-li brát v úvahu bytí v přítomném okamžiku a umožnit čiré radosti z pouhého bytí, aby zaplavila naši
bytost, znamená to dále upouštět od podmínek “lineárního času“. Čas, jak ho v této dimenzi známe, se nám při
pohledu skrze čočku naší mysli zdá být lineární - jakkoliv ve skutečnosti není lineární, nýbrž kruhovitý. Uvnitř
hologramu, na jehož tvorbě jsme se podíleli, se naše současné, minulé a budoucí životy točí soustředně v kruhu
či iluzi času.
Díky zprostředkování naší mysli putujeme kupředu do své budoucnosti nebo zpět ke svým minulým zážitkům a
dovolujeme jim, aby byly našimi výzvami. Odtud tedy staré úsloví “učíme se ze své minulosti“ nebo “mysli
dopředu“. Ačkoliv je v tom zrnko pravdy - celou odhalenou pravdou je, že vydáte-li se do minulosti či
budoucnosti, zavede vás to “mimo čas“ a do vaší budoucnosti.
V této době zažíváme na naší planetě dokončení toho, co jsme považovali za své “minulé životy“. Události či
zážitky, často spojené s emocionálními vzorci rozrušení a problémů, držené jako frekvenční či energetické
vlnové pásmo. Tato energie by stvořila myšlenkovou konstrukci, jež by se propletla hologramem a kruhem času.
Přístup k naší vyšší dimenzionální frekvenci dovolí dokončení oněch částí hologramu, a vyvolá změnu našeho
“nyní“. Provádíme to prostřednictvím telepatické komunikace se svým 5D Já, čímž umožňujeme přítok zářícího
světla z Centrálního Slunce na naši planetu, což vede k aktivaci našich kódů kosmického modrotisku.
V každém okamžiku svého bdění existujeme společně se všemi svými “Já“. Vytrhneme vlákno či nit
harmonického kódu nebo podpisu, abychom mohli přistoupit k energii moudrosti onoho okamžiku a vneseme ji
do svého “nyní“. Zatímco se připravujeme na hlubší splynutí s kódy mistrovství, často se obracíme pro vedení a
moudrost na bytosti z vyšších dimenzí. To je přirozeným výrazem hledajícího a jsme vskutku požehnáni, že nás
podporuje tolik andělů a vzestoupených mistrů.
Uvnitř našeho hologramu se soustředně točí naše “budoucí Já“, nejcennější přínos k řízení kroků našeho
duchovního vývoje a mistrovství. Tak, jak se připravujeme na změny vedoucí k našemu osobnímu a
planetárnímu vzestupu, hostíme vědomě v nekonečném momentu přítomného okamžiku VŠECHNY části své
duše. Každý z nás dosáhl v tom či onom životě duchovního mistrovství a velmi pravděpodobně statutu vzestupu
v jiném planetárním systému. Sama naše 5D budoucnost je naladěna na harmonický podpis našeho bodu
původního světla - toto budoucí Já vyzařuje lehkost a optimismus, jenž je často pomíjivý, když procházíme
hustotou svého 3D procesu.
Naše DNA obsahuje kódy a klíče k naší evoluci, a osobní akašický záznam všeho, čím jsme kdy byli a budeme.
Prostřednictvím svých buněk jsme schopni vést dialog nejen se svým fyzickým tělem a pocitem pohody, ale
také se svým budoucím já, abychom získali neocenitelné dovednosti, techniky či znalosti, jež nám pomohou
řídit pokračující změny frekvencí na planetě.
Na naší milované Matce Zemi procházíme mnoha úrovněmi strachu a hustoty, právě nyní získává momentum
“prasečí chřipka“ a strhává mnohé do zpátečnického vzorce strachu. Všechny systémy našeho těla jsou citlivé
vůči úzkosti, již vytváříme, jsme-li vystaveni potenciálu strachu. Během let soukromých sezení s klienty jsem
měla příležitost vidět, jak se v tělech vyskytují podobnosti, bez ohledu na životní styl, dietu, místo pobytu, atd.
Především většině chybí minerály, které jsou pro život nezbytně důležité, a mnozí mají nervový systém, jenž je
trvale ve stavu “nejvyšší pohotovosti“ čili energie “bojuj nebo uteč“.
Naše životní síla je elektromagnetickou energií protékající meridiány či elektrickým vedením našeho těla, které
cestou nabíjejí každou buňku. Naše aura či kosmické vejce též obsahuje podíl této energie a vytváří shodné
proudění mezi naším emocionálním, mentálním a duchovním tělem. Vysokofrekvenční životní síla může a bude

přeměňovat nižší frekvenci bakterií, choroboplodných zárodků, chřipek, strachu a depresí, úzkosti. atd. - ve
spojení se silným imunitním systémem.
Během měsíce května, kdy se energie pozvedává a nabízí optimismus, využijte tohoto času k provedení
jakýchkoliv změn, které budou nadále podporovat vaše tělo. Dovolte současné prasečí chřipce, aby se - je-li to
třeba - stala darem ostražitosti a činu. Moudrost a odpověď na každé známé onemocnění či dysfunkci
spočívá uvnitř vašeho těla. Ty nejzázračnější nástroje léčení jsou obsaženy v naší DNA a našich buňkách.
Čím více vědomé lásky či světla jsme ve svém těle schopni udržet - tím větší náboj, tím silnější naše
schopnost se uzdravit.
Čím silnější je naše světlo - tím větší je naše životní síla. Jakmile pozvedneme frekvenci a vibraci celého
svého energetického pole, automaticky fungujeme ve verzi hologramu či reality, kde energie nižší hustoty
nemohou vstoupit do pole vašeho vědomí. Inteligence našeho těla je tak zaměřena na naše celkové přežití,
že naše buňky jsou bez ustání obnovovány - doslova sami sebe každý den předěláváme.
Představujte si každé ráno a večer, že stojíte pod sprchou dokonalého zlatého světla, které jako třpytivá
duhová energie proniká každou buňkou. Vnímejte, jak je celé vaše tělo obklopeno tímto alchymickým
plamenem, je vědomý a půjde tam, kde je ho třeba. Jestliže máte konkrétní bolesti, samozřejmě ho tam
veďte vědomě. Využijte svého dechu k tomu, abyste vnesli své vědomí dovnitř svého těla, prociťujte, jak
se vznášíte ve vlahém moři možností. Nalaďte se na své tělo a nechte tento pocit, aby se “zapsal“ u vašeho
“vnitřního optimisty“ - ucítíte plynulé klidné soustředění. Jste velice požehnáni, že jste naživu, že máte
tento vzácný Přítomný okamžik.
Nebeská dráha na květen
“Kosmický čas“ Alison Rae ( www.starpriestess.com ) se s vámi podělí o nebeské vlivy na květen. Děje se
spousta toho, co obohatí našeho “vnitřního optimistu“ a podle potřeby spustí naše jemné vylaďování.
Beltane - 1. až 6. května
Svět přírody se probouzí. Jako jeden ze čtyř mezníků slunečního roku vyznačuje Beltane středový bod mezi
jarní rovnodenností a letním slunovratem. Beltane se slaví společnými oslavami obnovení, radosti a naděje.
Tradičně slaven 1.5. a někdy též označován jako 1. máj, je Beltane pohanskou oslavou jara a rozkvétání života.
Májka představuje splynutí mužství a ženství, boha a bohyně, jejichž spojení vytváří život.Tančíme kolem
májky a skáčeme přes oheň při oslavě nekonečných požehnání, jimiž jsou zahrnuty naše domovy, rodiny a náš
svět. Z astronomického pohledu Beltane přichází v okamžiku, kdy Slunce 5. až 6. května dosáhne 15. stupně
Býka. Na jižní polokouli společenství slaví šamanský mezník - bránu Samhain.
Retrográdní Merkur - 6. až 30. května
Merkur vstupuje do svého domovského znamení Blíženců těsně předtím, než se - na další asi 3 týdny - stane
retrográdním. Z našeho pozemského úhlu pohledu se zdá, že rychle putující Merkur běží po nebi pozpátku.
Během retrográdní fáze Merkura je vhodné cokoliv, co zahrnuje “znovu“ či “nazpátek“ - stáhnout se, vrátit se,
přehodnotit, přepracovat, zopakovat. Je to vhodná doba k uzavření nedokončených záležitostí a tomu, abyste
dali své auto, počítač a mechanická zařízení do servisu. Naopak to není nejlepší čas k podpisu smluv a zahájení
nových projektů. Zpoždění a komunikační nedorozumění jsou častá. Uvolněte se, splývejte s proudem a během
své cesty hledejte ve všem humornou stránku. Kosmický “start“ pro nové projekty a podniky znovu přijde,
jakmile se na konci měsíce Merkur zastaví.
Úplněk ve štíru/Býku - Wesak - 8. a 9. května
V tibetském buddhismu je svátek Wesak oslavou zrození, života a osvícení Buddhy. V esoterických učeních
založených na tradicích buddhismu a véd je Wesak druhým ze tří velkých jarních svátků, ohniskovým bodem,
kdy lidstvo získává kosmické energie osvícení. Připravte se tím, že utišíte svou mysl a otevřete své drdce,
možná si uděláte více času na meditaci, rozjímání, zápisy do deníku a léčení - sami nebo s druhými.
Novoluní v Blížencích - 24. května

O tomto novoluní prozkoumejte podsvětí psychiky. Blíženci velmi rádi přemýšlejí, mluví, udržují společenské
kontakty, poletují od jedné věci ke druhé jako motýlci. Merkur, vládce Blíženců, je retrográdní v Býku, což do
určité míry zpomaluje záležitosti do šnečího tempa. Vzhledem k tomu, že Venuše se potuluje společně s Marsem
v Beranu, dávejte pozor na bouřlivé spory s druhým pohlavím. Milujte, neválčete. O tomto novoluní zasejte do
mysli, těla a ducha semínka míru.
Jupiter v konjunkci s Neptunem - 27. května
Konjunkce Jupitera, Neptuna a Chirona je významným nebeským rysem roku 2009, a je zlatým hřebem
programu astrologického portálu, jenž nás nese koncem kalendáře Mayů a ještě dál. Již jsem o tom psala ve své
knize “Kosmický čas/Cosmic Time“ a ve své astrologické předpovědi na roky 2009 - 2012. V pozdním květnu
přináší vyrovnání těchto nebeských bytostí naději a léčení skrze duchovní síly. Tato formace pokračuje - v
různé míře - až do července (včetně). Jedná se o silnou iniciaci následující bránu Wesaku. Všímejte si poselství
ve snech či meditacích, toku energie a svých cest mezi realitami. Co byste rádi ve svém životě a světě uzdravili?
Zaměřte tam pozitivním způsobem tyto energie. Venuše a Mars jsou tento měsíc spojeni v Beranu a pospolu
vtančí v květnu do Býka. Důraz je kladen na léčení vnímaných odlišností - od rozdílů pohlaví, rasových,
věkových, až po kulturní, náboženské, politické a sociálně-ekonomické. Jsme Jedním.
... tolik www.starpriestess.com ...
V dalších několika dnech budu cestovat po Evropě, kde povedu v Londýně a Bruselu seminář. Pociťuji velké
vzrušení, že budu mít novou příležitost se setkat s dalšími členy rodiny duší a taktéž se znovu spojit se starými
přáteli. Květen je časem, kdy máte vnímat radost a optimismus jako svůj věčný kompas, kdy si máte
oddechnout, odpočívat... a vnímat vůni květin...
Čím větší je naše Životní síla, tím větší je naše Světlo. Smích je tím nejrychlejším cestou, jak pocítit svou duši a
úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. VŠICHNI jsme na tomto neuvěřitelném putování propojeni.
Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.
S láskou,
Shala
© Shala Mata 2009
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 12. května 2009

Zápis do Deníku Země /Celia Fenn/

7. dubna: Proměny kontinentů .... Energie na americkém kontinentě
Tak jsem zde, v Buenos Aires. Poněkud nepřizpůsobená změně časového pásma, ale jinak si užívám svou
druhou návštěvu tohoto velkého a energického města v Latinské Americe. V den mého příletu bylo teplo a
slunečně, počasí dokonalé pro den v ulicích a obchodech města samotného. Bydlím přímo v centru, poblíž
nákupních oblastí Floridy, a zvykám si znovu na hlasitý “bzukot“ velkého města.
Nuže, již při svém příjezdu jsem vnímala ve svém nitru téměř okamžité “spojení“ s pozvedávajícími se
energiemi a stoupajícím vzrušením na amerických kontinentech. Pro mne to bylo znatelné, jelikož energie
Afriky je právě nyní poněkud utlumená - v porovnání se zdejším stoupajícím vzrušením. Snažila jsem se tedy
zjistit, o co tady v latinské Americe jde. První večer jsem šla na večeři s přítelkyní Karinou, jíž patří “Mandala

Centrum“, kde se chystáme v květnu v Buenos Aires uskutečnit naši akci “Mistři Světla“. V jejím posvátném
prostoru jsme si nějakou dobu povídaly, a pak jsem si vzala buben a začala bubnovat. A s údery bubnu se náhle
místnost zaplnila “přítomností“ a posly z duchovního světa.
Ono velké vzrušení se týkalo dvou specifických energií a událostí. Zaprvé se na tomto kontinentu vynořuje
nová Mužská energie, a šamani kontinentu tuto novou energii cítí. Zatímco se připravujeme na Velikonoce a
Wesak jako Posvátné obřady našeho roku, Božské Mužství či Kristovská mužská energie se pozvedá v lidech
po celé Planetě. Je to pro Božskou mužskou energii nádherné vítězství, jelikož se znovu vynořuje jako síla
Světla v Lidském kolektivu a v Srdcích a Myslích lidí. Tato energie se zintensivní, spolu s Božským Ženstvím,
při našem průchodu Velikonocemi a Wesakem v příštích dvou měsících.
Ale taktéž existuje ještě další událost, jež vytváří v duchovních sférách zde v Latinské Americe opravdový
“hukot“. Jde o “Shromáždění předků“, které se koná později v dubnu v Arizoně v USA. Při svém bubnování
jsem viděla pohyb mocné “kundalini“ energie Země směrem vzhůru k novým “páteřním“ mřížkám pohoří And,
mocnou Zemskou dračí energii probouzející samotnou Zemi. Podobná energie se pohybuje směrem dolů
pohořím Skalistých hor v Severní Americe, a tyto dva “proudy“ energie se setkávají ve Střední Americe, na
území Mayů - v Guatemale a Hondurasu. Vytváří to mohutný dračí či plazí tanec podél celé horské “páteře“
Amerických kontinentů a mocný světelný vír tam, kde se tyto dvě energie sbíhají.
Právě tato energie podpoří “Shromáždění předků“ v Arizoně, a je také symbolizována orlem a kondorem, kteří
letí společně a přinášejí Amerikám a Nové Zemi Mír a Hojnost.
Ti, kdo budou v čase Shromáždění pracovat s pozemskými Staršími a Učiteli tradic původních národů na
vytvoření “snů“ pro Novou Zemi, budou pracovat s touto silnou a nově probuzenou Plazí/Dračí energií Nové
Země.
A vskutku, duchovní svět se raduje. Panuje v něm hmatatelné vzrušení, zatímco se připravují podpořit všechny
lidi po celé Planetě, kteří budou v Arizoně zpívat, tančit, bubnovat a snít o Nové Zemi. A energie proudí nahoru
a dolů pohořími And a Skalistých hor v elektrizujícím “tanci“ přesunujícím Zemi na ještě vyšší úrovně
Vědomého uvědomění.
Přála bych si, abych tu mohla také být, ale všichni budeme tam, kde ve správný čas být máme. Co se mne týče,
budu v čase arizonského Shromáždění v brazilském Sao Paulu a povedu “Starchild setkání“, kde také budeme
provádět Šamanskou cestu snů pro Novou Zemi a připojíme se k této vynořující se energii. Naším úkolem bude
ukotvit v rámci našich obřadů a oslav tuto energii v Brazílii. A vy, kdekoli v se na planetě nacházíte, se také
můžete spojit s pozvedajícími se energiemi Země a touto pro naši Zemi významnou dobou.
Tak, dnes odjíždím z Buenos Aires do Puerto Iguazu a tropických Amazonských pralesů. Další zápis bude od
vodopádů Iguazu, nejsilnějšího vodního víru Planety, kde uskutečníme Shromáždění Pracovníků Světla za
účelemm práce s Posvátnou energií Velikonoc, čemuž zde říkají “Semana Santa“ nebo “Svatý týden“.
Velmi se těším, že znovu budu na tomto nádherném místě “Kódů Ráje“, ve Foz de Iguacu, sdílet energii se
starými a novými přáteli. Též zahajujeme Projekt naší dětské brazilské nadace a navštívíme domov pro děti s
HIV/aids. Tak, prosím, pokud by se vám chtělo, putujte s námi do Rajské země Jižní Ameriky!

14. dubna: Vstupujeme hlouběji do prostoru Srdce... Nové kódy pro Novou Zemi
Píši tento zápis z města Curitiba v Brazílii, v domově naší brazilské organizátorky, Angely. Minulý týden jsme
strávili u vodopádů Iguazu. Uskutečnili jsme první z našich akcí, a musím říci, že být na tak silném a
energeticky aktivním místě Planety byl pro všechny z nás ohromný zážitek. Během času Velikonoc přišla
spousta nových informací a já se v tomto zápisu o některé z nich s vámi podělím. Nejprve tu však jsou
fotografie z naší návštěvy “Lar dos Anjos“. To znamená “Domova andělů“, a je domovem pro opuštěné a HIV
pozitivní děti ve Foz do Iguacu, jenž jsme “adoptovali“ jako součást projektu Dětské nadace Starchildu v
Brazílii. (fotografie na http://www.starchildglobal.com/)

Takže po návštěvě... shromáždění ve Foz, a poté návštěva v Cataratas do Iguacu u vodopádů pro zážitek síly a
energie zemského základního vodního “víru“. Tentokrát jsme byli schopni se spojit s Novými kódy
přicházejícími přímo z Centra Galaxie, neboť tento “Vír“ je branou přímo k Srdci Galaxie. Od tohoto okamžiku
Planeta Země přijímá z Tvůrčího Srdce Nové kódy pro vedení evoluce Země a všech, kdo na ní žijí. O
Velikonocích 2009 jsme obdrželi první z nových informačních kódů pro nový cyklus r. 2009. Tyto energie se v
průběhu roku zintensivní a dosáhnou vrcholu během pozdního července a časného srpna, v době Lví brány.
Tyto nové kódy či pokyny jsou dalším vývojem po velkém Znovuspojení s Přírodou a Přírodním světem, které
jsme právě zažili při Rovnodennosti. V důsledku tohoto spojení my jako kolektiv Lidských andělů otevíráme - či
znovu otevíráme - velmi starý a současně úplně nový prostor ve svých Srdcích. Je to prostor, jenž udržuje naše
propojení s Přírodou a Proudem přírody na Kolektivní úrovni. V minulosti jsme byli od Přírody odpojeni a toto
místo v našem Kolektivním Srdci se naplnilo Strachem a Temnotou. Jedná se o velmi starou energii, energii
velice zakořeněnou v našem Kolektivním planetárním Srdci, plnou úzkosti a stresu a Kolektivních traumat bojů
Lidstva s Přírodou a Přírodními silami poté, co došlo ke ztrátě spojení s Přírodou.
Toto zahrnuje i naši sexuální energii, neboť sexuální energie je jednou z nejsilnějších sil “přírody“, jež v sobě
neseme. Ti prastaří, naši předci, tuto energii ctili a dali jí archetypální výraz prostřednictvím “bohů“ a “bohyní“
jako Pan, Astarte (Ištar), Isis a Osiris, a mnoha dalších v pantheonu Přírody. Nicméně, jakmile jsme se odpojili,
odmítli jsme tyto “boží síly“ v nás samotných, a tak nás začaly naplňovat strach a úzkost, jakmile jsme v sobě
pocítili jejich mocné a tvůrčí síly. Začali jsme si tedy sexuální energii spojovat s velmi temnou a pokřivenou
silou, jež byla potlačením a deformací přirozeného toku sexuální a tvůrčí síly z Božího Srdce, a že to bylo
zamýšleno jako požehnání a radost pro Lidstvo. Svůj strach z těchto sil jsme vyjádřili ve společenských a
náboženských omezeních, která umocnila naše odpojení od toho, kým jsme, a posílila náš strach z toho, kým
jsme. Tudíž se učíme ctít Přírodní síly v sobě a vyjadřovat je s láskou a beze strachu.
Nyní, kdy se v našich Srdcích otevírá nový prostor, jenž máme zažít při opětovném spojování s Přírodou a jejími
silami, musíme vyčistit ty staré a temné energie a dovolit naší Srdeční čakře plné propojení s energiemi naší
Základní a Křížové čakry. Při cestě tímto procesem můžeme očekávat, že budeme muset čelit těmto starým
energiím v sobě, abychom je propustili a plně se spojili s “přírodou“ v nás samotných a skrze svá srdce. Tímto
se dostaneme za hranice strachu a vyléčíme a uvedeme do rovnováhy proud své sexuální energie. Znovu se
naučíme ze srdce a v souladu s Přírodou vyjádřit svou sexuální energii. Jde o velké a mocné léčení a vyvážení
energie Lidského kolektivu.
U Iguazu jsme se my - jako skupina - dozvěděli od Ducha, že vstupujeme do stále větší hloubi našich Srdcí,
učíme se spolu s hlubokými a silnými silami naší sexuální a tvůrčí energie vyjádřit Lásku. Zjistíme, že sexuální
energie není určena pouze či v první řadě k rozmnožování, ale že je “ohněm“, jenž je využíván k vytvoření
hluboké lásky a intimity z úrovně Srdce, a to se všemi, s nimiž se na úrovni Srdce setkáte a seznámíte. Jedná se
o to, co AA Michael nazývá “Andělský oheň“, jenž sestupuje z vyšších sfér a je pohonem pro tvůrčí a
obnovující síly Přírody. Otevřeme-li se toku Andělských ohňů skrze Přírodu, jsme v rámci širšího toku Přírody
trvale transformováni, obnovováni a znovu se rodíme.
To znamená, že při svém postupu do energií Nové Země se naučíme tvořit hlubší a důvěrnější a silnější
přátelství prostřednictvím sdílení Andělského ohně v našich srdcích. Uvidíme onen Svatý oheň hořet ve všech
věcech, a skutečně pocítíme, že Všechny Věci jsou Posvátné a že všechny věci jsou naplněny ohnivým
vyzařování Zdroje.
Ale v této době, kdy s tímto zahajovacím procesem začínáme, můžeme shledat, že se nejprve setkáváme se
zmatkem a strachem Přírody a Přírodních sil, jež jsme po tolik životů potlačovali. Může se to projevit jako
podivné a absurdní sny, často sexuální či násilné povahy. Vězte, že je musíte jen propustit a nechat odejít, aby
se mohla stará a ulpívající energie rozpustit a udělat místo mocnému Andělskému ohni, neboť tento vstupuje do
prostoru Srdce, jenž byl vždy určen k tomu, aby Andělský oheň a Spojení s přírodou nesl. Není nezbytné se
nořit to možných významů těchto snů nebo se zamotávat do rozsáhlého zpracovávání snů a jakýchkoliv úzkostí,
které s nimi mohou být spojeny. Jen jim dovolte se uvolnit a nechte je sebou projít, s vědomím, že se tato stará
energie stěhuje pryč a bude nahrazena zářnými novými energiemi, jež vám umožní stvořit mocné a důvěrné
nové energie Nové Země.
Tak jak budou naše cesty a práce v Brazílii pokračovat, budeme vám přinášet další informace o těchto nových

energiích a o tom, jak se objevují v našich životech, aby aktivovaly a zrychlovaly utváření Nové Země.
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Propouštění...

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
duben 2009
http://www.lightworker.com/shala/
Silná rovnodennost 20. března ve spojení s pádným přenosem energie novoluní 26. března přinesla
neuvěřitelnou příležitost k transformaci starého a “propuštění“ čehokoliv, co zadržujeme ve svých životech.
Jedná se o velký závazek a všichni vnímáme či zažíváme odpojení od mnoha aspektů života. K chůzi po naší
cestě je v současné době potřeba kuráže a vytrvalosti.
Pro mne osobně byl uplynulý týden jízdou na horské dráze propouštění a sledování transformační změny. 31.3.
prodělala má 90ti-letá matka mrtvici, v důsledku čehož upadla a zlomila si kyčel. Zdálo se, že její odchod je
neodvratný a my jsme podnikli kroky, abychom jí přechod umožnili. Má rodina u ní v nemocnici bděla a ona
řekla, že je připravená. O tři dny později se začala probouzet a prohlásila, že má hlad. Zcela jasně se rozhodla
setrvat a právě dnes se vrátila z operace kyčle. Je to velmi emocionální čas, přesto jde o fascinující pohled na
to, jak naše přesvědčení a vnímání tvoří naši realitu. Ono “propouštění“ je pro každého jiné, ať již propouštíme
někoho blízkého, přesvědčení, příčiny, program či strach.
Všichni z nás jsme v této rozhodující době na naší milované Matce Zemi omýváni frekvencemi a dokonalým
světlem Centrálního Slunce. Nedávná vesmírná vyrovnání zvyšují naši schopnost toto světlo přijímat a urychlují
naše 5D uvědomění si svého Kosmického modrotisku a svého procesu Vzestupu. Naše “propouštění“ dále
mapuje naši schopnost poznat všechny aspekty sebe sama a umožňuje nám zůstat v přítomném okamžiku.
Zlatě se třpytící světlo Centrálního Slunce omývá mřížky v naší planetě a kolem ní, aktivuje kódy uložené
hluboko v našem srdci a nechává náš vývoj prudce stoupat. Naše srdce je oním “kalichem změny“ a
“propouštění“. Přeměňujeme sami sebe na všech možných úrovních, a onen přechod od “starého“ k
“novému“ je skličujícím a často zdrcujícím procesem. Může nám pomoci, uvědomíme-li si, že toto jsme
sem skutečně přišli vykonat a že všední den přináší spouštěče pro hlubší překalibrování.
Duben vnáší další přenos potenciálů a možností. Protože naše frekvence a vibrace s naším propouštěním stoupá,
účastníme se vědoměji prostřednictvím svých rozhodnutí, jež činíme pro svůj a planetární rozvoj. V tomto
měsíci doslova kráčíme do “nového“, a perspektiva či vědomí naší pravdy bude nadále trvale provokována,
zdokonalována a aktualizována.
Propouštění je cestou individuální a osobní. Své emoce můžeme v tomto čase, kdy měníme a čistíme staré
vzorce, vnímat jako otevřenou ránu. Jedna má přítelkyně používá výrazu “Postavit most a přejít přes něj“ při
práci s klienty, jejichž emoce či přesvědčení je nutí se držet určitých vzorců. Dubnová energie staví tento most,
přesto se často bojíme učinit ten první krok, nejistí si tím, co najdeme. Když se pustíme a podnikneme tyto
přeměňující kroky, nalezneme bezpodmínečnou lásku a vše přesahující světlo nezměrného potenciálu. Po svém
mostě nikdy nekráčíme sami. Pokud zůstáváme v “přítomném okamžiku“, náš most je oním Hologramem, jímž
je náš vesmír. Skutečně žijeme v oceánu energie, v inteligentním vesmírném poli nekonečných možností, jež
pulsuje a žije. Uvnitř kvantové přirozenosti hologramu se naše současné a minulé životy točí soustředně iluzí
času. Každý z nás obsahuje či nese kousek této holografické energie.

Kvantová nádhera holografické energie spočívá ve skutečnosti, že každý kousek obsahuje celek: proto,
jestliže způsobíme změnu jedním malým krůčkem na náš most, ovlivňujeme změnu uvnitř celku.
Duben přináší vesmírné nastavení a podporu nekonečných možností obsažených v každém okamžiku. Jakkoliv
velkou výzvou je propouštění, nabízí nám pozitivní energie Zlatého Světla Krista, jež je během Velikonoc
zesílená, něžné spojení naší mužské a ženské stránky v našem srdci. Celia Fenn ( www.starchildglobal.com) toto
dokonale vyjadřuje ve svém channelingu (viz channeling C. Fenn/AA Michael: Energie na duben 2009).
Posvátný svazek a naše milovaná bytost jsou nalezeny v našem vlastním srdci, ve zlatém kalichu či
plameni, jenž je naším osobním holografickým portálem. Energie milované Marie Magdaleny je v roce 2009
pociťována mnohem silněji, neboť léčíme ono zraněné ženství uvnitř každého z nás. Nejde zde o otázku
pohlaví, nýbrž o posvátnou frekvenci Světla z Centrálního Slunce. Během dubna, kdy se naše planeta
vyrovnává s vyšší vibrací Světla Krista, se milovaný Jeshua a Magdalena setkají s každým z nás, jako s
naší milovanou bytostí, uvnitř kalichu našeho srdce. Jakmile je tento něžný posvátný prostor uznán, zůstane
otevřený a navždy bude mocnou oporou a vnitřním léčitelem.
Duben nás dále otevírá naší galaktické budoucnosti a napomůže nám rozšifrovat každodenní aktualizace
multidimenzionálních frekvencí a světla, jež nadále podporují naši transformaci. Je na čase, abychom začali být
velmi uvědomělými, otevřeli se této pomoci a nechávali svými životy protékat dary stvoření.
Učíme se důvěřovat tomuto niternému procesu na úrovni hlubší než kdy dříve, naše fyzické tělo tedy bude
vyžadovat trvalou podporu. Propouštění působí na každou buňku našeho těla, a není omezeno na naše
emocionální, mentální či duchovní tělo. Shodný proud energie a informací je pro integraci větší části našeho
vesmírného modrotisku nezbytný. Uveďte při komunikaci se svým tělem do provozu svého vnitřního léčitele a připraveni - důvěřujte náznakům, které jsou vždy přítomny.
Představte si sebe sama, kterak vedete dialog se svými buňkami; dovolte, aby vás během doby vašeho
“propouštění“ vaše tělo naučilo poznávat své potřeby. Rychle probíhající změny ovlivňují každého trochu
jiným způsobem. Ve většině případů je připuštění a přijetí potřeb a sdělení našeho těla výrazným krokem na
naší cestě k mistrovství. Vědomé směrování lásky do našich buněk je efektním způsobem zvyšování naší
Životní síly.
Čím větší je naše Životní síla, tím větší je naše Světlo. Smích je tou nejrychlejším cestou, jak pocítit svou
duši a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. VŠICHNI jsme na tomto neuvěřitelném putování
propojeni.
Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.
S láskou,
Shala
© Shala Mata 2009 Reprodukce celku nebo částí je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena
tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.

10. března: Celosvětová ekonomická krize... a Jiný stav milosti...

Zápis do Deníku Země /Celia Fenn/
A jsme už v březnu 2009. Jaký to byl čas... a stále je. Jsem si jistá, že každý z vás cítí ve svém životě posuny a
změny související s tím, že začínáme tuto obrovskou změnu a transformaci na Planetě Zemi.
Zatím jsem moc nemluvila o “Celosvětové ekonomické krizi“ - hlavně proto, že si nejsem jistá, že existuje.
Ekonomika je zjevně v krizi, to vidí každý, ale mně se zdá, že dát “krizi“ (pokud to tak chcete označit) takovou

nálepku a učinit z ní další záležitost spojenou s penězi, znamená že nějak úplně nechápeme povahu přeměny, jíž
v současné době na všech úrovních svého bytí procházíme. Jde především o to, jakým způsobem si
vyměňujeme energii a jak utváříme a vedeme naši celosvětovou kulturu. Ale samozřejmě, protože jsme byli
vedeni k víře, že peníze ovládají všechno, jsme podporováni, abychom toto viděli jako téma související jedině s
penězi.
Bylo mi to jasné včera, když jsem si pročítala na internetu příspěvky o finanční “krizi“ a došla k jednomu
obzvlášť odpornému, v němž jistý finanční expert citoval principy Darwinismu a “přežití nejsilnějšího“ s
použitím finanční terminologie. V onom scénáři by “slabší“ národy “šly ke dnu“... cokoliv to znamená... a
silnější národy by přežily a znovu ožily. Takový přístup se zdá být zaujímán mnohými místy - “podnítit“
ekonomiku a přimět lidi, aby více utráceli, a aby tak pokračoval velkolepý festival preferování růstu spotřeby,
zadlužení a zotročení ekonomickým systémem. Totéž jako vždycky.
Ne, já si to nemyslím. Tentokrát ne.
Existuje jiný Plán... tentokrát.
Je tu Nová Země.... Je tu Celosvětová mřížka Lásky... a je tu Kolektivní společenství Jednoho. Jsme v tom
všichni společně.
A klíčovou součástí je Příroda... hluboká moudrost a kouzlo přírody... trpělivě čekající, aby nás uvedly do
Jiného stavu milosti.
Přemýšlela jsem o Darwinovi a jeho teoríích o “přežití nejsilnějšího“ a uvažovala o tom, jak bylo Lidstvo
zavlečeno do boje s Přírodou o “nadvládu“ nad Planetou. Darwinovi, který pohlížel na “důkazy“ evoluce v
rámci agrese a nesnášenlivosti, se mohlo zdát, že evoluce a přizpůsobení jsou reakcemi na vnější tlaky. Ale co
kdyby někdo odstranil onu agresi a pohlédl hlouběji do přirozené lásky a moudrosti Přírody coby odrazu
moudrosti Boží. Třeba činí ta rozhodnutí Příroda, a pak dojde k přizpůsobení. Samozřejmě, nová bytost či druh
je takový, že vzkvétá v nových podmínkách, jelikož to je celý důvod uzpůsobení, které Příroda dělá. Jde o
proces Lásky, ne o záležitost přežití a útočení. To jsou koncepty, jež vneslo do procesu Lidstvo, protože je
neustále manipulováno myšlenkami a filozofií Nedostatku, Strachu a Boje o přežití.
Příchod Indigových a Křišťálových dětí byl součástí tohoto vývojového procesu. Nové děti se svými silnějšími
schopnostmi a vnímavostí. Byl to velice vzrušující okamžik, pamatuji si, jak jsme si v 90. letech tyto nové
bytosti a jejich schopnosti uvědomili. Příroda nám dala “nového člověka“ a umožnila nám, abychom se
adaptovali na tento nový model. Jenže my jsme, bohužel, na tuto změnu nebyli připraveni.
V těchto dnech mi chodí dopisy od lidí, kteří většinou chtějí vědět, jak “pomoci“ Novým dětem, neboť ty se
dostávají do pasti systémů staré energie v oblasti vzdělání, lékařství a zaměstnání. A tak se tedy zdá, že jsme
dosáhli okamžiku, kdy musíme nechat Systémy staré energie za sebou a připojit se k Novým dětem, ke
dnešnímu dni již některým Novým dospělým, a vstoupit do tohoto nového Stavu milosti, jež pro nás připravila
evoluce. S Láskou. Příroda připravuje domov pro Lidské anděly, jimiž se stáváme.
V tomto bodě potřebujeme uvolnit energii “nadvlády“ a útočení, jíž se držíme ve vztahu k Přírodě, a začít
přírodu vidět jako svůj zdroj podpory a moudrosti. Musíme se přestat obávat “přírodních katastrof“ a naučit se
pracovat s přírodou v Míru a Harmonii. A, protože vítáme zpátky energie Božského Ženství, učíme se o
Ženských energiích Přijetí, Odevzdání a Milosti.
Přijmeme-li skutečnost, že Boží moudrost protéká Přírodou, pak přijímáme i fakt, že existuje “větší“ plán a že je
pro nejvyšší dobro. Nyní se poddáváme onomu Proudu lásky a objevujícím se novým energiím. Věříme, že vše
dobře dopadne. A začínáme se uvádět do harmonie s plynutím oné nové energie. Čím více se můžeme sjednotit
s Proudem lásky vyjádřeným skrze přírodu, tím více můžeme vnímat vynořování “většího“ plánu. Čím více se
stahujeme do víry v ovládání a peníze, tím více úzkosti, paniky, pocitů ztrát a rozkladu pocítíme.
Stav milosti nastává, když se plně poddáme a přijmeme Proud Boží moudrosti ve Všech věcech, a
manifestujeme své záměry v rámci tohoto proudu Lásky a v láskyplném partnerském vztahu se všemi bytostmi
na Planetě. Je na čase se vzdát řízení a přijmout do svých životů vedení Vyšší moudrosti. Je čas vstoupit do

Stavu milosti uvnitř nás samotných. A onen Stav milosti nás povede v Lásce a Podpoře Boží lásky a hojnosti
vyjádřené prostřednictvím Přírody. Hojnost se netýká peněz, týká se Lásky a Požehnání, jež jsou poskytována
Proudem Boží lásky na Posvátných Geometrických mřížkách Života, které umožňují, aby se energie Ducha
stala v našich Životech hmotnými požehnáními.
Vím, že to nyní není lehké. Většina z nás tak nějak kličkuje mezi starým a novým, a nevíme úplně přesně, v
kterém okamžiku znovu nabíráme staré energie. Nicméně se mi zdá, že tentokrát nám naše Vnitřní moudrost
docela jasně sděluje, pokud v našich životech něco jednoduše nefunguje. Prostě to nefunguje, a my zjišťujeme,
jak to propustit a odejít a spojit se s tím, co nám funguje a plyne. A pokud narazíme na onen “proud“ lásky...
pak jsme ve Stavu milosti.
A pak... po nějaké době... vstoupí do oné Milosti celé skupiny... a pak celá města a státy... to je Plán pro Novou
Zemi. A začíná u nás... jednoho po druhém...
Tak, zde je videozáznam písně, která mne provázela asi před 18tilety. Kdysi jsem ji zpívala při cestě autem do
práce, když jsem žila v Johannesburgu a učila na Univerzitě anglickou literaturu. Byla vyjádřením nadějí na jiný
způsob života, jež byla tenkrát součástí naší společnosti... líbila se mi slova... “kráčejte vedle mne... já vám
nelžu... a pak uvidíte... jiné místo... jinou zemi... jiný Stav Milosti..“ (video na Starchild webu)
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
Pozn.: na http://www.starchildglobal.com/ přibyl nový oddíl „The Spiritual Ecology Blog“ (Duchovně
ekologický blog)
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
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Tolerance a komunikace

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
březen 2009
http://www.lightworker.com/shala/
Mnozí z vás se ptají “kam zmizel únor?“ Což se týká nejen mého ztraceného únorového článku, ale času jako
takového. Já si tuto otázku kladu od začátku ledna. Rok 2009 je znám jako rok změny, vystupování ze
zaběhaných vzorců, které nám dosud připadaly pohodlné či vymezovaly naše hranice.
Píši a zveřejňuji své měsíční příspěvky již 10 let, a únor byl prvním měsícem, kdy jsem tak neučinila. Čas se
zdál splývat a můj život, jenž je rušný i za normálních okolností, došel do stádia, kdy získaly prioritu jiné věci.
Jak mnozí z vás vědí, mám účetní firmu a léčitelskou praxi, což může vypadat jako zvláštní kombinace, ale - po
pravdě - jde o vyváženost. Mnoho z vás bylo tak laskavých, že mailovali a ptali se, zda jsem v pořádku.
Mám-li únor stručně shrnout, byl napjatým měsícem plným energetických posunů, dramatických změn a
hlubokého osobního vyhodnocování. Zdá se, že jsou to tytéž staré zprávy a informace. Přišly silné Měsíce,
kometa Lulin, Valentýn a nastavení pro “Věk Vodnáře“. Velmi kladná nastavení, prozkoumávající do hloubky
skrytá zákoutí našich osobních a kolektivních zavazadel. Co myslím těmi zavazadly? Zkušenosti, pocity,
zranění, očekávání, zrcadla, která balíme a odkládáme na jindy.
Únor přehodil výhybku a my jsme postoupili na další úroveň Mistrovské přípravy. Mistr nepotřebuje žádná
zavazadla ani místa, kam by mohl COKOLIV schovat, ani nemusí NIČÍM být. Ptáte se, proč je tedy vše tak

intenzivní, podivné a náročné?
Jelikož se světelná frekvence na naší milované planetě zvyšuje, vše se zrychluje nebo se o to také pokouší. Ty
části nás samotných, jež jsou Světlem, snadno přecházejí na vyšší frekvenci, nicméně my nejsme - dosud - JEN
Světlem. U každého z nás běží staré programy, které již neodpovídají našemu novému operačnímu systému
(frekvenci). Překvapivě si byla spousta z nás jistá, že jsme tyto staré programy již před lety vymazali, spojili
roztříštěná data svého hard disku a postoupili kupředu. To jsme opravdu učinili, jenže - i když vymažete
program, mohou zůstat soubory pod ním uložené.
Tyto soubory v pozadí našeho vědomí stále běží a komunikují. Únorové energie vznesly dotaz: Co sdělujete
svým buňkám, aniž byste si to uvědomovali? Jaký vztah máte k té své součásti, jež nezrcadlí vaši probuzenou či
osvícenou část?
Všimli jste si, obzvlášť v posledních dvou týdnech února, že jste měli nějaký podivný zážitek - buď v práci, s
rodinou, při cestování nebo ve snu - jenž si vyžádal vaši plnou pozornost a způsobil více než trhlinu ve vaší
normálně bezstarostné milé přirozenosti? Kdy jste museli jít hluboko do minulosti, kdy jste možná cítili strach,
vztek, frustraci, uraženost či obtíže? Pokud si neumíte vzpomenout na nějaký zážitek jako takový, cítili jste se
emocionálně a duchovně odpojeni? Jako by pojistný ventil vašeho tlakového hrnce hrozil výbuchem?
Všichni si uvědomujeme, že LÁSKA v nás všech je onou milostí spásy. Je to jediná energie, která spojuje a drží
pohromadě celý náš vesmír. Alchymické naladění, které aktivuje, rozšiřuje vědomí, uzdravuje a umožňuje nám
existovat uvnitř temných a hustších částí sebe sama.
Energie února ve spojení s mnoha planetárními vyrovnáními nám přinesla k nahlédnutí více našich skrytých
záležitostí než kdy předtím. Všimli jste si, že skrytá poselství nebo emoce se často ohlašují velkolepě?
Březen se hlásí s velkou slávou. Nejhlubší, nejdůkladnější změny pokračují a my si budeme stále vědomější
jakýchkoliv textových zpráv či rozhovorů, které vedeme se svými buňkami a nejsou v souladu s naším
mistrovstvím. Spouštěče, či polarita, které jsou součástí naší 3D reality, budou vždy existovat a my budeme
dostávat jednu příležitost za druhou, abychom si zvolili Světlo a uvědomili si VŠECHNY své skryté části.
Březen s sebou přináší nahromadění frekvencí a vibrací též plně určených k tomu, aby k vám promluvily, bez
ohledu na vlnovou délku vašeho vysílání. Komunikace ve své nejhlubší a nejdůkladnější podobě. Během měsíce
března je ve Vodnáři několik planet. Vodnář je vzdušné znamení a všechen ten vzduch může vyvolávat pocit
napětí a neuzemnění. Náhody neexistují.
V prvním březnovém týdnu, nebo tak nějak, před úplňkem 10. března, může být cesta trochu hrbolatá.
Můžete si připadat, jako byste sjížděli divoké peřeje a zároveň se snažili zůstat v suchu a teple. Úkol spíše
nelehký, ale rozhodně ne nudný, ani rutinní.
Březen je a bude měsícem činu - již samotný jeho název vyvolává dojem pohybu! (angl. “march“ = pochod)
Činnost jako taková nemusí být nepříjemná, může vás rozveselit a vést k pocitu svobody. Staré vzorce se
rozpouštějí - stejně jako naše vnímání času. Naše duše je volná a naše Srdce je nádobou, v níž lze nalézt a
stvořit veškerou svobodu. S pádem starého je hluboko do našich buněk ukotvována spolupráce, o níž jsme
mluvili v lednu.
Vlny harmonických kódů vetkaných do tkaniny Světla tvoří energetický přenos, jenž přinese rovnodennost 21.
března. Hluboko v naší DNA jsou uloženy klíče a kódy ke všemu, čím jsme kdy byli, spolu s naší schopností
přetvářet a měnit veškeré Iluze. Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto měsíce je pocítit a uznat to, co se
nachází v našem nitru. Je to nezbytné. Každému z nás je vlastních mnoho vrstev a úrovní našich fyzických,
mentálních, emocionálních a duchovních zkušeností. Vyhovuje nám vidět sebe sama určitým způsobem či v
určité podobě.
Pamatujte na to, že necháváme splývat “všechny“ své skryté části. Pravidla, jimž jsme se pro hru polarity
naučili, nám umožnila něco ukrýt a udržet klid. A nyní - více než kdy jindy - je pravda ohledně toho, co cítíte a
chcete, výrazem, jenž může existovat spolu s harmonickými kódy vašeho srdce a vaší duše. Světlo úplňku 26.
března zafunguje jako strážný oheň a svým světlem sníží intenzitu.

Pravda je bez hranic, stejně jako my, a my zdokonalujeme, doplňujeme a znovu porovnáváme vlákna, která
nepřetržitě vetkáváme do nového roucha, jež sami sobě chystáme. Bez ustání manévrujeme nebo tvoříme most
mezi energiemi naší 3D reality a reality 5D. Vybrušujeme své mistrovské dovednosti, žijeme bok po boku v
oceánu nezměrných potenciálů a vířící tvůrčí energie.
Nadcházející rovnodennost je okamžikem vstupu do hlubšího učení či vědění obsaženého ve světle našich
buněk. Náš hojností oplývající vesmír vysílá paprsek toho nejdokonalejšího Světla Centrálního Slunce naší
milované Matce Zemi a my se osvobozujeme od dlouho trvajících omezení. K překonání či přeměně
negativních vibrací nebo podmínek je potřeba neuvěřitelné množství energie.
Pro všechny systémy hladce fungující v našem těle je to vskutku velká výzva. Jsme “električtí“ a přecházíme
od těla založeného na uhlíku ke krystalickému světelnému tělu. Vzhledem k tomu, že si volíme více Světla, naše
elektrické vedení musí být schopno tento náboj udržet. Žijeme v ohromném moři energie a každá myšlenka,
pocit, slovo nebo čin má vliv na naše tělo a naše buňky. Přizpůsobujeme se trvale své vlastní energii i
energetickému oceánu kolem nás, a každá část našeho těla je tím ovlivněna.
Během nadcházejících měsíců, kdy se frekvence v našich čakrách a buňkách roztočí rychleji, budeme muset
svému tělu pomoci, abychom zajistili co nejhladší průběh tohoto přechodu. Čím větší je naše životní síla, tím
větší je naše Světlo. Vědomé směřování lásky do našich buněk je mocným nástrojem. Podpoříte-li své tělo
minerály, enzymy, vstřebatelnými a využitelnými proteiny, ovocem, zeleninou a esenciálními mastnými
kyselinami, podnítí to větší průtok energie životní síly.
Naše tělo je mocným poslem, často nám zrcadlí, jaká jsou naše přesvědčení, na čem lpíme, a čemu
nenasloucháme. V naší buněčné paměti jsou uloženy frekvence všech zkušeností z tohoto života a ještě dále. Je
velmi důležité, abychom při svém postupu skrze tyto rozsáhlé nadcházející změny byli laskaví a jemní.
Harmonický podpis našeho kosmického modrotisku se neustále prolíná naším elektrickým okruhem a působí na
naši emocionální pohodu a myšlenkové procesy.
V příštích měsících budeme kráčet po ostří břitvy, pokud se týká naší tolerance, trpělivosti, soucitu a
kontaktů, protože rozbalíme svá zavazadla a projevíme více svého Světla. Pamatujte, že smích je tou
nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. VŠICHNI jsme
propojeni.
Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.
S láskou,
Shala
© Shala Mata 2009
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
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28. února: Zelená kometa a kódy Diamantového světla... zásadní změny v naší době
Tedy, to je ale doba! Procházíme tak hlubokými a důkladnými změnami a na tak hluboké úrovni, že většina z
nás má potíže se vyrovnat s přirozeností každodenního života. A ne, nejde o recesi, finanční krizi nebo globální
oteplení a klimatické změny. Je to změna, k níž dochází na té nejhlubší sub-atomární úrovni naší bytosti a v těch
nejvyšších kosmických úrovních naší existence. Skutečně procházíme nad-světelnou rychlostí posunem věků.

V současnosti, jak mnozí z vás již vědí, prožívá naše Planeta tranzit krásné Zelené komety Lulin. Zde je jeden z
pěkných obrázků této komety, které se nedávno objevily (viz Starchild web). Když jsem si tento obrázek
prohlížela, přitahovala mne hezká, jasná Zelená záře, jež mi připomínala energii Srdeční čakry. Přemýšlela jsem,
co tento nádherný posel Světla přináší Planetě. V pradávných dobách se věřilo, že komety svým příchodem
oznamují změnu, a že tato změna je obvykle spojena se změnou vlády či vládce. Nyní, v této Nové Zemi a o
tomto čase, se toto zářivé světlo zdá přinášet poselství o změnách uvnitř nás samotných, přechodu pozice
“vládce“ v našem nitru z hlavy na Srdce.
Vážně, když se dívám na fotografii komety, vypadá jako Srdce, jež se pohybuje a promlouvá. A, v jedné z
oněch potěšujících synchronicit, mi přišlo krásné video o “Přenosu Diamantových světelných kódů“, které
vytvořila Julie Umpleby ve Velké Británii ( viz Starchild web či www.diamondlightworld.com). Okamžitě jsem
si všimla podobné barevnosti a uvědomila si, že stejné poselství či kódy proudí z oné komety. Energie komety
se snaží nás probudit k naší energii Svatého srdce a posunout nás k vnitřnímu Božskému vládci Svatého srdce.
Jestliže se na tuto krásnou sérii obrázků podíváte, jsem si jista, že oceníte energii komety, která míjí Zemi a
předává dar zářivého světla samotnému Srdci Planety. A jistě, stejně jako se probouzí Planetární srdce, činí tak i
Živlová energie a energie Království Přírody. Vnímáme tento velký posun.
Jsem si jista, že vnímáte nové energie, které se valí k Planetě z hlubin Srdce vesmíru. Tyto energie dosáhnou
vrcholu svého přenosu o rovnodennosti 20. března tohoto roku. Mám pocit, že v té době budeme uvedeni do
absolutního souladu se Srdcem vesmíru a s naším vlastním vnitřním Svatým srdcem. Vše, co není sladěno s
tímto tepem a touto vibrací, odchází. Jelikož iluze mizí, uvědomujeme si Proud Božího Světla ve svém nitru a
způsob, jakým tvoříme svou novou Realitu, kdy tkáme či promítáme toto Boží Světlo do většího Hologramu,
jemuž říkáme “Země“.
V této době mnozí z nás mohou mít pocit, že Realita - tak jak jsme ji znali - mizí, a je to vážně tak. Život na
Planetě Zemi má nová “pravidla“ vyžadující, abychom stále žili v souladu se svým vnitřním tepem a světlem.
Pokud tak neučiníme, brzy se budeme nalézat v obtížných situacích. Učíme se, jak “se pustit“ a dovolit
Vyššímu Já a Duši, aby nás vedly z hloubi Srdce. Jen pravda Srdce vám bude nyní průvodcem, jelikož ta
nádherná Světla, Barvy a Frekvence Vesmírného Svatého srdce sestupují na Zemi a jsou vplétány do Nového
Snu povstávajícího uvnitř všech našich Srdcí.
Tak tedy, jak postupujeme do měsíce března a času rovnodennosti, nenechte se polapit rozpadem starých
energií a všeho toho, co neodpovídá vynořující se pravdě Nového vesmírného dne! Otevřete své Srdce Lásce,
která k vám proudí, a uvolněte všechnu starou energii - s láskou a vděčností za ono nové Světlo, které vchází do
vašeho Srdce a pomáhá vám stvořit Novou Zemi. Buďte vděční za Anděly, Elementály a Království zvířat,
minerálů a rostlin, kteří s námi spolupracují na vybudování této Nové symfonie Světla a zvuku manifestující se
jako Planeta Země!
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
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18. února: Stezka Osvícení a Vibrace Lásky
Tedy, ve dnech následujících Valentýnské vyrovnání jsem se jednoznačně potýkala s některými silnými posuny
a přeuspořádáním. Některé dorazily jako blesk z čistého nebe. A všimla jsem si, že zřejmě jiní lidé také s těmito
energiemi přicházejí do styku. Je to povahou procesů vylaďování, jimiž v tomto období procházíme. Radikální

opětovné vyrovnání s Vyšší vibrací Lásky.
“Proč to není snadné?“ ptáme se... a samozřejmě... pro některé z nás se to stává stále snadnějším, jelikož
začínáme přijímat své vnitřní Mistrovství. Ale většina z nás stále čelí tomu, čemu já hravě říkám “syndrom
zásahu bleskem“ ... k čemuž dojde, když procitnete a stanete vědomými. Není to snadné, po tolika letech
“spánku“ a “hypnózy“ se muset probudit a doopravdy vidět a cítit vše ve svém životě. A ano, pokud
procházíme těmito zkušenostmi, je to proto, že jsme o ně požádali. V našem životě se nestane nic, aniž bychom
o to nějakým způsobem nepoprosili. Vždy dostaneme to, oč žádáme, to je Zákon Rezonance a Hojnosti.
Když jsem začala svou cestu k “osvícení“, setkala jsem se se Zen Budhismem a byla jsem udivena tvrdým
způsobem, jímž se “Mistr“ choval ke svým studentům. Bylo běžné, že student, který prosil o vpuštění do
přítomnosti Mistra, byl ignorován a byly mu dávány podřadné úkoly. Protože tito “studenti“ byli často
duchovními aspiranty na pozici Mistra, zdálo se to být velice krutým způsobem jednání. Pamatuji si, že jsem o
tom četla i v souvislosti s tradicí původních Američanů - jak moudří šamani a šamanky požadovali po svých
studentech, aby se chovali doslova jako otroci, než se s nimi podělili o své vědění. A běžná reakce na toto je
“jak hrozné“ a “ta osoba není mistr, ta jen prosazuje své ego“... a jak to není v souladu s Vibrací Lásky. Tak se
tedy rozloučíme s představou Mistra. Asi tak, jako kdybychom vylili dítě i s vaničkou.
V poslední době, protože Archanděl Michael stále zdůrazňuje, jak musíme vstoupit do našeho vlastního
Mistrovského statutu a síly, jsem začala o těchto příbězích přemýšlet. Napadlo mne, že tento druh
“seznámení“ s energií Mistra má zajistit, že student je plně uzemněn a že je si vědom nezbytnosti věnování
pozornosti každodennímu životu, než se vydá na putování po sférách kosmu. A že, v tomto případě, je tou
Nejvyšší nabídnutelnou Vibrací Lásky právě to, že onu osobu plně ukotví v jejím životě, aby mohla
procítit a zažít všechno na fyzické úrovni, aby nežila jen v teplém a měkce vystlaném prostoru své vlastní
hlavy.
“Probouzení“ znamená uvědomování si, že jsme žili ve světě iluzí a že -abychom dosáhli stavu Radosti a Lásky
- musíme být schopni poznat, jaké jsou, a samozřejmě, jaké nejsou. Mnozí z nás se spokojí s iluzí štěstí, neboť
právě to dle mínění všech ostatních potřebujeme zažívat, máme-li zakoušet Radost a Štěstí. Pouze vy víte, co
potřebujete, a jen vy vycítíte, kdy se vám toho nedostává. Kdy jste nešťastní a necítíte se dobře.
Mnoho lidí procházejících probouzením a přechodem je silně traumatizováno a necítí se příjemně, a toto vidí
jako výsledek probuzení. Ve skutečnosti zažíváte stav své bytosti bez “drog“ a “hypnózy“, jste to vy v plně
probuzené podobě. Můžete si tedy uvědomit, dříve než upadnete ještě do hlubší sklíčenosti, že jakmile jste
se postavili čelem ke skutečnosti, že váš dosavadní život byl založen na iluzi a vy jste jen potlačovali své
opravdové pocity a přání, pak jste učinili první krok k manifestaci svých opravdových přání a pocitů na
materiální úrovni. Přesně proto jste se rozhodli přijít na Zemi.
Nepohodlí je tím, co vás povede k proniknutí skrze tuto vibraci “iluze“ a všech věcí, které jste pokládali za
nezbytné pro své štěstí, až k porozumění, že základem Radosti a Hojnosti je prožívání každého okamžiku života.
Přítomný okamžik... ne zítra či příští týden nebo v r. 2012, nýbrž nyní, kdy utváříte a spřádáte svůj život. A
pokud stvoříte záměr proniknout skrze vibraci prázdné iluze a do vibrace skutečné Lásky, pak si můžete
být jisti, že do vibrace, o niž usilujete, budete pozvednuti. To je Zákon Rezonance a Hojnosti.
Ale, jak jinak, musíte mít vskutku jasno ohledně toho, co doopravdy chcete. Mnozí uvíznou v nízkých vibracích
nepohodlí, protože si libují v dramatech nebo se jim líbí představa osvícení, ale nejsou schopni vykonat onu
fyzickou uzemňovací práci, aby ve hmotném světě vybudovali ukotvenou základnu pro zažívání energie
Hojnosti a Míru. A ano, je to práce, proto jí říkáme Světelná práce.
Tak, abych se vrátila k Zen Budhismu a jeho příběhům. První, který si pamatuji, je o muži, který přišel k
Mistrovi a požádal ho o zrychlenou cestu k Osvícení. Řekl, že o to stojí tolik, že je připraven učinit či prožít
cokoliv. Dávejte pozor, oč žádáte. Byli ve 2. patře budovy a Mistr otevřel okno a vyhodil ho ven. Když muž
přistál, zlomil si obě nohy a obě paže. Došlo mu to. Jedině díky silnému fyzickému nepohodlí si uvědomil své
požadavky a převzal za ně odpovědnost. “Zásah bleskem“ rychlého probuzení. Pouze z oné roviny přijetí a
pokory můžeme opravdu vyrůst do Světla a zažít Kosmické vědomí, které sídlí v každé buňce našeho fyzického
těla, a každý zážitek, jenž tvoříme ve fyzickém světě.

Teprve, když umíme být vděčni za každou zkušenost, již stvoříme, můžeme doopravdy vstoupit do
kosmického Vědomí a začít chápat, že Vesmír podporuje náš růst těmi nejkrásnějšími a
nejpřekvapivějšími způsoby, a že každé naše přání je nám vždy splněno! Okamžitě! Je na nás, abychom
byli otevřeni vůči přijímání toho, co je dáváno, a abychom pochopili, proč je nám to dáváno a co se z oné
zkušenosti máme naučit.
Druhý příběh, který mi byl poslán poměrně nedávno, byl o mladém muži, který přijde k Mistrovi s obvyklou
žádostí o Osvícení. Mistr se ho zeptá, jestli je trpělivý, a protože ten mladý muž si myslí, že je to ctnost, již
potřebuje, odpoví “ano, jistě“ a je mu tedy povolen přístup do Mistrova domova. Ale nic se neděje, žádné
učení, a Mistr ho využívá jako sluhu. Nakonec ho Mistr začne bít, a to ještě v ty nejpřekvapivější hodiny. Když
se muž zeptá, kdy začne učení, Mistr mu řekne, aby byl trpělivý. A tak to pokračuje. Pak ho Mistr začne bít v
noci, takže se vůbec nevyspí, je čím dál tím unavenější a slabší. Ale stále žádné vyučování. Jen ten příkaz, aby
byl trpělivý. Opatrně s tím, co říkáte!!! Vesmír to slyší. Nakonec se ten mladý muž rozčilí, a když kouká na
Mistra mírumilovně sedícího pod stromem a čtoucího posvátný text, přemýšlí, co by Mistr udělal, kdyby ho
napadl holí, a pocítí příliv síly. Jenže Mistr k němu vzhlédne a řekne: “Nebuď absurdní, jsem starý muž.“
Samozřejmě, Mistr si je plně vědom sebe sama a všeho, co se kolem něj děje. Je si též vědom toho, že ten
student se stane Mistrem teprve tehdy, až si začne uvědomovat, co říká a oč žádá, a důsledky oné žádosti.
Pak může začít vytvářet zkušenosti, které jsou v naprosté shodě s tím, kým je a co si přeje zažívat. Jistě, je
ironické, že v obou případech student dosáhne Mistrovství, ovšem až poté, co prohlédne prázdnotu touhy po
dosažení Mistrovství prostřednictvím toho, že se mu naučí od někoho dalšího. Vyvstane z vašeho nitra, když
jste připraveni se probudit a přijmout Vyšší Vibraci Lásky, jež je vám nabízena každý den a všemi možnými
způsoby.
Nechci naznačit, že stezka probouzení vede skrze násilí, nýbrž spíše to, že není vždy pohodlné, když
prostupujeme svými iluzemi a svou vlastní domýšlivostí a přes ně až k místu, kde můžeme opravdu být s
tím, co cítíme a co si přejeme. A pak jsme schopni umožnit Duchu, aby spolutvořil to, po čem toužíme,
skrze Vyšší Vibraci Lásky, která po všechny časy podporuje každé naše přání a touhu.
Nuže, hádám, že s přechodem do této nové Vodnářské energie se učíme nést odpovědnost za to, co říkáme a
děláme, a za vše, oč prosíme. Právě v rámci tohoto sebeuvědomění můžeme otevřít svá Srdce a naprosto
důvěřovat vesmíru, neboť vpustíme onen jemný Proud Božího Světla a nebudeme vyhledávat “zásah bleskem“.
Toto je onen okamžik, kdy přijmeme své Mistrovství na Planetě Zemi, kdy vezmeme v úvahu, že je třeba jen
Požádat a je nám Dáno. A že Již jsme Mistry, jen se musíme probudit a uvědomit si to. Máme v sobě vše, co
potřebujeme ke stvoření reality, po níž toužíme, pokud se otevřeme, přijímáme a důvěřujeme. A když s
vděčností přijmeme vše, co je nám dáno, neboť jsme o to skutečně požádali.
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
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Zápis do Deníku Země /Celia Fenn/

10. února: Zatmění Měsíce a znovuspojení s energiemi živlů na Mřížce Ráje
Za včerejšího úplňku a zatmění Měsíce nám byly předány nové energetické “kódy“ k vytvoření opětovného
spojení s živlovými energiemi na Mřížce Ráje. Musím připustit, že já jsem cítila tyto energie silným, ale krásným
způsobem. Celý víkend jsem pracovala na webu, a pak v pondělí jsem běžela v letním horku do cestovní
kanceláře a vyřídila týdenní nákup. V pondělí odpoledne jsem již byla unavená a zbytek odpoledne jsem strávila
tím, že jsem plavala ve svém bazénu a v pozdně odpoledním slunci ležela na trávě.

Spojovala jsem se s energiemi Živlů. Začala jsem si připadat velice šťastná a naplněná láskou. Vlastně jsem se
cítila legračně rozjařená, jako bych byla lehce přiopilá. Zdálo se mi, že Elementálové jsou naplněni Radostí, že
dochází na nových mřížkách k tomuto opětovnému spojení s Lidmi. Pak se mě zmocnilo naprosté uvolnění a
ospalost, najedla jsem se - příliš, protože jsem také měla velký hlad - a šla jsem spát.
Jakmile se v mém okně objevilo měsíční světlo, což bylo asi v 10 večer, byla jsem zase naprosto vzhůru,
vnímala jsem mocné energie. Přiznávám, že jsem cítila silné nutkání proběhnout se nějakým lesem jen proto,
abych všude okolo sebe cítila energie světa živlů. Nicméně, jak ví většina těch z vás, kteří někdy v noci kráčeli
lesem, je tam plno něčeho, co kouše a píchá a škrabe, takže tato atavistická vzpomínka musela pocházet z doby,
kdy jsme měli s přírodou odlišný vztah a věděli jsme, jak být součástí Lesa, aniž bychom vyvolali agresi a hněv
nebo byli považováni za “večeři“.
Toto mne přivedlo k myšlence na dobu těsně po skončení mého manželství, kdy jsem poprvé žila sama.
Otevřela jsem hlavní vstup a zjistila, že si přímo proti dveřím udělal pavučinu poměrně velký pavouk, a já jsem
vešla přímo do ní... pavučina, pavouk a to všechno... Oba jsme byli vyděšení. Promluvila jsem k pavoukovi a
informovala ho, že mi nevadí, když si udělá pavučinu u mých dveří, ale ne přímo proti dveřím samotným. Nuže,
fungovalo to. Pavouk si pak udělal pavučinu mezi bokem dveří a světlem a já jsem měla po mnoho večerů to
potěšení sledovat ho při tkaní jeho pavučiny, čímž jsem získala soukromé hodiny o Posvátné geometrii a
zázraku “intuitivních“ dovedností těchto stvoření. Myslela jsem na to, jak odlišné to bylo od reakce většiny lidí
v mé komunitě na stejnou situaci, kdy by sáhli po plechovce s nějakou jedovatou chemikálií, aby pavouka
zabili. Musela jsem návštěvníky informovat, aby dávali na pavouka pozor, když přicházejí či odcházejí, a
většina z nich si myslela, že jsem poněkud zvláštní. Od svého souseda jsem dostala přednášku o lidech, které
pavouk kousl a o tom, co se jim stalo.Pokoušel se na mne přenést svůj strach. Nuže, pavouk a já jsme si šťastně
žili jeden vedle druhého, a když zemřel, pohřbila jsem ho do květináče u dveří a bylo mi docela smutno, že můj
kamarád už není.
Předpokládám, že jsem asi od dětství byla vždy citlivější než většina lidí vůči přírodě a “pocitům“ stvoření a
živlových energií. V tomto směru mám štěstí, že mám vlastní domek se zahradou a mohu se s přírodou spojovat
ve svém vlastním prostředí. Uvědomuji si míjení ročních období a to, jak do těchto cyklů zapadají zvířata a
rostliny. Tolik z nás se v moderním světě odpojilo od mřížky přírody a žije své životy naprosto bez podpory
přírodních živlů, z nichž se máme radovat.
Jen pomyslete, že stromy a rostliny vstřebávají kysličník uhličitý z atmosféry a přeměňují jej skrze světelnou
fotosyntézu do potravy a kyslíku, které udržují život na Planetě. Jsou součástí mřížky, která byla vytvořena pro
podporu života prostřednictvím živlových energií, skrze spojení se Světlem, Vodou a Vzduchem, čímž nám
pomáhají, abychom zůstali uzemněni a spojeni s mřížkou Země. Když se od této mřížky odpojíme a postavíme
betonové džungle, obíráme mřížku o většinu podpůrných mechanismů, které napomáhají udržování našich těl, a
svým tělům způsobujeme velký stres, protože pak musíme čerpat podporu pouze ze zdrojů svých vlastních těl a
vlastních světelných mřížek. Což, samozřejmě, lze dělat po omezenou dobu, jenže po chvíli nám dojde energie,
neboť se nám nedostává té podpory živlů, již potřebujeme a které se dle původního plánu máme těšit.
Přišli jsme taktéž o schopnost “vidět“ přítomnost Elementálů. Jedním z důvodů zrychlení vyšších čaker, které
jsme v poslední době pocítili, je, abychom byli znovu schopni poznat energie Živlů a Dév na Mřížkách Ráje
Nové Země.
Zde je několik opravdu krásných obrázků, které mi poslali pracovníci Světla, kteří již jsou schopni tuto
přítomnost vidět a cítit. (Obrázky jsou k vidění na webu Starchildu či viz odkazy níže - pozn. překl.) Ten první
je od Debry Graves z Kanady, která je nadanou Duchovní výtvarnicí a channelem. Její práce jsem předvedla již
dříve a jestli jich chcete vidět víc, můžete jít na to www.debzartonline.com. Zde na obrázcích Deb ukazuje
živlové energie, které tu jsou, jen je musíte “vidět“.
Pak jsem také obdržela pěkné obrázky od Silvie Viktorin z Německa, která vytváří obrázky Dév. Více jich
uvidíte na jejích stránkách www.naturdevas.de, ale stránky jsou v němčině.
Zatímco jsem toto psala, též jsem přemýšlela o tom, jak vyvedená z rovnováhy je stará pozemská energie spolu
s energiemi Živlů. Myslela jsem na ničivé požáry v Austrálii a bouře v Evropě a USA. Jistě je pravda, že jsme
ztratili svou schopnost žít v harmonii s Živlovými energiemi, a že jsme tak vytvořili nerovnováhu, která se stává

ničivou, když musíme zažít sílu a mohutnost energií Živlů v této nevyvážené podobě.
Protože tedy procházíme tímto jemným znovuspojováním na Mřížkách Ráje, je na nás, abychom začali žít v
harmonii s energiemi Živlů a viděli a cítili jejich přítomnost - nebo nepřítomnost. Je to obzvláště nezbytné při
naší světelné práci. Jelikož hodně cestuji po světě, často žasnu, jaká slabě osvětlená a nedostatečně větraná
místa si pracovníci Světla vybírají pro svá setkání. Předpokládám, že to je tím, že lidé jsou zvyklí takto žít,
naprosto odpojeni od energií Živlů.
Pracujete-li v takovém prostředí, omezujete potenciál toho, čeho by prací ve skupině mohlo být dosaženo. Vaše
tělo bude channelovat mocné duchovní energie, a pokud okolo není dost světla či vzduchu, aby tento proces
podpořili, jestliže není žádné živlová podpora, pak budete čerpat ze své vlastní energie, abyste přeměnili
jakékoliv nižší vibrační energie, které pocházejí z lidí ve skupině. Samozřejmě to tak dělat můžete, jen nebuďte
překvapeni, že se pak cítíte vyčerpáni.
Je mnohem lepší, když si zvolíte místo, které má přirozené světlo, ať již svit Slunce či hvězd, a které je dobře
provětráno přirozeným vzduchem. Pak je vaše tělo podporováno na úrovni mřížek a vy jste schopni fungovat na
maximální výkon, aniž byste se při tom vyčerpali.
V rámci tohoto uvědomění se stáváte součástí mřížek Nové Země a z nich čerpáte energii k podpoře svého
života a práce. Mnohé z “příznaků“, jimiž v tomto procesu transformace trpíme, jsou pouhým vyčerpáním,
protože trvale čerpáme ze své vlastní energie a nepřijímáme podporu z mřížky, jak bychom měli.
VŠICHNI jsme JEDNÍM. Zkuste si představit, že nejste od ničeho oddělení, a že potřebujete přítomnost
vzduchu, vody, rostlin a zvířat, abyste se cítili dokonale silní a “ve spojení“, a že - když provádíte tato opětovná
spojení - vaše tělo i Elementálové budou šťastni a budou se radovat.
Nedílnou součástí procesu Vzestupu je dokonalé ukotvení v mřížkách Nové Země. Nemůžete rozpínat své
vědomí, dokud nejste plně ukotveni a propojeni s mřížkami. Pokud tomu tak není, podstupujete riziko, že
nebudete uzemněni a ztratíte kontakt s povahou 5D Reality tak, jak je tkána. Neuzemnění lidé žijí život ve své
hlavě a svých myšlenkách a jejich energie se spotřebovává na pohánění jejich mentálního a emocionálního
života. Také žijí v budoucnosti, stále čekají, až se něco stane nebo se něco zlepší, namísto aby žili v přítomném
okamžiku a radovali se z bohatství požehnání, jež je po všechny časy nabízeno Bohem na Mřížkách Lásky a
Světla.
Tak tedy, oslavme své znovu-spojení!
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Spolupráce v r. 2009 ... Veselý Nový Rok

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
1. leden 2009
http://www.lightworker.com/shala/
Rok 2009 se probudil do situace proměnlivých frekvencí, které se všechny snažily vytvořit jednotný vzor či
podpis, jenž během nadcházejících měsíců položí základ pro “společné dílo“. Já jsem nad “energií roku 2009“
dumala po svátcích na své cestě domů. Stále znovu jsem slyšela slovo “spolupráce“ ve vztahu k řídící energii
příštího roku. Spolupráce znamená pracovat v partnerství, pospojovat mnoho odlišných aspektů či ideálů

nějakého projektu do stavu vyváženosti či završení.
Během posledních několika měsíců roku 2008 byla energie okolo vztahů všech podob chaotická a hutná. 8:8:8,
11:11 a 12:12 nabídly příležitost se ponořit hluboko do svého nitra, kde jsme mohli přeměnit a přetvořit mnoho
ze starých vibrací, které stále rezonovaly v našem poli. Příliv Světla z Centrálního Slunce během Slunovratu
vytvořil světelné vlny pro zrychlení a osvícení. Během r. 2008 jsme pilně pracovali na přetvoření nižších či
hustých energií, které v nás stále ještě obíhaly. Ukotvili jsme více Světla, překročili svá přesvědčení a propustili
staré vzorce a chování.
R. 2009 poskytne ohromnou příležitost k dokončení, ale současně nabídne velký potenciál k manifestaci.
Dokončení a manifestace nádherně splývají, zatímco pokračujeme v chůzi po své stezce k Vzestupu. Zakončení
dávají energii a prostor k manifestaci nového. Počátek Nového roku je vždy novým startem, kdy hloubáme nad
tím, které části našich životů lehce plynou a které vyžadují pozornost.
Jako Pracovníci Světla a Hvězdná setba hledáme harmonii a rovnováhu ve svém srdci. Nicméně, jelikož je iluze
naší minulosti citelná, často sami sebe tvrdě soudíme, a protože se nacházíme v “nové“ energii r. 2009, mnozí
se cítí být “odpojeni“ a vydáni této energii na pospas. Frekvence a vibrace Světla Centrálního Slunce na
naší milované Matce Zemi narůstá a na povrch se tedy vynořují všechny věci, které nejsou s onou vibrací
v souladu. Drama kolektivu bylo hmatatelné, když se na povrch dostaly husté vibrace strachu.
Vkročili jsme do r. 2009 a znovu za sebou nechali to staré, jak jsme již učinili tolikrát předtím. Ale nějak nám to
nové nepřipadalo, nebo ano? V současnosti kráčíme mezi dvěma energetickými světy, mezi koncem r. 2008 a
novostí r. 2009. V rámci energie neexistuje oddělenost a všichni jsme propojeni navzájem a s naší milovanou
Matkou Zemí.
Možná zpochybňujete svou roli na planetě a svůj cíl. To je také nová kalibrace, neboť nižší, hustší energie
odcházejí a poskytují prostor pro velkolepější potenciál na všech úrovních. Leden je měsícem výživy sebe sama.
Dejte si horkou koupel, zajděte na masáž, do sauny či na energetické léčení. Čtěte dobrou knihu, podívejte se
na skvělý film, a dělejte společnost těm, kteří vás vedou k životu, lásce a smíchu.
NUMEROLOGIE
Numerologie r. 2009 nám nabízí velký náhled do nadcházejícího roku. R. 2009 je 11/2. Základní porozumění
roku čísla 2 je základem pro to, aby možnosti vlastností čísla 11 udržely tvar. Dvojka se vztahuje k součinnosti,
spolupráci, zatímco jedenáctka vnáší vyšší frekvence intuice a vize, obsahuje energii mistrovství a probuzení, a
vystřelí nás dál na naší cestě Vzestupu. Naše realita je tvořena prostřednictvím číselných kódů, čísla ve
specifických posloupnostech tvoří univerzální jazyk stvoření. Posvátná geometrie, Zlatý řez a Fibonacciho
posloupnost jsou považovány za modrotisk architektury naší reality.
Tato čísla a posloupnosti, podobné počítačovému programu, digitálně kódují naše vědomí a naši DNA. Mřížky
uvnitř a okolo naší milované matky Země jsou též kódovány těmito čísly. Určité posloupnosti působí jako
spouštěče aktivace a změny.
O roku 2009 toho bylo hodně napsáno a bezpochyby můžeme chápat, že půjde o rok výzev a změn. Rok
velkého probouzení, neboť naší bytostí prostupuje více Světla; rok propouštění strachu, chamtivosti a
nadvlády, které dosud byly naší přijatou realitou.
Energie spolupráce se během měsíce ledna proplétá těmi nejhlubšími, nejhustšími částmi našeho kolektivu. V
mnoha ohledech si po většinu tohoto měsíce budeme připadat jako na křižovatce. Vnímáme svým srdcem, ale
naše hlava je zmatená. Dochází k velkému vnitřnímu energetickému tlaku/tahu, zatímco se v nás usidluje více
Světla naší duše a my spolupracujeme s energií poznání ohledně naší cesty.
Během nadcházejícího měsíce budeme cítit hromadění pocitů, jelikož proměňujeme zakódované výzvy k
probuzení, a to jak své vlastní, tak kolektivní. Budeme procházet dalšími naladěními do svého Mistrovství, a
jako takoví musíme být opatrní ve svých myšlenkách, slovech, činech a reakcích. Všechno, co zažíváme v naší
přijaté realitě, je Hologram, a může to být upraveno či změněno prostřednictvím vibrace Lásky.

Máme být vedeni svými učiteli z 5D a hvězdnými rodinami k rozvoji svých schopností telepatické komunikace
a k tomu, abychom postavili most mezi energiemi 5D a 3D, a tím je uvedli do souladu. Energie r. 2009 poskytne
velká kouzla a příležitost k léčení a službě. Během roku dojde k několika vesmírným přenosům, díky kterým se
uspíší a zesílí Světlo a frekvence na planetě.
Naším úkolem bude pochopit, že každý den je v našem i planetárním životě novým začátkem, ne pouze obřadný
konec roku. Nové začátky a příležitosti jsou ukryty v okamžicích mezi našimi plánovanými cíly a časovými
rozvrhy. Každé ráno je novým začátkem, stejně jako každý večer. Každé nadechnutí vytvářející nový život v
našich buňkách. R. 2009 bude vyjádřením naší lásky k nám samotným a naší schopnosti plynout s našimi
životy. Naše cíle a plány jsou důležitými a významnými záměry, nicméně energie r. 2009 bude vnímána s
okouzlením a vzrušením, pokud budeme jednoduše plynout s energií svého života - s tou životodárnou
energií, již nám s každým naším nádechem nabízí naše duše.
Během měsíce ledna dojde k vzájemnému propletení mnoha proudů vědomého Světla, čímž bude na planetě
vytvořena úroveň vibrace a Světla, jaká nemá obdoby. Mnozí se cítí odpojeni, vzdáleni a vyvedení z míry. Naše
fyzická těla si stále hrají na honěnou se všemi změnami, k nimž došlo v listopadu a prosinci. Bolesti svalů,
deprese, pocity vyčerpání, poruchy spánku, citová lhostejnost, bolesti hlavy, nevolnost, bolesti v oblasti krku.
Jak procházíme lednem, přichází ohromný pocit nejistoty či úzkosti. Únava a touha po odpočinku jsou běžnou
tělesnou reakcí, protože náš nervový systém hledá novou rovnováhu. Poskytněte si tuto možnost, když je to
potřeba. Dalším užitečným způsobem k navigaci této energie je zaměřit svou pozornost na Světlo ve svém
srdci a rozšířit jej do celého svého energetického pole.
Je též důležité pochopit, že rostliny, oceány, hory, řeky, zvířata též trpí úzkostí a budou potřebovat podporu.
Všichni z nás, jeden po druhém, můžeme pomoci tím, že ke každé z těchto skupin či oblastí telepaticky
nasměruje světlo. Když přicházejí na planetu vyšší frekvence, často dochází k tomu, že ti, kteří nejsou schopni
Světlo rozeznat, mohou být vyvedeni z rovnováhy a mohou činit rozhodnutí z pozice strachu. Velice oceněno
bude telepatické vysílání lásky a podpory našim milovaným říším dév a živlů.
Existuje mnoho vláken potenciálů toho, co je známo jako naše budoucnost. Čas není lineární, nýbrž se pohybuje
v kruhu, naše minulost, přítomnost a budoucnost soustředně víří v kruhu či iluzi času. Jsou odhalována nová
uspořádání a posloupnosti událostí, které se teprve zrodí. Na počátku každého roku se objevuje mnoho
předpovědí, založených na potenciální energii v daném okamžiku. Naše myšlenky, slova a činy jsou potravou
pro potenciál energie manifestace. Tento proces zdokonalíme vedomým myšlením a činy během r. 2009.
PODPORA Z NEBES
Každý měsíc nabízejí novoluní a úplněk ohromnou podporu a rozšiřují či osvětlují naše příležitosti. První
novoluní a úplněk roku ukotvují alchymickou energii, na níž se povezeme po celý rok.
Úplněk 10. a 11.11. Tento úplněk je naplněn emocemi a vhledy, neboť naše podvědomí odhaluje svá tajemství.
Jaký máme v tomto okamžiku pocit ohledně sebe sama? Emoce se vzdouvají. Uvědomění a služba jsou zesíleny.
Retrográdní Merkur 11.- 31.1. Čas vhodný k završení nedokončených záležitostí a příležitost trpělivě
prozkoumat, co se vynořuje za účelem vyjádření.
Novoluní/Zatmění Slunce 25. a 26.1. Zatmění posilují Slunce a Měsíc a jejich vztah k nám. Toto první zatmění
dává důraz na léčení a službu druhým. Nápadné znamení novému věku.
Během ledna, kdy se náš harmonický podpis dále nalaďuje na novou energii r. 2009, nám toho náš vesmírný
modrotisk odhalí více o plánu naší duše. Začněte se ptát v hloubi své duše “co doopravdy chci“ při každém
rozhodnutí ve svém životě. Nechte odpovědět onu energii a moudrost, jež je vaší duší.
Nebuďte nešťastní, pokud vnímáte staré pocity či myšlenky. Rodíme se či vynořujeme do nového hologramu a
naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní těla vyžadují určitý čas k integraci a překalibrování. Do našeho
endokrinního a nervového systému jsou předávány kódy, které podpoří náš imunitní systém a celkovou
fyzickou pohodu. Bude to trvat pár týdnů, a s laskavostí, jemností a strpením dojdeme v rámci sekce dobré
pohody nejdále.

Vyzařujte své Nádherné Světlo i nadále.
Žijte, Milujte a Smějte se.
Lásku a hluboké požehnání,
Shala
© Shala Mata 2008
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Z ptačí perspektivy
Mí drazí,
stojím na vysoké hoře a dívám se na vás. Ta hora je tak vysoká, jak jen může být. Není tu zima, je tu krásně.
Čekám tu na svého Milovaného, který odešel - jen si odskočil - dolů do údolí. Věděla jsem, že to pro něj bude
nebezpečné, ale strach, strach jsem o něj neměla. Teď šplhá zpět ke mně. Ups, občas mu ujede noha, občas
odpočívá déle, než by měl. Přesto šplhá rychle. Ví, že na něj čekám.
I na Vás tu někdo čeká. Radost, která přijde, jakmile se vyšplháte na vrchol se nedá popsat slovy. Ne, že byste ji
neznali, pamatujete si ji, jen se tam dole nedá zažít a jak vy to vnímáte, jste v údolí už velmi dlouho. Šplháte ze
všech stran, zdaleka ne ze všech sil. Kdybyste jen věděli, co pro vás znamená „ze všech sil“. Kdybyste jen měli
opět odvahu soustředit se na něco naplno. Kéž je vašim cílem právě dostat se nahoru, kde na Vás všichni
čekáme. Nejsme svatoušci, jsme začlenění. Ten velký proud, který nazýváte Bohem - naučili jsme se plavat
spolu s ním. Vy se to ještě učíte. Vězte, že máte naši plnou podporu. Fandíme Vám a držíme Vám palce. Naše
Láska, LÁSKA proudí k Vám a pomalu se učíte ji rozeznávat.
Můj Milovaný mě požádal o poselství pro Vás. Jsme dokonalým párem a ani jeden z nás nemá rád dlouhé
monology. Věříme, že to důležité je jasné a stručné. Takové bude i mé poselství. Poselství z hory či zhůry.
Není ve Vašem životě nic důležitějšího než dostat se opět k nám. Cokoliv, co Vás zdržuje či odrazuje od toho
bolestivého a strastiplného výstupu je jen slepá ulice. Pokud nestoupáte nahoru nebo nepadáte dolu proto, že
jste stoupali nahoru, marníte čas. Marníte svůj drahý pozemský čas. Můj Milovaný namítnul, že každý z nás je
pánem času, tak vám to řeknu jinak. Marníte svou pozorností! Napněte všechny své síly k tomu, abyste se
dostali na vyšší stupínek a nikdy s ním nebuďte spokojeni, dokud nebudete u nás. Začlenění a v harmonii s
Proudem. Tento výstup na Horu může zobrazovat a zahrnovat mnohé životní aktivity - umění, hudbu, pěstování
květin, léčení, studium - vaše srdce vám řekne, jestli je to to pravé. Nahoru vede mnoho cest, nemusíte lézt
přímo, důležité je, abyste stoupali. Každý svým tempem. Nechte rozhořet ten plamen odvahy ve vašem srdci a
udělejte další krok. Někteří z Vás jsou tak blízko, že už tu a tam zahlédnou naše tváře a špičky našich bot.
Neusínejte na růžích. Nikdo z Vás není tak velký, aby nemohl být ještě větší. Pokud nejste na vrcholu, vž/>dy
se můžete zlepšit. Čekáme na Vás s otevřenou náručí, ale lézt musíte sami.
Dodatek: Můj Milovaný protějšek svolil, abych ještě vyprávěla o chybě, kterou často dělá. Někdy si to
neuvědomuje, ale tato chyba je jeho největším nepřítelem na cestě ke mně. Jde o nedostatek vytrvalosti.
On i já neseme sílu prvního paprsku, což si můžete představit jako určitou kvalitu, kterou nám vtiskl náš
Stvořitel. Když se zrodil na planetu Zemi, vybral si pro to čas ve znamení býka podle evropského horoskopu a
znamení tygra podle asijského. Tato dvě znamení mu měla v těch nejtěžších chvílích připomínat jeho sílu, která
prošla těžkými zkouškami a dlouho musela ležet ladem pro jeho vlastní bezpečí a pro bezpečí jeho pozemské
rodiny. Avšak když přišel čas, i on se naučil, že neexistuje nic nemožného, nic, co by nedokázal, když k tomu
upřel svou plnou pozornost.

Od narození věděl, že je něco víc. Věděl, že to, co lidé na Zemi považují za zázraky, není vůbec nemožné. Právě
naopak. Cítil stále víc, že by si měl vzít, co je po právu jeho - svou sílu a moc dokázat cokoliv. Šel si za tím a
stavěl se do role blázna. A nakonec uspěl, protože takový je zákon. Avšak stalo se to pro něj zkouškou, protože
tak moc od narození toužil, aby se jeho sny vyplnily, že mu teď někdy stačí to povědomí. Stačí mu, že ví, že
jsou Dary Ducha skutečností. To je však past mí přátelé, do které se mnozí chytí.
Můj Milovaný protějšek usnul na růžích. Spolu s ním usnula jeho síla a jeho odhodlání dosáhnout mistrovství.
Přineslo mu to veliký zmatek, protože ikdyž dosáhl toho, co vždy chtěl, byl najednou vyzýván jít dál, nezastavit
se - pokračovat k mistrovství. Inu, zastavil se. A zastavuje se stále znovu a znovu a stále znovu a znovu se
rozbíhá a já tu vždy budu, abych ho povzbuzovala. Je už unavený, jako bývají starci, ale únava ve skutečnosti
není to, co si chce hýčkat. Chce být neúnavným bojovníkem jako kdysi. Chce svou mysl upnout ke svému cíli a
nepolevit - nejíst, nespat, téměř ani nedýchat, jen aby nemusel pomyslet na něco jiného. Tak ho Stvořitel
vysochal a tak vysochal i mě, proto mu to budu neustále připomínat, pokud mi neuzavře svou mysl.
Nepřipomíná Vám to něco? Našla jsem díru v jeho temném závoji, abychom mohli z jeho chyby udělat poučení
pro všechny.
S Láskou a Světlem, Ta, kterou nazval Renra Jin
www.nekonecne-putovani.cz

Zápis do deníku Země /Celia Fenn/

30. prosince: Vzývání vnitřního Kristova Světla ... Rozloučení s rokem 2008 a Přivítání
roku 2009
Jsem si jista, že většina z vás vnímala ten příval Světla, jenž se prolil o víkendu Kolektivním vědomím. Vím, že
já sama stále ještě doslova energií bzučím. Strávila jsem většinu neděle jen tak v tichu a klidu a pracovala jsem
na integraci onoho silného Světla. Od nynějška budeme sloužit jako “kolektivní převaděče“ Kristova Světla a
Kristova vědomí k ostatním.
Čtenář z Velké Británie mi poslal toto krásné vzývání Kristova Světla poté, co si přečetl poselství AA Michaela.
Sám vytvořil toto vzývání již dříve v tomto roce, základem byly myšlenky a tvoření představ v pracech Patricie
Cota Robles. Ti z vás, kteří její práce znáte, tuto práci s metaforami poznáte. Je to nádherné vzývání, a je
takové, že může být použito v této době jako podpora toku nové energie:
Mužský aspekte mého Otce Boha, nech planout, planout, planout své safírově modré Světlo mou levou
mozkovou hemisférou, aby aktivovalo mou logickou a rozumovou mysl.
Safírově modré Světlo, rozšiřuj se do každé buňky a orgánu mého těla prostřednictvím sídla Síly v mé Krční
čakře.
Ženský aspekte mé Matky Boha, nech planout, planout, planout své kříšťálově růžové Světlo mou pravou
mozkovou hemisférou, aby aktivovalo mou tvůrčí a intuitivní mysl.
Křišťálově růžové Světlo, rozšiřuj se do každé buňky a orgánu mého těla prostřednictvím sídla Lásky v mé
Srdeční čakře.
Mé mozkové hemisféry, pravá i levá, jsou nyní aktivní a v rovnováze. Mužská síla mého Otce Boha v mé Krční
čakře je nyní vyrovnána s Ženskou Láskou mé Matky Boha v mé Srdeční čakře. Růžové a Modré Světlo nyní
splývá a stává se jedním nádherným Fialovým plamenem.
Fialový plameni, aktivuj Duchovní centrum mého mozku, mé žlázy hypofýzy, šišinky a hypothalamu a má
uzlinová centra na spodině mého mozku.

Mé Duchovní mozkové centrum je nyní aktivováno a v rovnováze.
Má Korunní čakra osvícení je otevřena.
Já Jsem Kristovo vědomí.
Kristovo Já, Opravdové planetární dítě Boží, nech planout, planout, planout své Zlatožluté Světlo každou
buňkou a každým orgánem mého těla skrze mou Korunní čakru Osvícení.
Rovnováha Síly mého Otce Boha, Láska mé Matky Boha a Moudrost Syna Božího v mém Nesmrtelném
vítězném Trojplameni nyní pulsuje v dokonalé harmonii.
Otče/Matko Bože, Já Ti děkuji, Já Ti děkuji, Já Ti děkuji.
Procházíme nyní posledními dny a závěrečnými okamžiky roku 2008. Byl to rok velkých a významných změn
na naší planetě. Je pro mne vždy těžké pracovat s touto představou Nového roku v této době, jelikož Duchovní
či Vývojový Nový rok začíná v pozdním červenci a časném srpnu s energií Lví brány. Tato energie stále narůstá
až do Slunovratu, jenž jsme právě zažili, a poté manifestace a změny pokračují do pozdního května/časného
června dalšího roku. Nová energie se začíná zvedat již v březnu, a tak, než dosáhneme další Lví hvězdné brány,
můžeme vnímat povahu nové energie, s níž můžeme pracovat ve svém pokračujícím procesu manifestace a
tvoření. Takže se v tomto okamžiku Nový rok stane svědkem pokračování energií, s nimiž jsme pracovali od
srpna, a poté opětovného pozvednutí nových energií v srpnu 2009.
Viděla jsem několik článků o tom, že rok 2009 je rokem “11“, a v numerologii to je nejspíš pravda, protože
2009 sečteno dohromady dává 11. 11 je číslem Iniciace do Vyššího vědomí a můžeme očekávat, že tento proces
bude v r. 2009 pokračovat a dojde k jeho zrychlení. Bok po boku s tímto Vyšším vědomím půjde nová Radost v
Kouzelných a Zázračných aspektech našich životů na Zemi, neboť se učíme, jak v těchto Nových dimenzích
Světla a Lásky vyjádřit své Mistrovství.
Ale tato 11 se musí ve skutečné numerologii sečíst na 2, takže ve výsledku vstupujeme do roku čísla 2.
Klíčovými čísly pro r. 2009 bude 2, 9 a 0. Já ráda používám pro vyjádření moudrosti těchto čísel archetypální
klíče Tarotu, jelikož vibrují v našem vědomí. Číslo 0 je číslem “Blázna“ a vyjadřuje nový začátek a hlubokou
důvěru při našem kroku kupředu do neznáma a nového cyklu, spolu s vědomím, že budeme podporováni a bude
o nás postaráno. Číslo 2 představuje “Velekněžku“, Duchovní vyjádření Božského ženství a Světla Shekinah*.
Ráda si ji představuji jako Marii Magdalenu, Velekněžku Grálu a Mystérií Dvojplamene, jenž bude v
nadcházejícím roce stále více nabývat na důležitosti. Číslo 9 představuje “Poustevníka“ neboli Vnitřní
moudrost, a toto vskutku bude rok, kdy poznáme svou Vnitřní moudrost jako Světlo, které nás povede kupředu.
S použitím tohoto systému moudrosti archetypů můžeme tedy očekávat, že r. 2009 bude představovat nový
cyklus zkušeností na Vyšší úrovni Vědomí, kdy budeme pracovat se svou vnitřní energií Božského ženství, Silou
Dvojplamene a Moudrostí našeho vlastního vnitřního Mistrovství či Kristova Světla.
Ale nejprve je čas se rozloučit s r. 2008. Pro mne to byla vzrušující doba, během níž jsem cestovala po 4
kontinentech a setkávala se s Rodinou Světla po celém světě. A zjistila jsem, že jsme doopravdu Jeden, Jedna
rodina a Jedna planeta, a že se učíme žít jako Jeden. Což bude mým vlastním soukromým tématem pro příští
rok... Harmonie jednoho... a jak vyjádřit tuto Vyšší esenci v životě, jenž žijeme zde na Zemi, zatímco vytváříme
Nebe na Zemi.
© 2007-8 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com
* Shekinah - významově nejblíže “Boží přítomnost“, popřípadě “Duch Svatý“. Dle některých zdrojů
představuje ženské aspekty Boha/Boží přítomnosti. /pozn. překl./
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

1. prosinec 2008: Brána 12:12 Tavící kotlík změny

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
http://www.lightworker.com/shala/
Prosinec je vždy měsícem rozjímání, jelikož se vracíme k energetickým posunům a zkušenostem uplynulých 12
měsíců. Poslední měsíc roku shrnuje všechny energetické události a zážitky minulých 11 měsíců, prosinec již
představuje “tavicí kotlík“ či zatěžkávací zkoušku pro energii, která utváří most do nadcházejícího roku. Je to
čas tichého a přemýšlivého hodnocení, čas k usmíření se všemi vykonanými činy nebo neudělanými
rozhodnutími.
Minulých 11 měsíců na naší milované Matce Zemi bylo velkolepých. Nikdy předtím jsme se nestali svědky tak
dramatických změn v každém aspektu života na planetě. Nikdo není imunní či vyloučen z “alchymického ohně“
stvořeného odrazy změny. Každý měsíc přinesl nové výzvy a příležitosti, a šířící se pochopení, že jsme
VŠICHNI společně na této cestě.
Na planetě se stále ještě ozývá ozvěna energetického přenosu listopadového 11:11. Kódové posloupnosti
zažínající “zrychlení“ naší DNA tkají kvantové světelné matrice v našem vesmírném poli nekonečných
možností. Tato ženská vědomá energie se pohybuje a prolíná s naší buněčnou pamětí, otevírá nové perspektivy
v rámci stávajících parametrů vědomého vyjádření.
Po několik dnů přenosu se zvýšenou hladinou energie se náš kosmický modrotisk vlnil, zatímco vyšší frekvence
tančily a tkaly změněné parametry vyšší verze “programu“. Vlákno za vláknem se naše světlo a zkušenosti
přeměňovaly do přístupnější podoby. Každé vlákno uvedlo pocity, vjemy, myšlenky, vzpomínky, strachy či
dokonce bolest do vědomější sjednocené podoby. Ve svých srdcích jsme viděli verze sebe sama, jak se prolínají
různými časovými liniemi, jež používáme k rozlišení prostoru a času. Naše mužská i ženská stránka splynuly do
našeho harmonického podpisu - naše píseň nás vedla k RADOSTI.
Naše emoce a myšlenky se nyní vyvažují s tímto novějším programem. Mnozí vnímají hlubší pocit sebelásky
a radosti, ačkoliv kyvadlo emocí se nadále pohupuje a záležitosti či události vyžadují usilovnou a pečlivou
pozornost. Připadá nám to roky vzdálené, když si vzpomínáme na své pocity či zkušenosti z počátků tohoto
roku, přesto leží tyto zkušenosti právě nyní všechny pospolu na našich plných talířích.
Prosinec je úžasným měsícem neuvěřitelných příležitostí k růstu a ke změně. Dokončení je vždy součástí konce
roku, sázení semínek na další rok je s blížícím se závěrem roku částí této posvátnosti. Naší půdou je vděčnost za
VŠECHNY naše zkušenosti. Láska v našich srdcích je vodou. Přijetím našeho Světla.
Brána 12:12 je blíženeckým aspektem té 11:11. Ženská energie 11:11 se spojuje s naší Mužskou energií a 12:12
tvoří součinnost /synergii/, jež zvedá naši energii na vyšší frekvenci či oktávu naší jedinečné matrice či
modrotisku. 12:12 je často označováno jako Brána ke Svobodě Zlatého věku a vskutku nás symbiotická
povaha obou důkladně připravuje na prosinec 2012. Zlatý věk je výraz používaný k popisu dokončení
našeho evolučního procesu Vzestupu. Slouží jako kouzelný kámen či energetický klíč k 5D Nové Zemi.
Přenos 12:12 je klíčem, který odemyká rozsáhlejší přístup ke kódům 11:11. Tento klíč je sám o sobě
alchymickým plamenem k očistě jakéhokoliv a všech starých programů uložených hluboko v naší buněčné
paměti. Strachy, nedostatek, omezující přesvědčení, fyzická či emocionální bolest, dramata, traumata i
ego, to vše může být přeměněno, aby byl vytvořen prostor v energii našeho přepracovaného modrotisku.
Náš modrotisk nám poskytuje přístup a pochopení pro naše poslání na naší milované Matce Zemi. Jaké lekce si
přejeme dokončit, jaká služba nás volá. Naše ženská energie utváří nápad či myšlenku na něco, co toužíme
zažít. Naše mužská energie pak tento nápad uvádí v činnost a dá mu podobu. Každý z nás si uvědomuje, že
synchronicity nastávají častěji než kdy dříve.
Každý z nás představuje unikátní notu či zvuk našeho harmonického podpisu a je součástí písně, již vysíláme a
přijímáme. Některé naše písně jsou zastaralé a stále se opakují, prozpěvujeme si je, aniž bychom si to
uvědomovali. Je čas si osvojit novou píseň, která se vědomě šíří vesmírem. Existuje nauka o manifestaci

našich tužeb v souladu s naší písní. Existuje Zákon přitažlivosti. Existuje Zákon vděčnosti. Existuje Zákon
přijetí.
My JSME si vědomi všech myšlenek a vyjadřujeme svá přání. CÍTÍME hluboko ve svém srdci vděčnost,
že se tato přání manifestují v tomto PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. PŘIJÍMÁME a povždy šíříme přijetí
na všech úrovních.
Tavicím kotlíkem změny je pro prosinec a nadcházející rok 2009 naše srdce. To je naším pravým prostředkem k
alchymické transmutaci naší nižší přirozenosti do dokonalého Světla naší Duše.
Prosinec nám nabízí nové nasměrování či kurs pro naše putování. V oceánu nekonečných možností, po němž
každodenně surfujeme, je mnoho vláken potenciálů. Potenciály jsou příležitostmi či zkušenostmi, které
jednoduše potřebují ke své manifestaci energii či nabití. Energie, jež se nadále manifestuje na naší planetě, není
zbytečná, jelikož každý z nás může změnu dramaticky ovlivnit tím, že budeme nabíjet v našich životech ty
potenciály, které umožňují větší proud Lásky, Radosti a Hojnosti..
Prosinec přináší množství příležitostí, avšak neobejde se to bez zkoušek a strastí této doby. Ve hře jsou
energetické potenciály na naší planetě, situace a okolnosti, které pro nás mohou, a také budou, představovat
zásadní výzvu. Přesto, zatímco se ve svém srdci vzdáváme, přichází vnitřní vlna energie, dialog, jenž se
prolíná naší vnější komunikací. Tento souhlasný proud energie mezi naším fyzickým, mentálním,
emocionálním a duchovním tělem sjednotí naše 3D/5D světy s větší lehkostí a jasností.
Naše Země je důvěrně svázána s naším Sluncem a Měsícem, fyzicky i energeticky. Oba jsou převaděči a
společně jsou sladěny s našimi planetárními vlivy, aby osvítily velkolepý kosmický plán našeho evolučního
postupu. Energie rovnodennosti a slunovratu zesilují volání Země po zesílení její energie a Světla.
Prosincové nebeské vyrovnání vytváří energii, jež nás odrazí do roku 2009. Náš poslední úplněk připadá na
12 hodin 12 minut 12.prosince. Vážně, další velké galaktické přikývnutí. Osvětluje Bránu 12:12 nabízející
větší jasnost a zaměření. Budeme se cítit plni energie, s novými plány, s novým nasměrováním. Naše schopnost
se zápalem oznámit své nové plány vše v lednu výrazně odstartuje.
21.12. přináší Zimní slunovrat na severní polokouli, kde máme nejkratší den, a na jižní polokouli bude Letní
slunovrat s nejdelším dnem. Oba jsou ozářeny a osety energií našeho Slunce a Centrálního Slunce. Je to čas, kdy
bychom s naší milovanou matkou Zemí měli oslavovat. Tančit, zpívat, smát se z čisté radosti a lásky, a tuto
energii šířit ke každé živé bytosti, lidské či jiné, na naší planetě. Nechť se vaše fyzické tělo vzdá jakéhokoliv
odporu vůči změně a vnímejte, jak se vaše vědomí s novým začátkem rozpíná .
Poslední Novoluní r. 2008 připadá na 27.12. Jde o záhadný, myšlení podněcující měsíc. Zobrazuje všechny
oblasti, které potřebují opětovné prozkoumání a transformaci. Před slavným vstupem do r. 2009 jde o dokonalý
čas pro hluboké vnitřní zamyšlení a duchovní záměr.
Rok 2008 byl rokem intenzivních energetických portálů, bran a nebeských vyrovnání. Naše milovaná Matka
Země prochází rychlým a mocným rozpínáním, jelikož přijímá více Světla od Centrálního Slunce. Podle
přirozeného zákona energie je rozpínání následováno stažením. Jako pracovníci Světla a Hvězdná setba
můžeme pokračovat v rozšiřování a ukotvování našeho Světla, stavbě energetických mostů k Zemi a jeden k
druhému, za účelem větší harmonie, lehkosti a milosti.
Je toho tolik, zač můžeme být naší milované Matce Zemi vděční, tolik požehnání, darů ke sdílení s našimi
milovanými, a co je důležitější - s těmi, jež potkáváme jako cizince, jen abychom v nich v zářivém okamžiku
poznali svou rodinu duší. S hlubokým oceněním a vděčností děkuji každému z vás, kteří jste se mnou sdíleli
svou lásku a důvěru v soukromých sezeních a prostřednictvím čtení a sdílení tohoto článku. Přeji všem
každopádně radostné svátky, rozhodli jste se tento čas ctít.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem. Pokračujte a vyzařujte své nádherné Světlo!
Lásku a hluboké požehnání,
Shala
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Vědomagie
/*Rád bych vyjádřil svou vděčnost nad tím, že zde můžu mít svůj článek. Cítím opravdu velikou pokoru, když si
uvědomím, že texty od Jeshuy, Kryona a ostatních jsou jenom kliknutí daleko. Doufám, že někomu z Vás tento
článek pomůže, nebo Vás alespoň pobaví :-)*/
Vědomagie nebo vědmagie je pojem, který jsem vytáhl z knihy od Jona Peniela „The Lost Teachings of
Atlantis“. Odráží to, že věda a magie jsou neoddělitelné, ikdyž v naší společnosti mezi sebou dlouho válčily a
finální boje zřejmě ještě zuří.
Když píšu tento článek na počítači, musím žasnout nad tím, co lidská mysl dokáže splodit a lidské ruce vyrobit.
Ikdyž práci dělají stroje, někdo musí vždycky alespoň ten první stroj postavit rukama. Žasnu nad detailní
propracovaností mého notebooku, mé tiskárny, obrovských stavebních jeřábů, dopravních letadel a lodí,
mikroelektroniky a všech věcí, které máme díky vědě a ten pocit mi říká, že je na tom něco magického. Je v
tom kus magie, když člověk dokáže využít přírodní zákony, aby stvořil něco, co tu včera ještě nebylo. Zároveň
mě „něco zevnitř“ upozorňuje na skutečnost, že i staří keltští druidové - tedy mágové - byli mistry ve využívání
přírodních sil.
Když se snažím pomoci svým pacientům skrze Reiki nebo jiný léčebný systém, mnozí by to nazvali magií. Ale
věřte mi, je v tom i kus vědy. Je v tom „know how“ a určitě je to výsledek nemalého úsilí mnoha bytostí. Když
se to povede a člověk se uzdraví, je to vskutku magické. V mé mysli věda a magie oddělit nejde.
Dívám se na svou hliníkovou vrtulku na špendlíku. Po chvilce usilovného a soustředěného snažení se dává do
pohybu jen silou mých myšlenek. Při tom si uvědomuji, jak se aktivují nové oblasti mého mozku. Napadají mě
způsoby, jak to s pomocí moderní vědy zkoumat a jaké pokusy by se daly dělat. Co by na to asi říkali profesoři
na univerzitě? Určitě by našli elegantní způsob, jak to zdůvodnit nebo zpochybnit. „Něco uvnitř“ mi říká, abych
čekal.
Ne, to není sen, tohle je skutečnost a i sny jsou někdy skutečnější, než si myslíme. Ale tohle se děje tady, u nás
na fyzické pláni. Nemám žádné speciální schopnosti. Zatím jsem neměl tu zkušenost, že by někdo mojí
hliníkovou vrtulku nedokázal roztočit hned naporpvé, aniž by cokoliv věděl o vědomagii. Vědomág nebo
Mágovědma je každý z nás. Pokud vím, nejsou v tom vyjímky.
Vědomagie je nedílnou součástí našeho každodenního života. Základ vědomagie, je samozřejmě mysl a
myšlenky. Myšlenky staví Vaši realitu. Tečka, tím je řečené vše. Vaše mysl dokáže vytvořit vše, na co si
troufnete myslet. Vaše myšlenky pomáhají stavět naši kolektivní realitu, ale každý člověk z ní vidí jen kousek a
to, co vidí, záleží na tom, odkud se dívá. To dává prostor nepřebernému množství interpretací a také prostor pro
nepochopení.
Jak říká Sai Baba „Mysl hranice tvoří i boří!“ Vězte, že tanec myšlenek ve Vaší hlavě je tancem zrození a
tvoření. Vaše skutečnost se doslova materializuje podle Vašich myšlenek. Není to nic, na co byste museli
trénovat. Děláte to přirozeně, jen o tom možná nevíte. Mou nadějí je, že pokud to pochopíte, začnete s tím, co
trénink vyžaduje, a to je kontrola myšlenek.
Nehodlám tu obhajovat pravdivost vědomagie. Já vím, že funguje a také vím, že to je skutečný důvod, proč jsou
lidé drženi „v zaslepení“. Ti, kteří usilují o Vaši moc, nechtějí jen to, abyste každý den chodili do práce a tím
podporovali systém, který Vás ždíme, jak může, a abyste se zlobili na politiky, kteří jsou sice o něco výš na
žebříčku tohoto systému, ale nejsou o nic menšími otroky než Vy, pokud jste neprobuzení. Můžou z Vás dostat

mnohem víc.
Pokud necháte vnější síly, aby kontrolovaly Vaše myšlení, vnější síly toho využijí a získají tak ohromný zdroj
energie. Nemyslete si, že ve Vás tato energie není. Jejich cílem je, abyste si to mysleli. Mým cílem, abyste
rozpoznali svou Sílu. Rozhodnout se samozřejmě musíte sami a vězte, že ikdyž se nerozhodnete, taky je to
rozhudnutí. Nečinnost je akce, kterou neuděláte.
Přemýšlejte chvíli o tom, co Vás obklopuje. Přemýšlejte chvíli o televizi, o rádiu, o tom, co se Vám předkládá v
časopisech, o tom, co někdo chce, abyste si mysleli a o tom, jaké myšlenky jsou „v pořádku“ a jaké ne, jaké
příliš vystupují z řady a za jaké Vás Velký Bratr poplácá po zádech. Nemohu si pomoct, vybavuje se mi scéna z
matrixu, kdy se Neo probudí do skutečného světa a vidí lidi okolo sebe napojené na mašinérii, která z nich
pumpuje všechno, co mají. Odvažujete se probudit? To je cesta k vědmagii.
Nečekejte ode mě podrobnější návod o tom, jak využívat vědmagii ve svém životě. Je jich dost a před
některými bych Vás rád varoval. Velký Bratr Vám rád dá kousek svobody, pokud pro něj budete dál
„pracovat“, ale za Vašimi zády ví, o co přicházíte a co víc, bere si to pro sebe. Tak se dnes objevují zaručené
návody na to, jak se naučit telekinezi, astrální cestování, manipulaci myslí ... ... Neříkám, že nefungují, právě
naopak - mají fungovat. Za slibem Síly se však může skrývat past.
Každý na svět přichází s určitou misí, se svým posláním. Visí nám na krku podepsaná smlouva o tom, co máme
v životě udělat. I v chudobě můžete najít svůj smysl a svoje lekce. Každý nemusí být hmotně bohatý. Čisté
srdce a nezkalená mysl, to je u mě bohatství. Jakmile si začnete vytvářet životní podmínky, které odporují Vaši
Cestě - té smlouvě, kterou jste podepsali - je to, jako byste ji sabotovali. Důsledek? Pro Vás nic příjemného.
Pokud svou misi nesplníte, budete se muset znovu zrodit se stejným posláním. Ujede Vám vlak a budete muset
čekat na další.
Z jistého úhlu pohledu se Vám to nemusí zdát až tak špatné, pokud jste si ještě neuvědomili svoji nesmrtelnost,
ale „něco“ mi říká, že se Vám nebude chtít opustit nádheru duchovních říší, ve kterých pobýváte mezi
fyzickými inkarnacemi, abyste opět zažili „sešup“ do světa hmoty.
Jisté psychotronické „návody na americký sen“ se Vám snaží vnutit představu, že Vesmír je katalog, ze kterého
si prostě vyberete a ta „věc“ - tedy hmotná věc - Vám spadne do klína. Zákon Atrakce funguje bezchybně, ale
podívejte se, jak to omezuje, když nevidíte celistvější obraz!
Jistí lidé se snaží zúžit Vaše vnímání pouze na hmotný svět. Má rada je, používat Zákon Atrakce a všechny
ostatní Vesmírné Zákony pro nejvyšší dobro všech. Můžete je používat pro svůj duchovní růst, pro spojení se
Vzestoupenými Mistry a se svou Mocnou Já Jsem Přítomností. Domy a auta Vám nebudou k ničemu, pokud
zapomenete na své duchovní vedení.
Nejvyšší dobro všech, to je otázka. V tom je ten klíč. Osobnost - ego - vnímá svoje potřeby jako nejvyšší dobro,
protože to je jeho účel. Ego bylo stvořeno, aby se o Vás staralo ve světě hmoty, nikoliv, abyste se s ním
identifikovali. Vaše pravé Ego - to, kdo jste - je Mocná Já Jsem Přítomnost a to se nedá změnit, ani milénii
temnoty a tyranie. Proto můžete splakat nad výdělkem, ikdyž máte „dobré“ úmysly pro to, co děláte. Skrze ego
totiž NEMÁTE TUŠENÍ, CO JE DOBRÉ A CO JE ŠPATNÉ pro Vás ani pro nikoho jiného. To ví pouze
naše duchovní vedení. Naštěstí duchovní vedení může být velice sdílné, pokud si dáte tu práci poslouchat! Přeji
Vám na Vaší cestě moudrost Diogéna!
S Láskou a Světlem,
Váš věčný přítel Renra(alias „něco“) skrze Honzu Glosera :-)
www.nekonecne-putovani.cz
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Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
www.lightworker.com/shala/ - pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K.
Zatímco jsem psala tento článek, seděla jsem u svého psacího stolu a přihlížela, jak se rozpoutává nádherná
“bouře“. Zlatavé podzimní listí vířilo okolo. Nebe zářilo v mnoha do sebe přecházejících tónech šedi a vítr
zazníval v harmonických tónech. Blížil se čas večeře, poslední paprsky Slunce dopadly na velké stromy
ohýbající se ve větru - jejich nazlátlé listí se krásně odráželo proti tmavnoucímu nebi. Viděla jsem ptáky, jak si
hrají v poryvech větru, a jeden pavouk rychle šplhal po své síti.
V říjnu jsme viděli mnohé bouře, tou největší bylo zhroucení světového hospodářství, a vlny strachu a paniky
oběhly celou planetu. V říjnu jsme mluvili o “vztahových vlnách“, a opravdu, na povrch se vynořily naše
nejhlubší strachy a omezující přesvědčení na téma peněz. Tato přesvědčení jsou v kolektivu ukotvena, a též na
osobní úrovni. Říjen byl bouřlivým měsícem a listopad nám nabídne silovou bránu.
Energie listopadu dokonce ještě důkladněji přezkoumá naše omezující přesvědčení, kterých se již dlouho držíme
a nosíme s sebou po mnohé životy. Na určité úrovni nese každý z nás staré programy ohledně peněz - je zcela
jedno, kolik vyděláváme či kde žijeme. Nejistota, již v celosvětovém měřítku pociťujeme, je mocným
katalyzátorem ke zpracování těchto přesvědčení.
Náš svět, ve skutečnosti náš celý vesmír, je hologramem. Ve skutečnosti žijeme v oceánu energie, v
inteligentním, vesmírném poli nekonečných možností a hojnosti, žijícímu díky světelným vlnám tvořených
informacemi. Naše tělo a tělo čehokoliv živého na této planetě je vytvořeno z tohoto pole. Naše individuální a
kolektivní vědomí se s tímto polem trvale vzájemně ovlivňuje. Tak tvoříme a manifestujeme svou realitu,
okamžik po okamžiku.
Čas, jak ho známe, není lineární, nýbrž uvnitř hologramu krouží - naše současné a minulé životy současně
procházejí kruhem či naší iluzí času. Každý z nás drží kousek této holografické energie. Na holografické energie
je krásné, že v každém dílečku je obsažen celek. Pokud způsobíme změnu v jednom úplně maličkém kousku,
můžeme dosáhnout změny v celku.
Je snadné se nechat ovlivňovat nepřetržitým zpravodajstvím sloužícím tomu, aby nás udržovalo ve strachu a
polaritě. Pro nás jako pracovníky Světla a Hvězdné sémě je životně důležité pokračovat ve zkoumání, čištění a
odpoutávání. Pokud jsme ve stresu, máme strach, děláme si starosti, pak je to znamení, že ještě visíme na nějaké
staré záležitosti či na nějakém starém přesvědčení, a NYNÍ je toto podnětem k uskutečnění změn.
Celosvětová hospodářská situace nám ukázala, jak moc jsme všichni spolu provázáni, na mnoha úrovních.
Změna na jedné úrovni způsobí změnu u/v mnoha - je ve hře holografický model. Ale není všechno pochmurné
a osudové, klíčem k naší harmonii, osobní i kolektivní, je emocionální klid a čistota, nenechat si do myšlenek
vštípit strach, a činit rozhodnutí nebo být aktivní. Změny jsou stupínkem pro mnohé, přesto pouze, když se tyto
dějí z hloubi srdce a při vědomí, že neprospíváte jen sobě, ale i kolektivu.
Každý den se nám manifestují všechny skvělé příležitosti, náš vesmír je nekonečný a plný hojnosti. Každý z nás
má tu vnitřní moc/sílu posunout náš pohled na to, co se děje a co je možné. - Jde o část toho, proč jsme zde
chtěli být, abychom to NYNÍ zažili!
Listopad nabízí silný přenos 11:11 /11. listopadu/, spolu s planetární podporou Novoluní a úplňku. Numerický
vzorec 11:11 je kódovou posloupností, jenž komunikuje s naší DNA přímo a na atomární bunečné úrovni.
Probouzí a spojuje ony mnohé energetické fazety či vlákna, z nichž je utkána naše energetická matrice. Matrice
drží energii jako síť a odráží sebe sama ve vláknech, z nichž sestává.
Mnohým přicházejí náznaky toho, že tento přenos 11:11 bude bodem obratu na naší evoluční stezce. Mayové
označili toto datum jako “svítání 6. Slunce“ - jako koridor, jenž nám pomáhá se spojit s energiemi r. 2012 a
připravit se na ně.
Čas temnoty se blíží svému konci. Brána 11:11 tento měsíc je spojena s harmonickou energií srpnové brány
8:8:8. Toto načasování se podobá našim milovaným planetám se zlatými, harmonickými paprsky Centrálního

Slunce. Centrální Slunce hraje rozhodující roli v naší přípravě na Vzestup. Aktivace brány 8:8:8 nám poskytla
duchovní “hardware“ k rozluštění kódů a k tomu, abychom souzněli s naším vlastním kosmickým modrotiskem.
Harmonické vlny 8:8:8 se v rámci 11:11 sloučí a posílí za účelem vytvoření jednotnějšího toku energie, jenž
zharmonizuje naše části duše do jednoho celku. Tato aktivace bude vyžadovat, abychom byli osvobozeni od
svých přesvědčení založených na strachu, starých paradigmat a programů. V rámci přípravy je třeba nahlédnout
hluboko do srdce a provést inspekci všech bolestivých či zraněných částí. Též je důležité prozkoumat části
uzdravené, zářící, a dovolit této energii plynout nebo uvést do souladu ony zraněné, bojácné části.
Brána 11:11 přinese na naši planetu vyšší frekvenci harmonického Světla. Náš harmonický podpis bude
rozšířen, spolu s novou úrovní DNA komunikace. Integrace tohoto Světla i s jeho změnami umožní rozsáhlejší
rozpomenutí na mistrovství našich duší a naši moudrost. Taktéž to dovolí vyplout na povrch chaotickým
energiím strachu. V současnosti působí uvnitř kolektivu na této planetě 3 primární úrovně energie:
1. Nevědomá úroveň většiny lidí, kteří stále ještě “spí,“
2. Úroveň těch, kteří pozvolna zkoušejí integrovat semínka energie a právě se chystají prorazit materiální
logikou k širšímu pochopení,
3. Úroveň těch, kteří se naladili na Ducha a vědomě pracují na tom, aby udrželi Světlo.
Energie ega a vašeho nižšího Já bude protestovat a bude se chtít stavět na odpor. Polarita na naší milované
Matce Zemi je v této době velmi výrazná a nový přísun energie může u mnohých vést k pocitu nerovnováhy. Po
dobu trvání tohoto přenosu bude kolektivní vědomí pod velkým tlakem. Energie 11:11 nově překalibruje
stávající frekvence vlnové délky na naší planetě. Bude to vnímáno INTENZIVNĚ, obzvláště těmi na prvních
dvou energetických úrovních, čím větší odpor proti toku této energie, tím intenzivnější příznaky - fyzické či
jiné.
Tento přenos a načasování nám předkládají ty doposud nejsilnější nástroje pro růst. Budou vyžadovat hluboké a
upřímné prozkoumání našich negativních či omezujících systémů přesvědčení či strachů, jichž se stále držíme.
Včetně našich vztahů k penězům, bezpečí, zdraví, rodině, práci, komunitě a naší cestě.
Během doby přibližování se k bráně 11:11 se spojte se zlatými harmonickými energiemi 8:8:8. Vnímejte, jak
vaše kosmické “vejce“ naplňuje zářivé zlaté Světlo, a dovolte tomuto Světlu, aby uvedlo do rovnováhy
negativní či ustrašené části, jež jste možná objevili. Toto připraví naše fyzické, mentální, emocionální a
duchovní těla na to, aby mezi nimi mohla v souladu protékat energie a aby vznikl prostor pro naše nové základy
a jasnost.
Přenos 11:11 nám umožní prolomit tyto staré vzorce a uvést nádherné Světlo naší duše do nově vyčištěného
prostoru. Zatímco naše světelné tělo bude znovu vyvažovat tyto vyšší frekvenci, můžeme zažívat fyzické
příznaky podobné těm, které jsme cítili po měsíce. Já jsem si všimla velkého množství bolestí v oblasti krku a
ramen u sebe i svých klientů. Bolesti hlavy soustředěné na zadní stranu hlavy, napětí v očích, rozmazané vidění,
bolesti těla, zatuhlost. Emocionálně se dostáváme do doby hloubkového průzkumu a reflexe, můžeme si
připadat vzdáleni, odpojeni a můžeme mít potíže se spánkem. Jelikož se přesunují naše nervové dráhy, zvyšuje
se taktéž častost “zamlžení mozku“ a obtíže při hledání správných slov pro jednoduché každodenní věci.
Vše je dobré. Jedná se o vzrušující a povznášející okamžik v naší vývojové historii a navíc takový, který každý z
nás zažije svým unikátním způsobem. Je nám nabízen ohromný nástroj k tomu, abychom vědomě poznali a
spojili se s mistry, jimiž jsme. Energie brány bude citelná po 2-3 dny před 11:11 a ještě asi tak 10 dní poté, v
kteréžto době dojde k primárnímu opětovnému vyvážení. Úrovně tohoto přenosu budeme zažívat ještě několik
měsíců.
12:12 a prosincový Slunovrat jsou s bránou 11:11 úzce spojeny a dále podpoří a obohatí náš rekalibrační proces.
Během této příznivé doby se nám dostane neuvěřitelné energie a podpory od našich průvodců, andělů a
hvězdné rodiny. Naší milované Matce Zemi se také dostane tohoto přenosu a rekalibrace. Věnujete-li čas tomu,
abyste se spojili s jejím srdcem, poslali jí svou lásku a vděčnost, rozšíří a prozáří to její vědomí /Gaia/.
Užijte si jízdu a udržujte své nádherné Světlo zářící!

Lásku a hluboké požehnání,
Shala
© Shala Mata 2008
Pro wwww.reiki-centrumpraha cz Přeložila Lucka K.

Zápis do deníku Země

18. září: Změna základů... Výzvy, jimž Země právě nyní čelí...:
Není pochyb o tom, že energie na planetě byla v posledních dnech velmi chaotická a náročná. Nebylo to
neočekávané, neboť jsme již byli varováni, že změny v realitě ekonomiky na planetě by mohly být ničivé a
problematické. Zatímco se posunujeme do fáze fyzické restruktura-lizace způsobu našeho života, čelíme
několika dost základním výzvám ohledně způsobu našeho myšlení.
Nicméně, než přejdeme na tamtu stranu, je důležité si pamatovat, že jsme se změnami a přechody na planetě
došli až sem bez jakékoliv ohromné pohromy či katastrofy, a není důvod s tím začít nyní. Bylo slíbeno, že
změny budou dle možnosti co nejmírumilovnější, a je třeba udržovat tento záměr. Není zapotřebí utrpení a
útrap, všeho je dost pro každého. Místo panikaření máme udržovat záměr a zaměření na to, že existuje všeho
dost pro všechny a o vše bude postaráno.
Ekonomický systém planety je nejsilnějším rozhodujícím činitelem pro náš způsob života a naše volby, nebo též
pro nedostatek volby, který někdy vnímáme a cítíme. Je založen skutečně pouze na strachu, iluzi a chamtivosti.
Byl vytvořen na bázi strachu o přežití. V určitém bodě se lidé rozhodli odříznout od Božího vedení a svěřili své
přežití penězům. A tak vybudovali obrovské finanční instituce jako banky a pojišťovny a zdravotní společnosti,
to vše v důvěře, že je to ochrání a zajistí jejich přežití. Je to samozřejmě iluze, protože peníze nejsou tím, co
zajišťuje přežití, růst a štěstí. Jde jen o iluzi, již jsme si stvořili a v kterou jsme začali tak pevně věřit, že
začínáme panikařit ohledně přežití, jakmile je tato iluze zpochybněna.
Současný finanční úpadek se děje proto, že lidé si jsou více vědomi toho, že ekonomický systém velkou měrou
zklamal a že je vážně iluzí. Tím nechci říci, že bychom se právě nyní bez něj dokázali obejít, protože jsme
všichni byli zataženi do způsobu jeho fungování. Ale vzdalujeme se iluzi, že toto je ten jediný způsob, jak to
musí být a jediná cesta, jak přežít. Neviděli jsme, že by zatím příliš mnoho lidí zbohatli, zato mnozí žijí v
útrapách a chudobě. Víme, že toto pro planetu zamýšleno nebylo. Původní modrotisk byl utvářen tak, aby
každý měl dostatek a měl schopnost si manifestovat a tvořit cokoliv, co by potřeboval. Ekonomický systém
vstupuje do cesty tomuto procesu tím, že omezuje lidi na to, co může být dodáno systémem, jehož se stali
součástí.
Tak, namísto toho, abychom viděli tyto události jako předzvěst další velké deprese, strastí a útrap, si třeba
všimneme, jakým způsobem můžeme začít předělávat způsob našeho života a naše volby. Začneme projednou
znovu důvěřovat našemu Vyššímu Já a naší schopnosti manifestovat to, co potřebujeme, a budeme zásobeni
vším potřebným den po dni. Jakmile převezmeme zpět svou sílu a začneme chápat, jak můžeme posílit sebe a
ostatní, abychom mohli stvořit to, co do našich životů chceme a potřebujeme, postupně shledáme, že vidíme
malé zázraky. Ano, může to znamenat nutnost přehodnocení našeho smyslu pro komunitu a toho, jak spolu
žijeme a jak si vzájemně pomáháme. Může to znamenat, že se budeme muset vzdát víry v náš bankovní účet
jako určující prvek pro zajištění našeho blahobytu a bezpečí, ač to mnozí z nás již po nějakou dobu činí. Ale též
nalezneme jiné cesty k zajištění našich potřeb, neboť planeta oplývá hojností a má více než dostatek pro
podporu všech, pokud nevytváříme iluzi nedostatku a omezení.
Je na čase vzít si zpátky naši Tvůrčí sílu a věřit, že vše dobře dopadne.
Je potřeba začít směrovat náš záměr na to příští, systém sdílení a podpory, v němž každý člověk na planetě bude

v hojnosti a míru a bude žít v jediné skutečné realitě, realitě lásky.
A budeme vědět, že budeme podrobeni výzvě strachem o přežití a hysterií, která vypukne, jakmile se starý
systém zhroutí a budou odhaleny iluze v jádru toho všeho. Když skutečně uvidíme ony iluze, a onen strach, pak
můžeme odejít pryč a začít tvořit něco jiného, něco více odpovídajícího našemu právu být zde a našemu právu
mít k dispozici vše, co potřebujeme a po čem toužíme.
To bude nový základ reality, na němž vystavíme Novou Zemi míru a hojnosti pro všechny.
15. září: Život ve světě energií a vibrací a zvládání vřavy a zmatku:
Minulý týden jsme viděli na planetě značnou dávku zmatku, od hurikánu Ike v Houstonu po dnešní finanční
kolaps na Wall Street. Může to vypadat dost pochmurně, dokud si nepřipomenete, že stará energie odchází a že,
abychom vnesli nový způsob života více zaměřený na hojnost a mír, musíme být připraveni to staré pustit a
necítit se otřeseni a roztříštěni, když se staré energie velice zjevným způsobem rozpadají. Pro mne bylo
zajímavé se dočíst, když jsem dělala průzkum pro Vodní obřady u Velkých jezer, že voda z Velkých jezer
doteče až do Mexického zálivu, a možná tedy práce s energií jezer pomůže přinést mír i do zálivu.
V této době je velmi důležité být schopen udržet vnitřní mír ve vašem středu a vědět, že vše je v pořádku a že v
tomto zdánlivém chaosu existuje Boží pořádek. Je důležité se zaměřit na důvěru a vědět, že budete v bezpečí. Je
důležité si pamatovat, že jsme nyní v 5. dimenzi s novým způsobem bytí a vnímání. Nacházíme se ve světě
rychlého spádu tvoření a manifestace, světě energie a vibrace, kde kvalita uvědomění určuje co je tvořeno
a co se bude manifestovat.
Spojení vašeho vědomí s Rodinou Světla a s proudem posvátného Světla od Zdroje je báječným způsobem, jak
udržet mír ve svém srdci a středu vaší bytosti. Od svého přítele Paschalise z Řecka jsem dostala krásnou
fotografii. Paschalis je v Řecku organizátorem každoročního Festivalu duchovního probuzení a poslal mi
fotografii, která byla udělána na jednom ze Světelných obřadů v řeckém městečku Sounio v srpnu 2008. Mně se
obrázek moc líbí, protože svíčky v rukách účastníků vypadají jako srdce ze světla!
Takže, co bychom měli zvládnout v září? Nacházíme se ve fázi přizpůsobování se víru za silnými srpnovými
energiemi. Překročili jsme práh do nového prostoru a zde potřebujeme především dovednost Volby. Nová Země
je oblastí svobodné volby a máte ve svém životě neomezenou možnost volby, jakkoliv dle vás tato má vypadat.
Na této Nové Zemi 5. dimenze energie vibruje na velmi vysoké úrovni, a to znamená, že vědomí obzvlášť
rychle splývá s manifestací a akcí. Cokoliv udržujete ve svém vědomí, to budete manifestovat, pokud je to v
souladu s vaším JÁ JSEM a Vyšší přítomností. Pokud není, nejspíš budete mít pocit uvíznutí a budete jakoby
bez pohybu. Netrapte se tím příliš. Uvolněte se, zhluboka se nadechněte, a začněte zkoumat, co byste dle
vašeho JÁ JSEM měli zažít a stvořit. Můžete si být jisti, že - cokoliv po vás vaše JÁ JSEM chce - to bude
báječné dobrodružství plné legrace a radosti, protože toto je důvodem vaší přítomnosti zde na planetě. Vaše JÁ
JSEM nemá zájem vytvářet dramata iluzí a bolesti a prostě vás tím směrem nepovede. Bude trpělivě čekat, než
se rozhodnete žít život, který žít máte.
A co to je? Archanděl Michael nám to stále opakuje, a též mnoho jiných duchovních zdrojů a prostředníků.
Měli bychom žít v míru a hojnosti a růst prostřednictvím rozšiřování se v bezpodmínečné lásce a službě
Světlu.
Tak, jak toho dosáhnout? Archanděl Michael doporučuje, abychom se poohlédli po starých vzorcích a starých
závislostech a zvycích, a všimli si, kde se stále snažíme tvořit nedostatek, útrapy a bolest. Pak, jakmile tyto
vzorce identifikujeme /mohou pocházet z mnoha minulých životů/, můžeme zvolit jiný vzorec bytí, jenž je více
v souladu s naší současnou misí radosti, míru a hojnosti. Neboť každá osoba na této planetě byla právě nyní
pověřena touto misí, nést nové energie míru, lásky a hojnosti, a všichni se učíme, jak se k onomu bodu co
nejlépe dostat. Prvním krokem je propustit vše staré a co dávno nefunguje, a další krok je vytvoření zářivého
nového života v radosti, který odpovídá vyšším frekvencím Nové Země.
Tudíž sněte o tom, co chcete a vězte, že to je možné. Vězte, že jste milováni a podporováni světem Ducha a
že vždy budete mít všeho dostatek. Neexistuje žádný nedostatek a žádná nouze, všeho je dost pro každého.
Iluze nedostatku a strachu byla vytvořena, aby lidi uvěznila v systému omezení a ovládání, a jestliže se z

něj uvolníte, uvidíte neomezenost lásky a milosti Boží ve svých životech po všechny časy.
Buďte v těchto časech změny a přechodu Světlem a vězte, že - zatímco udržujete Světlo - ukazujete cestu k
nové realitě.
Těm z vás, kteří se cítí povoláni k práci s vodou a posílání lásky a vděčnosti do vodstev, za účelem vytvoření
čistotu Nové Země, by se moc líbila fotografie, která přišla od Patty z Indiany v USA, o níž říká, že jde o bobří
hráz na vodním kanálu za jejím domem. Patty pracuje s těmito stvořeními, aby se voda vrátila do své prvotní
podoby a tamější příroda mohla vzkvétat. Pokud tam někdo chce poslat lásku a vděčnost, bude za podporu moc
vděčná... a jsem si jistá, že i ti bobři!
(z angl.originálu přeložila Lucka K.)

Urielova zpráva - Žít vědomě

/červenec 2008/
Jste tady z důvodu duchovního růstu, léčení a transformace... Toto je úlohou vaší duše během každé vaší nové
inkarnace. Nynější doba je však odlišná a speciální, protože vy jste se dobrovolně rozhodli účastnit se tohoto
procesu pro celé lidstvo, rozhodli jste se vytvořit silný posun v energii a vibracích celé planety Země. Každá
vaše zkušenost,kterou zažíváte, vytváří příležitost k léčení a k nové realizaci účelu vaší duše. Pokaždé , když je
vaše další karma aktivována, máte příležitost účastnit se jejího pokračování nebo vytvořit si novou cestu. Když
žijete vědomě, umíte si uvědomovat tyto momenty a vybírat si cesty dle svého rozhodnutí.
Vědomí vašeho záměru vytvoří nový vzor pro váš život, toto je kulminační bod všech úseků vašich životních
zkušeností. Hmotný svět je místo, kde tento záměr, vaše rozhodnutí nastane. V hmotném světě to působí tak,že
síla vašeho rozhodnutí - vašeho záměru se začlení do vašeho materiálního zážitku a vy máte možnost překročit
karmu. Kdykoliv, když se rozhodnete změnit svoji realitu (svým záměrem, rozhodnutím), dovolujete
vlastně vaší vlastní karmě, aby vám byla odhalena a nabídnuta ke zpracování. Pro vás to znamená mocný
moment pro překročení vaši minulosti a vytvoření nové formy života, formy, která může být vaším
rozhodnutím prostá karmy.
Zatímco to může vypadat, že vaše karma je trest, je ve skutečnosti část procesu léčení a transformace. Když
jste si dali svůj záměr pro cokoli co je mimo vaší karmické cesty, každý karmický zážitek který vás blokuje
nebo stojí mezi vámi a tím, čím se toužíte projevit - tedy vaším rozhodnutím - je odhalen. Toto je pro vás
příležitost změnit směr vašeho života a přeměnit všechny karmické zážitky v odpuštění a bezpodmínečnou
lásku. Když máte schopnost žít vědomě, poznáte vždy jasně, že vaše karma je aktivní a umíte se
rozhodnout zda máte pokračovat v karmě nebo je čas vytvořit silou rozhodnutí, záměru novou formu
života prostého karmy.
Velmi tvrdě jste pracovali, abyste se dopracovali k tomuto Bytí - používejte tuto silnou zkušenost moudře. Tím,
že jste tady teď - rozhodli jste se být součástí léčení Země i lidstva- vytvořili jste něco, co zde nikdy
neexistovalo....Vibrační energie vás ale i planety Země se pokaždé zvýší, když se uzdravíte a uvolníte karmické
zážitky.. Nic není bezvýznamné, nic není příliš malé či nedůležité. Máte si být vědomi svých životních lekcí,
znát, že ony vyvstávají ve správném čase a vědět, že máte podporu Duchovního světa v pomoci vám v uvolnění
vás samotných i planety Země od chaosu a strachu a přeměnit tyto energie na bezpodmínečnou lásku a přinést
nebe na Zemi....
/z angl.originálu přeložila Zuzana S./

zpět na začátek

