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Předmluva
Nyní, v době transformace planety Země, je potřeba, aby
ženy věděly o své síle, kde jejich síla je a opět se s ní spojily
a nechaly se jí vést. Je to síla, která je léčivá a transformační.
Tato kniha je o ženské síle a o vědomí srdce, které nese
moudrost každé z vás a o tom abyste věděly, kým opravdu jste
a jak se se svými dary propojit a pracovat.
Nyní se otevírá prostor, kdy opět můžete být těmi krásnými
bytostmi, kterými opravdu jste ve své podstatě bytí. Po
tisíciletí bylo nežádoucí a nebezpečné se takto projevovat
a nyní nadešel čas, kdy je žádoucí se opět propojit se svými
dary a být vědomou ženou, která si je vědoma svého MÍ, to je té
Božské části, která nás vede skrze naše pocity. Mnoho z vás
uvízlo ve spleti magie, kouzel, přesvědčení, představ nebo
v moci negativních entit a bytostí a zůstalo odpojeno od vaší
Božské části. Dnes přichází doba, kdy je opět žádoucí se z jejich
vlivu a moci uvolnit a spojit se opět se svoji Božskou podstatou,
která vás vede na vaší cestě životem.
A pokud se vám zatím nedaří spojit se s vaší Božskou
podstatou, nejste rozbité, jste jen na cestě a v procesu, při
kterém dochází postupně k uvolňování starých vzorců,
negativních energií a takto se postupně opět setkáváte se svojí
Božskou podstatou. Všichni jsme na cestě, kdy se zušlechťuje
a rozvíjí naše Duše a získává zde prožitky, které si nasmlouvala
s Bohem, než se inkarnovala. Všichni jednou dojdeme opět
k němu a není podstatné kdy.
Někdy potřebujeme padnout až na samé dno, abychom se
opět mohly odrazit, zvednout a začít pomalu stoupat
a odkládat staré nánosy, které si s sebou neseme. Každá bytost
je individuální projev Božství a každá má své specifické vidění
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světa a vnitřní nastavení. Některé Duše se rozhodly strávit tuto
inkarnaci v temnotě, jiné již potřebují jít dál a získávat jinou
zkušenost. Proto je nutné s každým pracovat individuálně dle
jeho nastavení. Toto jsou obecné rady a pokyny, které nám byly
předány. Základním naším vedením je pocit, který vychází
z Duše a ten nás vede. Pokud posloucháme naše pocity, naše
vnitřní vedení, máme důvěru samy v sebe.
To se nazývá sebedůvěra. Pokud, pod vlivem různých
působení, přesvědčení a vzorců, své pocity neposloucháme, tak
zrazujeme samy sebe. A jak pak máme mít víru sami v sebe
a v naše vnitřní vedení, které vychází z Duše? V dřívějších
dobách každý věděl, co nemáme dělat a radili nám, že se
nemáme stále hrabat ve starých pocitech a zraněních. Byl nám
ukazován výsledný stav, ale nikdo nám neřekl, jak se k němu
dostat. Nikdo nám neukázal, jak máme vnímat samy sebe, jak
se svými pocity a intuicí pracovat a jak dojít ke spokojenému
propojení sama se sebou a zda je to vše v pořádku tak, jak jsme
nastavené. Nikdo nám neřekl, ani neučil, jak máme se stavem,
kdy cítíme smutek, jsme zraněné, máme psychosomatické
potíže atd., pracovat. Nikdo nám neřekl, že ten nepříjemný
pocit nebo bolest si odněkud neseme.
Po nalezení důvodu a příčiny, proč se nám pocit ukazoval,
a následně jeho uvolněním při terapii, se dostáváme do
výsledného bodu, kam nám všichni ukazovali, že máme být.
Nemůžeme se z těla odstěhovat a nevnímat pocity, které se
snaží na sebe upozornit. Můžeme je pouze vytěsnit sami, nebo
různými pomocnými metodami nebo se tvářit, že tam nejsou.
Tím ale pocity nezmizí. Jsou tam stále a čekají, až přijde čas
a my jsme připraveni se na ně podívat a uvidět příběh a dobu,
ze které si je neseme a uvolnit je, a pochopit proč se nám vše
dělo.
Dnes je již k dispozici mnoho prostředků a metod, s kterými
lze pracovat. Zde dostanete návod a popis v obecné rovině, jak
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má vše fungovat a jak se propojovat se svým srdcem, dělohou
a pocity a jak být opět sama sebou a nechat se vést.
Text je napsán tak, jak nám byl předán Pannou Marií.
Není upraven, a proto se v textu různá slova opakují.
Ponechaly jsme jej tak z důvodu, aby energie v textu
plynula a nebylo do něho jakkoli zasahováno. Obrazy jsou
malovány tak, že vytvářejí energetická pole nebo portály
vysokofrekvenční energie, přes které se citlivější ženy
mohou propojovat s Pannou Marií.
K sepsání knihy jsme byly vedeny. Tento léčivý text nám byl
předán pro léčení a otevření žen. Lenka přijímala informace
přes dar slyšení a Libuše přes dar jasnocítění a jasnovidění.
Utrpení, které je stále přítomno na této krásné planetě, se
hluboce dotýká i nás samotných.
Libuše Kateřina:
„Moje Duše se v tomto životě narodila do velké temnoty,
která zde na planetě vládla. Se Zdrojem (Bohem) jsem vždy
byla spojena přes mé dary jasnovědění, jasnocítění
a jasnozřivost. Díky tomu jsem mohla projít těmito těžkými
energiemi a žít v nich. Postupně jsem se uvolňovala z temných
energií, starých vzorců a spojovala se s mými částmi, od
kterých mě temnota oddělila, nebo já jsem se oddělila
z nějakých důvodů. Postupně jsem se stavěla na vlastní nohy
a roztáčela energii života.
Moje vnitřní Světlo se opět rozsvítilo, neboť přišla doba, na
kterou jsme všichni čekali tak dlouho… a pomalu přestávali
věřit a mít naději, že nastane… Dnes je již opět žádoucí nechat
své vnitřní Světlo svítit.
Nyní provázím lidi na jejich cestě. Již mnoho let se věnuji
regresní terapii. Při terapii jsem vedena Bohem - Zdrojem,
který mě vede a ukazuje mi kořen klientova problému. Jsou
odhaleny původní myšlenkové vzory či bloky, které mu
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způsobují nesprávné životní postoje a rozhodování, a s tím jsou
spojené i životní nezdary, zdravotní problémy, atd.
Po identifikaci bloku a nalezení obrazu či myšlenkového
vzoru, který způsobil současnou situaci, potíže nebo problém,
je tento vzor rozrušen, přepsán a klient si uvědomí, že již
nemusí podle tohoto nastavení jednat nebo žít. Při práci
s klienty se skrze energetické přepisy starých obrazů
a myšlenkových forem vytváří nová vize. Při mé práci
dochází k pochopení nesprávných postojů a stylů života, které
pak v životě způsobují potíže, zármutky a neradostný život.
Proto takové situace zažíváme, abychom si je uvědomili
a rozpustily staré vzory chování a nepochopení a nastolili do
našeho života rovnováhu, mír a lásku.
V terapii je nutná vzájemná důvěra a pomoc. Při nevůli
klienta cokoliv změnit, se nelze posunout.“
Lenka:
„Úkolem mé Duše je léčit planetu pomocí informací ze Zdroje
a jiných vyšších vědomí. Prošla jsem temnou nocí Duše, abych
pozvedla sama sebe a byla schopná předat svou moudrost.
Zvědomuji lidem staré a nefunkční vzorce, které jim brání
v posunu vědomí tak, aby se spojili se svojí podstatou a svými
dary. Vedu Duše ke Světlu a navracím je na jejich pravou cestu.
Sama se nechávám vést Světlem a Zdrojem.“
Děkujeme všem bytostem Světla, které s námi spolupracovaly
na této knize a které nás vedly. Pod jejich vedením jsme začaly
psát naší první knihu.
Také děkujeme bytostem Světla, které mohou působit přes
obrazy v knize.
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Úvod
Hovoří Panna Marie:
„Milé ženy,v této knize je připraven návod k vaší
transformaci - přes srdce. Vy všechny, co nyní držíte tuto
knihu v rukou, jste schopny přijmout moje poselství
(předané skrze médium do hmoty).
Transformační síla Světla, která působí na planetu Zemi,
je nyní veliká. A proto mohou plynout v tomto čase pro
vás léčivé informace. Vy všechny jste kněžkami, které
nesou moudrost dávných věků. Jen jste na to zapomněly.
Na Zem se nyní vrací vědomí Bohyně, která dokáže tvořit
z lůna ve spojení se svým srdcem a intuicí.
Vaším středem je vaše srdce, které má léčivou
a transformační energii. Cokoli, co je tvořeno z energie
srdce, roste a mění utrpení na lásku. Neboť utrpení je
pouze iluzí tohoto světa. Vy všechny máte na svých
hlavách Světelnou korunu, která značí, že vy všechny jste
ve svém vědomí královnami srdce a vaše Duše je spojena
s Bohem a Světlem.“
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Panna Marie dále říká:
„Jsem královnou tohoto světa a byla jsem vybraná
Světelnou radou pro vykonání transformace a pomoci
ženám na cestě ke Světlu. Moje slzy i vaše slzy jsou velice
léčivé, neboť mnohdy nesou energii čištění a utrpení
tohoto světa iluzí.
Hluboce mě dojímá, s jakou láskou a odvahou stále hrdě
nesete své dary ženství v dobách dobrých a zlých. Dar
čistého mateřství a zvýšené intuice může vyléčit planetu
bezpodmínečně. Přes svoje dlaně můžete rozdávat energii
Světla, lásky a vědomí, která léčí všechny nemoci. Toto
umění dávných věků se nyní vrací.
A vy, v meditaci a napojení na Světlo, můžete léčit sebe
a vaše blízké. Vaše děti jsou mnohdy vašimi největšími
učiteli, neboť skrze ně proudí bezpodmínečná láska,
přijetí a objetí. Jsou to děti Světla, které vás učí
zodpovědnosti a úctě k životu.
A nyní žehnám všem ženám na jejich cestě.“
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Hra a její projevy
Je důležité, aby se žena dovedla spojit se svým vnitřním
dítětem, které ji vede k tvořivé hře, jež osvěžuje její Duši jako
kapky jarní rosy. Ona si hraje ve své jedinečnosti a tím vznikají
nové formy a nová hloubka již vytvořeného. Tímto jedinečným
projevením obohacuje sebe a své okolí tak, že to může být
i hluboce léčivé.
Dejte ženě papír a vytvoří dopis.
Dejte ženě vodu a vytvoří vhodný nápoj.
Dejte ženě písek a vytvoří hlínu.
Dejte ženě noty a vytvoří hudbu.
Dejte ženě obrázek a vytvoří příběh.
A to vše naprosto svým jedinečným způsobem, který se již
nikdy nebude opakovat. Dejte ji prostor si hrát a tvořit a ona
rozkvete do své jedinečnosti, krásy a svobody. Esence Duše
ženy se projevuje naprosto jedinečným způsobem, který je
potřeba podporovat a žít. Tato hra nemá žádná jasně daná
pravidla. To život v ženě si hraje sám se sebou. Buď živá
a svobodná. Tancuj, maluj, kresli, zpívej, vař, běhej, skákej,
vymýšlej, piš, toč se a pak zase v klidu spočiň ve svém srdci,
než tě zase život pozve do hry. Neboť život je kouzelná hra, má
mnoho rolí, mnoho aspektů a činností, které si všechny můžeš
vyzkoušet a najdeš si, v čem je ti dobře.
Tato hra osvěžuje její Duši, jako kapky ranní rosy.
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Tvořivost a její formy
Tvořivost je dar ženství, který byl hluboce zapomenut. Nyní
je potřeba tuto kvalitu vynést opět na Světlo, neboť propojením
se s vědomím této kvality, kterou má každá žena v sobě, se
stává jedinečnou. Vědomí této kvality dělá ženu svobodnou
a zářící. Tato kvalita je spojena s kvalitou vnitřního dítěte,
které se hlásí o slovo skrze hru s energiemi, které jsou mu
blízké a které má rádo a miluje je.
Každá Duše, která přichází na planetu, má spojení se svým
vnitřním Světlem. Vnitřní Světlo je Světlo Duše, která má
spojení s Bohem. Skrze něj žena tvoří hodnoty, které jsou
blízké její Duši. Tyto hodnoty byly časem většinou
deformovány systémem a tvořivá Duše se uzavřela a nechtěla
se projevovat ve své přirozenosti.
V dospělosti se pak ženy a muži marně snaží získat ztracené
spojení, které vede k autentické tvořivosti, nejen jako
k tvořivosti v energiích, ale i ve hmotě. Duše ví, proč přišla a co
chce vytvářet a v jakých činnostech chce pokračovat. Ženy mají
mnohdy silnější propojení se svojí Duší, a proto jsou více
tvořivé a toto učí a předávají svým nejbližším.
Nezáleží tolik na tom, co se tvoří, ale jak tvorba probíhá
a jaký to má dopad na vývoj společenství. Žena je královnou ve
své tvořivosti tak, že si je vědoma síly a energie své Duše
a skrze její schopnosti a kvality pomáhá tvořit v souladu
s Božím plánem. Boží plán je vždy přátelský a podporující růst
všech cítících bytostí.
Vědomá žena nese dar tvořivosti ve svém lůně, který každým
oplodněním vydává svoje tajemství, tak jak bylo určeno již
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kdysi dávno jejími předky. S tímto specifickým darem a plodem
zachází tak, jak ji velí její Duše, která je propojená s intuicí.
Tyto dary a schopnosti se dnes rozkrývají. Specifické pro dané
rodové linie a zděděné po předcích a nesou svoje poselství pro
budoucí generace. Zde je potřeba přijímat nejen líbivé aspekty
z rodových linií, ale i nepříznivé aspekty, které se, po jejich
přijetí a uvědomění, dají transformovat ve spolupráci s intuicí.
Ženská tvořivost začíná v srdci, kde žena cítí hloubku svých
citů a ty ji vedou tím správným směrem a ona ví, co má tvořit.
Ví, co je dobré pro ni a pro její společenství. Dělá to tak, aby to
sloužilo dalším generacím. Je schopna cítit dary a schopnosti
celé své rodové linie a tyto chce s láskou předat dál. Modlí se
tak, jak ji velí její srdce. Její upřímná modlitba je velikou
tvořivou silou, která může mít vliv na mnohé a může léčit
i planetu Zemi.
Tvořivost je ohnivá kvalita, která vzniká, když se žena naučí
rozdmýchávat svůj vnitřní oheň neboli vášeň. Její vnitřní voda
se takhle ohřívá a vznikají energie, které tvoří. Vnitřní oheň
v minulosti často muži ženám spoutali nebo ho odmítali, neboť
je energie ženy ohrožovaly. Žena byla násilně zkrocena. Muži
dříve v minulosti neuměli přijmout ženské energie a chtěli je
zastavit jakýmkoliv způsobem. Nerozuměli jim.
Dnes se již mnoho žen spojuje sama se sebou, léčí sebe a je
schopná se opět začít propojovat s mužem a navzájem se léčit.
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