
Energetické body je však

možno vytvářet i záměrně

a využívat je jak pro posílení

vitality zahrady či většího kra-

jinného celku, tak i jako

pomocný prostředek pro vědomý

duchovní rozvoj člověka. O tom mě pře-

svědčují stále nové zkušenosti nejen

moje vlastní, ale i klientů, kteří si nechali

tyto energetické body od jara 2014, kdy

jsem byla k této formě „tvoření“ dovede-

na, na svých pozemcích aktivovat.

Jak to vše začalo 

S duchovně-spirituální praxí jsem začí-

nala v roce 1998 poté, co u mě nastal

životní zlom ve vnímání světa. Jako tera-

peut esoterního léčení jsem začala využí-

vat svého daru – schopnosti odhalovat

prostřednictvím vizí příčiny lidských pro-

blémů – a na jeho základě následně nabí-

zet lidem příležitost ke změně myšlení

a návyků. To vede k postupnému vyléče-

ní potíží ať už psychických, či fyzických.

V posledních letech jsem však začala

pociťovat vnitřní touhu po hlubším napl-

nění a vnímala jsem, že jsem vesmírem

k této jiné formě „tvoření“ i směrována.

Jenom jsem stále nevěděla, o co by mělo

jít a kdy by to mělo nastat. 

Prvotní podnět k tomu přišel koncem

roku 2013 od mého manžela, který jako

architekt využíval již dříve mých schop-

ností při posuzování pozemků svých kli-

entů. Mělo jít o zaměření se více na léče-

ní krajiny a zahrad. Na podporu svého

nápadu přinesl i knihu Hanse Andewega

V rezonanci s přírodou, která se tímto

tématem zabývá. Knihu jsme prostudova-

li a v ní uvedené návody začali aplikovat

na naší vlastní zahradě. Uvedené způso-

by zjišťování energetického stavu krajiny

i následné ošetřování fungovaly, jen mi

při jejich používání vadilo, že jde o techni-

ky, které bylo nutno po určité době kon-

trolně ověřovat a opakovat, jinak se

naměřené hodnoty postupně vracely při-

Většina lidí se již určitě setkala s termínem energetické linie (sítě), které se

nacházejí na povrchu naší planety, na němž jsou rozprostřené. Tvoří jakási

nervová vlákna živoucího organismu a napomáhají udržovat energetickou

rovnováhu Země. Na křížení linií této sítě se vyskytují výrazné energetické

body, které byly předchozími kulturami vždy vyhledávány a jejich energie

využívána pro rituální či sakrální účely. 

rozeně ke svému původnímu stavu.

Tušila jsem, že to není úplně ono. 

Přesto mě idea léčení krajiny silně zau-

jala a rozhodla jsem se u ní zůstat. Zřejmě

i proto, že se mi při ní vybavila vzpomín-

ka na dvě meditace, které jsem prožila již

dříve. Ta první se odehrála před deseti

lety a dodnes si z ní pamatuji zřetelně

každý detail. V jejím závěru jsem se vidě-

la, jak v doprovodu bytostí Země prochá-

zím podzemím až k velkému jeskynnímu

prostoru, ve kterém jsem vnímala cosi

velkého, v té chvíli neidentifikovatelného.

Na tomto místě mi bytosti sdělily, že

v současné době do tohoto prostoru

ještě nemohu vstoupit. Druhá meditace

se uskutečnila na sklonku léta roku 2012.

Během ní se mi promítla výše uvedená

vize celá znovu, ale tentokrát jsem do

konkrétního prostoru již vstoupit mohla.
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Aktivace energetick˘ch
bodÛ v krajinû V jeho centru se mi zjevila personifikace

Matky Země, která mi mimo jiné sdělila,

že pro mě má úkol. Jaký, to jsem se ten-

krát opět nedozvěděla.

Zásadní posun nastal na jaře 2014, kdy

se chystalo zahájení stavby nového

rodinného domu pro investora, se kterým

jsme se názorově velmi sblížili. Manžel

jako autor projektu přišel s myšlenkou

vložit pod základovou desku domu určité

minerály a navíc je „nějak“ aktivovat. 

S kameny se pracuje běžně, ale vědo-

mě aktivované jsme dosud nepoužívali.

Nápad mě zaujal, investor byl nadšen, ale

nikdo z nás netušil, jak to provést.

Obrátila jsem se tedy s prosbou „Nahoru“

a nechala si ukázat jak zadání realizovat,

aby bylo v souladu s Nejvyšším záměrem

a pro dobro celku. Ve vizi, která následo-

vala, mi bylo přesně ukázáno jaké mine-

rály, v jakém uskupení a na jakých kon-

krétních místech mají být uloženy do

země. Následná aktivace se pro všechny

stala úžasným zážitkem. Nejen, že se

všem promítly před vnitřními zraky shod-

né vize, ale bylo možné vnímat i okamžité

působení aktivovaného energetického

útvaru na bezprostřední okolí. Stav by ve -

doucí při realizaci domu s aktivovaným

místem pod základovou deskou pak kon-

statoval, že tuto stavbu si jezdí opravdu

▲ Příklad aktivovaných bodů pro harmonizaci daného území a propojující s Jednotou.
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užívat, protože zde panuje atmosféra,

jakou ještě na žádné stavbě nezažil. 

A tak vzniklo „něco“ unikátního, co jsem

nazvala „Aktivace energetických bodů“.

Pochopila jsem, že toto je onen zmíněný

úkol, o kterém se mi Matka Země v medi-

taci zmínila. V současné době můžeme

konstatovat, že to vzbuzuje stále větší

zájem.

Aktivované minerály

Kdybych měla přesněji celý proces

popsat, řekla bych, že energetické body

jsou tvořeny jednak vkládáním vybraných

minerálů v určitém uskupení a na kon-

krétních místech do země, a jednak jejich

následnou aktivací, při které jde, mimo

jiné, o ukotvení spojnice energií Matky

Země s čistou kosmickou energií. Tento

proces je naprosto individuální, kdy se

stávám pouze prostředníkem a zároveň

spolutvůrcem něčeho, co má vždy zcela

jedinečný průběh i „výstup“. Zdůrazňuji

slovo spolutvůrcem, protože procesu

aktivace se zúčastňují i „jiné bytosti“,

které zřetelně vnímám. Je to něco, co

mne neuvěřitelně naplňuje radostným

božským tvořením, neboť při tom Světlo

pro-Duch-ovňuje hmotu, a já jsem šťast-

ná za to, že toho mohu být součástí.

S každým nově aktivovaným bodem jsem

si začala i na základě vizí uvědomovat

stále nové souvislosti, které jsou s touto

činností spojeny.

Pochopila jsem, proč mají být na kaž-

dém pozemku aktivována vždy dvě

místa, resp. dva kruhy. První propojuje

s Jednotou a lidé stojící na těchto bodech

často vnímají klid, mír, lásku, něhu, rozpí-

nání se... klid Bytí, radost Bytí, lehkost

Bytí, čiré Bytí – vždy jde o samotné Bytí.

Druhý kruh je zaměřen na tvoření

v daném prostoru, čili na konkrétní lid-

skou činnost v něm a napomáhá k tomu,

aby veškeré aktivity probíhaly v božské

harmonii a v souladu s univerzálními

zákony. Bylo mi ukázáno, jak se jednotli-

vé body propojují do energetické sítě,

která tím postupně získává na síle i dosa-

hu. Na tuto síť je možno prostřednictvím

aktivace připojovat další minerály, umis-

ťované i v interiérech objektů a tím napo-

máhat harmonizaci jejich vnitřních pro-

stor. Jak jsme zjistili, aktivovaná místa

navíc neztrácí nic na své intenzitě a nejde

tedy jen o krátkodobý stav.

Světelná spirála

Další text, který s tím, co již bylo napsá-

no, velice úzce souvisí. Je převzatý

z Kryonova poselství z března 2014, kdy

jej přijala a zapsala   Marketa Selinijana

Stejskalová. 

Když se zabýváte sami sebou, když se

osvobozujete od svého manipulativního

chování, ve kterém jsou mnozí z vás mistr-

ně vyškoleni, pak se vaše světelná spirála

rozšiřuje a dostává se čím dál více do nitra

Země. Jen ti, kteří jsou pevně ukotveni ve

svém světle, mohou podporovat Zemi

v její očistě pod povrchem Země.

Nejrozsáhlejší práce pro Lady Gaia se dějí

těsně nad zemským povrchem - zde se

vytváří ona propojená světelná síť všech

pracovníků světla. Pod povrch jsou svým

světlem vpouštěni jen ti, jejichž vibrace se

podobají ve své výšce tónům některého

z Nanebevzatých mistrů. A tyto tóny se ke

každému z vás řadí právě projasněním

vašeho Já. Nelze je získat žádným jiným

způsobem. Nelze si je koupit, ani si o ně

požádat. Jsou přidělovány dle stupně roz-

voje duše, tj. dle stupně vašeho vnitřního

poznání. Podle těchto tónů pak již nejste

„pouze“ bodem světelné spirály, ale jste

duhovou energií, která zní v různobarev-

ných tónech do širokého okolí všech

stran. Je krásné vnímat, jak se u mnohých

z vás tyto tóny rozeznívají. Jak jsou přidě-

lovány a jak se Země těsně pod povrchem

začíná propojovat druhou podpůrnou sítí.

Sítí těch, jejichž spirála zpívá. A i tvoje spi-

rála má tendenci začít zpívat. Jen se

nesmíš bát jít svou cestou. Nesmíš se bát

nahlédnout do svého nitra, opustit stará

přesvědčení a hodnocení a vystoupit

z davu stejně smýšlejících lidí. Ona odva-

ha, kterou je nyní Země obalena, ti v tom

velmi pomáhá a slovy skutečnosti mohu

říct, že každý čistý úmysl je úmyslem

Božím a je ve vesmíru okamžitě předáván

ke zpracování. Je to prioritní zásilka, kte-

rou odesíláte a jejíž vyřízení trvá pouho-

pouhý okamžik.

Propojení zemských linií se ještě nedá

přesně zjistit vašimi přístroji. Děje se to, že

vaše známá silová místa, začínají vyzařo-

vat silnější energie v širším spektru. Zatím

se to děje převážně pod povrchem Země,

ale jakmile dojde k vyrovnání energie

v zemském jádru skrze centrum srdce

Země, pak to zaznamenáte i technicky. To

bude záležitost několika měsíců. Tomuto

cíli již nelze žádným způsobem zabránit

a často jste během snu na nočních

misích, které pracují na obnovách linií Ze -

mě, nebo se podílíte na tématech, o které

vás Země požádá. Možná v po sledních

dnech cítíte silnou touhu někoho nebo

něco ochraňovat nebo jste pocítili svůj

vlastní zvýšený pocit / komfort bezpečí.

Je to téma posledních dnů. Pocit bezpečí

je důležitý, aby se mohla snadno rozvíjet

vaše láska. Je to usnadnění kroků vašeho

mistrovství a sama Lady Gaia o energii

ochrany požádala. 

Ivana Štaudnerová
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