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odobné pocity můžeme zažítína
konkrétních místech (bodech) v krajině
či v některých chrámoýh stavbách,

které byly ne náhodou rystavěny právě na ta-
koýchto místech. Energie zde vyvěrajíci mívá
specifické vibrace a byla odnepaměti vružívána
pro harmonizaci těla i ducha. Energetické body
podobného charakteru však nemusíte hledat

Pouze na daných místech' je možno je vytvářet
i záměrně. A o tom, že tyto body mají velkou
sílu a schopnost pozitivně ovlivňovat vše živé
ve svém dosahu, mě soustavně přesvědčují
reakce lidí, kteří si nechali aktivovat na sýh
pozemcích či v interiérech tyto energetické
body od jara 2014, kdy jsem Matkou Zemibyla
k této formě ',tvoření" dovedena.
Vše začalo ale o 20 let dříve, kdy u mě nastal
zlom ve vnímání světa a kdy jsem následně
jako terapeut esoterního léčení začala vyuŽívat
svého probuzeného daru - schopnosti od-
halovat prostřednictví m vizi piičiny lidských
fyzických i psychických problémů - a na
jejich základě nabízet lidem příležitost ke
změně myšlení a návyků jako přirozenou cestu
k nápravě. Postupně jsem ale byla stále in-
tenzivněji přitahována k práci v krajině, která

mě mnohem více naplňovala. Absolvovala jsem

semináře zaměřené na energii krajiny' četla
knihy o moŽnosti její harmonizace a léčení a na
jejich základě pracovala s technikami, které ale
mají pouze krátkodobý účinek. Tušila jsem, že
to není úplně ono. V mysli jsem si nesla vzpo-
mínku na dvě meditace, které mě v mém intui-
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tivním směřování ovlivnily. Ta první se odehrála
před dvanácti lety a v jejím závěru jsem se

viděla' jak v doprovodu bytostí Země procházím
podzemím až k velkému jeskynnímu prostoru.
Na tomto místě mi bytosti sdělily' Že v současné
době do tohoto prostoru ještě nemohu vstou-
pit. Druhá meditace se uskutečnila na sklonku
léta roku 2012. Během ní se mi promítla ýše
uvedená vize celá znovu, ale tentokrát jsem do
konkrétního prostoru jiŽ vstoupit mohla. V jeho

centru se mi zjevila personifikace Matky Země,
která mi mimo jiné sdělila' že pro mě má úkol.
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Zásadní zlom nastal na jaře 2014, kdy se

chystalo zahájení stavby rodinného domu pro
našeho známého' Manže1 jako autor projek-
tu přišel s myšlenkou vložit pod základovou
desku domu aktivované minerály, a vytvořit
tak účinnější harmonizující záÍič na podporu

ýstavby i pro následné lŽiváni domu. S ka-
meny se pracuje běžně' ale vědomě aktivované
jsme dosud nepouŽívali. obrátila jsem se

tedy s prosbou ,,Nahoru" a nechala si ukázat
jak celé zadálí realizovat, aby bylo v soula-
du s Nejvyšším záměrem a pro dobro Celku.
Ve vizi, která následovala, mi bylo přesně
ukázáno: jaké minerály, v jakém uskupení a na
jakých konkrétních místech na pozemku mají
byt uloženy do země. Při samotné ,,přípravě"
zakoupených mineráIů na jejich novou roli se

mi ve vizi ukázal i průběh proudění energie
z chystaného aktivovaného bodu domem, a to
ve tvaru srdce. Následná aktivace se pro všech-
ny stala nečekaně mimořádným záŽitkem.
Nejen, že se všem promítly před vnitřními
zraky shodné vize, ale bylo možné vnímat
i okamŽité působení aktivovaného energetické-
ho útvaru na bezprostřední okolí.

A tak vzniklo ,,něcď', co jsem nazvala ,,Ak-
tivace energetických bodů'l Navíc ji vnímám
jako účinnou pomoc v rámci transformačního
procesu' který jak si již mnozí uvědomují, se

netýká jenom a pouze planety Země.
Každý energetický bod je vŽdy naprosto in_
dividuální. Při procesu jeho aktivace se stávám
pouze prostředníkem a zároveí spolutvůrcem
něčeho' co mne dalece přesahuje a co má vždy
zcela jedinečný průběh i ,,v'ýstul'. Zdtrazitlji
slovo spolutvůrce, protože procesu aktivace se

zúčastňují i 'jiné bytosti", které vnímám. To
hlavní se totiž odehrává na Vyšších úrovních
za pomoci Světelných bytostí a já jsem jen
součástí celého procesu, ale nikoliv jeho
režisérem. |e to něco, co mne neuvěřitelně
naplňuje radostným božským tvořením, neboť
při tom Světlo pro-Duch-ovňuje hmotu, a já
jsem šťastná zato,že toho mohu být součástí.

od toho okamŽiku jsme dosud společně ak-
tivovali vice než tři desítky míst a získali řadu
zkušeností a poznatků, co všechno aktivované
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body,,umí". V rámci vitalizace a harmonizace
krajiny ruší i negativnivyzaÍování geopa-
togenních zón, o jejíchŽ vlivu na lidské zdraví
se často hovoří a'který je do značné míry pod_
míněn odolností imunitního systému jednot_
livce. Kromě toho plní i další specifickou funk-
ci _ slouží jako účinný nástroj pro osobnostní
a duchovní rozvoj lidí.
Pochopila jsem, proč mají byt na kaŽdém
pozemku aktivovány vždy dva body, respek- '

tive dva útvary. První propojuje s Podstatou,

Jednotou, Zdrojem, Vyšším Iá.Lidé v napo-
jení vnímají energie jako například radost,
klid, harmonii' lehkost, blaženost... Vnímají
jednotlivé kvality samotného Bytí. Energie
tohoto bodu rozpouští myšlenkové bloky stra-
chu, a tím umožňují lidem postoupit na své
duchovní cestě o kus dál.

Energetický bod před zasypáním

Druhý útvar je více šitý na míru k]ientům
a jejich činnosti, podporuje a rozvíjí jejich
kreativitu, tvořivost v souladu s božskou
harmonií a univerzálními zákony. V obou
případech se navyšují a zjemňují vibrace,
které pozitivně ovlivňují naše jemnohmotná
těla, což se následně může projevit i na fy-
zické úrovni. Docházi k rozšiřování vědomí
a takzvanému přeladbvání' ByIo mi ukázá-
no, jak se jednotlivé body propojuji do zlaté
energetické sítě kolem Matky Země, která tím
postupně získává na síle i dosahu. Na tuto síť
je moŽno prostřednictvím aktivace připojovat
další minerály - body, umisťované i v interi-
érech stávajících objektů, a tím napomáhat
harmonizaci jejich vnitřních prostor. ]ak jsme
zjistili, aktivovaná místa navíc neztrácí nic na
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o krátkodobé působení'
Reakce klientů na průběh samotné aktivace je

rizná a odpovídá jejich schopnosti vnímání
energií. obecně je daná také tím, jak jsme

schopni se otevřít, vyladit se, či napojit na
jemnohmotné úrovně neviditelného světa.

I když ale nic nevnímáme, neznamenáto, že

se nic neděje. Máme zkušen ost, že nejýraz-
nější změny v Životě se po aktivaci nastar-
tovaly u těch klientů, kteří se touto proble-

Energetický bod V interiéÍu

matikou nikdy nezabývali a body si nechali
na sých pozemcích aktivovat na přání sv'y'ch

partnerů' Navíc se ukázalo, že není důležité
těmto věcem věřit či o nich vůbec vědět. Stačí
se v daném prostoru jen pohybovat a změny
v myšlení a následně i v chování se začaly
projevovat. VŽdy se ale jednalo o pozitivní
posun.
Sým klientům doporučujeme, aby si na
aktivované body chodili stouPat, či se na ně
v mysli vyladbvali na dálku, a tím je vědomě
využívali. A co při tom můŽete vnimat? Ze
všech reakcí, které jsme zpětně od klientů,
kteří si nechali energetické body na sých po-
zemcích či v interiéru aktivovat, získali, nás
nejvíce,,dostala" odpověď sedmileté holčičky'
která si na bod stoupla. Po delší době' kdy
usilovně hledala vhodný výraz, nám na otáz-
ku: ,,Co cítíš", odvětila: ,,|áužvím - ÚLEVU':

Kromě aktivace energetických bodů jsem

byla přivedena ještě k jedné činnosti, neméně
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důležité - energetickému čištění krajiny, po-
zemků a prostoru interiérů.
Člověk svou činností zanecháváv krajině
i vnitřních prostorech svou energetickou
stopu, která neb1vá vždy pozitivní. obzvláště
jednalo-li se o násilný čin spojený s emočním
traumatem' spáchaný nejen na jiném lidském
jedinci' ale i na všech ostatních formách
života, včetně těla Matky Země. Tento ener-
geticko-emoční otisk pak zůstává v daném
prostoru dlouhodobě vnímatelný i se všemi
svými důsledky. |e třeba mít totiž stále na
paměti, že vše, včetně nás samotných, je ener-
getické podstaty, a s prostředím, ve kterém se
pohybujeme, vstupujeme vlivem rezonance
do neustálé interakce, ať se nám to líbí' či
ne. |sme-li nuceni v takovémto prostoru-
setrvávat dlouhodoběji' naše ,,tělď' se tomuto
stavu přizpůsobí, a to i přes určitý pocitový
diskomfort. ZáIeŽípak jen na ýši našich vib-
rací, jak se dokážeme s vyzařováním těchto
energií i jejich následky vypořádat.
K energetickému čištění využívám svou
schopnost transformovat negativní energii
prostřednictvím celého svého Bytí. Ne vždy
se ale jedná o příjemnou záležitost. Často si
mě při této práci stahují bytosti Země i ,,pod
povrch", kde při vzájemné spolupráci probíhá
určitá činnost, často intuitivně řizená Vyššími
bytostmi Země. Výsledky po takovémto čištění
jsou patrné okamžitě.
Většina lidí dnes již akceptuje informace
o geoPatogennich zónách a jejich vlivu na
lidské zdraví' ale o energetickém vyzařování
místa a jeho možném negativním působení na
člověka se příliš nepíše a lidé si tuto realitu ani
příliš neuvědomují. I proto si svá obydlí staví
často na místech značně energeticko-emočně
zatížených a nestačí se potom divit, proč se na
vysněném místě necítí tak dobře, jak si před-
stavovali. TotéŽ plati samozřejmě i o pronají-
maných prostorách.
Závěrem je nutno připomenout, Že i tato
činnost by měla byt prováděna skrze srdce
a nikoliv z naší osobní vůle - z pozice ega.

Vše musí probíhat na základě Vyšší vůle, pro
dobro Celku a člověk se opět stává pouze jejím
nástrojem - prostředníkem.
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