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Do svých dvaceti šesti let jsem žila životem v nevědomí. Říká se, že 

nevědomost je líbezná a blažená a možná je to skutečně tak, protože my lidé 

si neradi přiznáváme skutečnou pravdu, podstatu bytí, naše poslání a vidíme 

to, co „máme“ vidět - naprogramovaný svět, jehož ústředním cílem je 

uchovávat nás v iluzi a klamu. Pojem „matrix“ znáte jistě všichni a přesně 

takhle to funguje. 

Matrix nechce, abychom se probudili, a proto nás rád zviklává a uspává. 

Naše duše jsou tím náporem už tak omráčené, že je pro nás čím dál těžší tu 

přísně střeženou barikádu probořit a uzřít svět takový, jaký skutečně je. 

Jak jsem ale psala v úvodu – MY máme stále možnost výběru. Vše je jen 

na nás. Realitu si utváříme sami. Jen jsme na to zapomněli… a 

materialismus, hon po zisku, uspěchanost hektické doby, touha vlastnit či 

ovládat a ten neřád „najatý“ rozum nám to vůbec neulehčují. 

Doby, kdy jsem si to nechtěla připustit, mi teď připadají na míle vzdálené. 

Jenže nastává otázka: Nechtěla jsem si to připustit nebo mi v tom úmyslně 

něco bránilo? 

Nyní už vím, že máme všechny odpovědi „zakódované“ v sobě, ale ve 

většině případů, když nás nikdo na tu správnou cestu nenavede nebo nám 

aspoň neukáže směr, můžeme žít v nevědomí a pod nadvládou materiálního 

matrixu po celý život. A to s sebou nese velké prohry, nemoci, traumata, 

ztráty, emoční, psychické a tělesné bloky a bolesti. 

Světelné bytosti mě ujišťují, že sepsáním svého příběhu, v němž 

odhalím své dosud střežené soukromí, pomůžu mnoha lidem a to je ten 

hlavní důvod, proč jsem se do toho pustila.  



Bohužel jsem si musela sáhnout až na samé dno, abych ty zákonitosti a 

pravou podstatu bytí pochopila a nehledě na to, že jsem vždy bojovala za 

lepší svět, jsem mnohokrát byla sražena na kolena. Staré pořekadlo hlásá, že 

vše zlé je pro něco dobré. V mém případě to tak bylo, protože kdybych si ty 

hrůzy nezažila, nebyla bych tam, kde jsem teď a nepsala bych tato slova.  

Mí světelní průvodci mi šeptají, abych poukázala na to, jaká jsem byla 

ještě před svým „pádem“, a i přesto že k minulosti bychom se už vracet 

neměli, protože je důležité žít přítomným okamžikem, tady je to potřeba. 

Než se mi ve dvaceti šesti letech otočil život vzhůru nohama, nevnímala 

jsem náznaky, proč se věci v mém životě dějí tak, jak se dějí, a nechápala 

jsem, že by všechno mohlo mít nějakou souvislost. Teď už vím, že jsem si 

vzorec svého života nalinkovala ještě před narozením, že nic není náhoda a 

že vše má svůj opodstatněný důvod. 

Odmalička mě fascinovali andělé, kostely, prastaré duchovní nauky, 

přírodní živly, pokojné chrámy buddhistických mnichů, historie, Tibet, 

symboliky, staré texty, tajemno, věci mezi nebem a zemí, egyptologie, Svatý 

Grál, věštění z karet, magie, bájná Atlantida, nevysvětlitelné záhady… kdesi 

v hloubi své duše jsem cítila, že to má nějaký význam, ale nebyla jsem natolik 

procitlá, abych se v tom utvrdila. 

Byla jsem vychována jako ateistka bez vyznání, a i přesto jsem cítila tu 

nepopsatelnou energii posvátných míst, která mě k sobě vábila jako magnet. 

Mátlo mě to, protože jsem nikdy necítila potřebu řadit se do nějaké víry, ale 

dnes už vím, že to není důležité. Náboženství z nás dobré nebo snad i lepší 

lidi nedělá. Nikdo nedostane upřednostněnou letenku do nebe za to, že byl po 

celý život křesťanem. 



Nyní už chápu, proč jsem byla z náboženských směrů tak zmatená. Na 

jednu stranu mě přitahovaly a na druhou jsem k nim cítila odpor a faleš. 

Kdykoli jsem například spatřila vyobrazení křížové cesty, bylo mi z toho úzko 

a až k pláči a říkala jsem si, že takhle to nemá být. Proč se připomíná bolest a 

utrpení, když má náboženství dávat hlavně lásku a mír? Věřte mi nebo ne, 

ale Ježíš Kristus to takhle nechtěl – ano, byl a stále je skutečný, ale hodně 

faktů z Bible i jiných svatých knih je úmyslně mylných. To zmatení nad 

světovými náboženstvími pramenilo z toho, že je v nich mnoho podstat 

překroucených k vlastnictví, zastrašení, podmanění a „oblbování“ věřících. 

Proto bez skrupulí přiznávám, že i když komunikuji s anděly a světelnými 

bytostmi a vnímám ty překypující energie svatých míst, nikdy se k žádnému 

náboženství řadit nebudu a ani nemusím. To pravé náboženství máme totiž 

v srdci – tam je ta skutečná Láska (Bůh). 

Už jako dítě jsem měla pocit, že do tohoto světa nepatřím. Kdykoli jsem 

v tichosti své duše zavřela oči, objalo mě nepopsatelné pradávné kouzlo, 

které jsem v té době ale ještě neuměla uchopit, i když na mě křičelo, že tu na 

mě čeká s otevřenou náručí a přeje si mě zahalit celou. 

Vše má zkrátka svůj čas a my si musíme projít různými milníky, 

zkouškami a rozcestími, abychom došli na úpatí cesty, která je pro nás 

stvořená a pravá. Někdy to jde hladce, ale povětšinou procházíme hurikány, 

které mají za úkol semlít vše, na čem nesmíme lpět a co nás táhne dolů. A 

než tohle pochopíme, tak se můžeme ocitnout až na samém dně propasti, ze 

které je takřka nemožné se vyškrábat, pokud nám někdo nehodí záchranné 

lano nebo v tom lepším případě – pokud si to záchranné lano sami 

nevytvoříme. Jenže copak si pamatujeme, jak se to dělá? Copak jsme  


