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Iva Adamcová – Praha 14.12.2013 
Dobrý den, vítám vás. Takže derniéra je tady, poslední přednáška. Jsou lidé, kteří 

nevěří. Ale věřte mi, já neumím lhát. Je to pro vás velice důležité. Protože musíte 

přijmout a zůstat a absorbovat do sebe všechny informace, které jsem kdy řekla a které, 

jak už jste zjistili, jestli tady je hodně známých tváří, to vím, ale budou tu určitě i 

někteří, kteří nikdy nebyli na živých přednáškách, a kteří možná ani nemusí vědět o 

audio přednáškách. Takže vidíte, když si ten systém celý proberete, zjišťujete, když 

znáte nejvíc těch informací, jak se pomalinku každou přednáškou přidávaly informace 

a jaká mela to byla letošní rok, kdy je všechno vlastně úplně jinak. Kdybych vám před 

2,5 lety řekla, že po vás chci, abyste byli obyčejní lidé, tak mě pošlete do háje. Sledujete, 

jak jsem dneska nesprostá? Nebojte se, já se k tomu dostanu. Ano a to jsem si nemohla 

dovolit. Čekání a trpělivost jsou mojí obrovskou silnou stránkou. A to jsem také 

potřebovala naučit vás. A kdybych jako učitel nebyla trpělivá, tak jsme se nikdy 

nedostali do stavu, v jakém dneska jsme. A já vám chci poděkovat, protože to, co chodí 

dneska za dopisy… vy jste úplně jiní. Hodně jste pochopili, nastartovali jste svoji praxi, 

která je důležitá, protože vědomosti bez praxe nejsou ničím.  

Moje informace, které vlastně jsem vám předložila, které si takzvaně přivlastňuji, ale 

tak to není. Vy to víte, že jenom protékají. Které vy absorbujete a začnete plnit v praxi. 

Vy svoji vlastní činností a praxí zprovozníte do takové míry, že vy v sobě otevřete třetí 

oko a vy sami se stanete Bohem. Teď se stává a je to docela časté, protože čas 

samozřejmě pokročil, proto také mizím, že se dostávají informace i k lidem, kteří na to 

ještě moc připraveni nejsou a mají zkreslené představy. Dneska zrovna přišel email, 

přes telefon jsem se ráno dívala, kde mi píše paní, že jsem pozastavila na stránkách 

léčitelskou činnost. Vidíte, jak je to špatně myšleno. Já nejsem léčitel. Já jsem duchovní 

učitel, což je nad 3. okem. Člověk, který vlastně už není pomyslně člověkem. Je to 

člověk, který žije v Bohu, to už víte dneska, co znamená, a co, pozor, vás přišel naučit, 

jak se tím Bohem stát. To znamená, jak být zdravý a jak uklidnit ta utrpení a poryvy v 

osudu, která se vám dějí.  

Ta praxe je samozřejmě vždycky těžší, ale pozor tou praxí si zvyšujete vibraci těla a 

navíc nemylte se nikdy, mnohokrát jsem upozorňovala na tyto věci, vy skutečně 

nemůžete jako člověk sám sobě přitvrdit. Vaše úsilí by bylo brzdou. Proto vám kladu 

na srdce, když posloucháte mé audio přednášky, prosím vás, poslouchejte velmi 

pomalu. Stačí jednou týdně. Nebudete si sami sobě házet klacky pod nohy, protože 

jednou za týden třeba ty 2 hodinky dejme tomu, pochopíte mnohem víc, než svým 

úsilím každý den, protože vy pak přehlídnete všechny informace. Vaše kapacita DNA 

je nastavena na vývoj krok za krokem. Tak jako máme každý rok zanesený v systému A 

– B, to znamená, kam se máte každý rok vývojově dostat. Vaše těla totiž jsou skutečně 

planeta. A protože vy teď si můžete vybavit, co se teď děje. Zkuste si představit, co by 

bylo před 10 lety, co před 5 lety ještě. To nejde.  

Planeta se v březnu tohoto roku, tento rok byl velice důležitý, dostala do systému 5D. 

Co to znamená. Už jsem vykládala o tom, že když chodí „shůry“ a když nás před lety 15-

20 lety vyučovali, tak nám vysvětlovali, že vlastně ke všemu, co tady je, ano, je to 
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připravené, se dostanete vy sami, ale pouze určitá vlastnost „planetární“, protože vaše 

těla jsou hmotou. A protože planeta se dostala do stavu 5D a to je automaticky. Ano, ve 

všem je DNA. Celá planeta má vývoj nastavený. Má osud tedy nastavený. Takže si 

prohlídněte, co se tento rok každému z vás v osudu dělo a co vidíte, že se děje ve světě. 

I ta věda dostává tak obrovské informace. Zrovna tento týden přišel nádherný email, 

ani nevím od koho, kde bylo na linku, a když budete chtít, já jsem to poslala Danovi, 

kdybyste to chtěli… Dane, budeš mě mít rád? Anebo to třeba umístíme na stránky. Tam 

je informace o tom, že vědci zjistili, že samozřejmě my jsme energií, ale co obrovsky 

dělá duchovní srdce. Duchovní srdce přikazuje. Ale pozor, to je obrovský direkt. 

Protože srdce pracuje 5 000 krát informačně rychleji a silněji než mozek. Já jsem toho 

samozřejmě hned využila a psal jsem mojí Lucince, která je logik. Lucinko, posílám ti 

důkaz bhaktismu. Tak jsme se obě dvě smály. Ano, prosím vás, vaše srdce je 

nejsilnějším motivem, tam totiž bydlí Bůh. Proto vy budete spojováni přes 4. srdeční 

čakru a zjišťovali jste, že poslední dobou to srdce se vám tak podivně, a hlavně v noci 

třese. Ale nebojte se toho, prosím vás. Kdybyste se někteří z vás báli, nechte se klidně 

vyšetřit. Doktoři vám řeknou, že vám nic není, že je všechno v pořádku. Nicméně tady 

jde o to, že by vám to třeba rozhodilo 1. čakru ve strachu, nebo byste měli pocity, že 

vám to vadí. Co když náhodou, ne, ne, ne, ne. Klidně se uklidněte, mechanicky doveďte 

to tělo někam, kde si ověříte, že se vlastně nic neděje. Na tom vůbec nic není. Vy jste 

totiž Bohové, kteří přišli ovládnout a na krátký čas dostali k dispozici kousek hmoty, ve 

které se tady pohybujete, a tady máte teď být.  

Takže vidíte, že dřív, když planeta byla ve 3D, vůbec nebylo možné, aby někdo z vás se 

posunul do tohoto stavu. Hmota totiž, a teď dobře poslouchejte, tím, že zvyšuje vibraci, 

začíná mít jiné vlastnosti. Proto dnes třeba vědci přišli na další skupenství vody. Ono 

dříve také bylo, ale my jsme ho nemohli vidět. Nemohli jsme se k němu dopídit, protože 

nebylo možné se vzdálit vibračně od těchto informací a naopak se přiblížit vlastní vůlí 

člověka. Vidíte, jak ta planeta se sama vyvíjí a jak zbytečně se člověk blokuje vlastním 

úsilím. Vy máte žít svůj život a osud takový, jaký je. Den po dni v klidu si kráčet, protože 

vy sami v DNA máte den po dni nastavený v procesu vizualizace tohoto světa. Říkáme 

tomu někdy samozřejmě MATRIX. Ano, on to Matrix je. Hmota totiž ve skutečnosti 

jako taková jakoby neexistuje. Ona je energií, akorát v jisté fázi hmoty vy tu hmotu 

vidíte. 

Takže teď přišla doba, kdy planeta přešla do vyšší třídy a tato doba nastartovala to, že 

se sebere určitá hmota z planety, což je určité % vašich lidských těl, které dozrálo k 

tomu, aby smělo vnímat úplně jinak. Dostanete se přes hranici tak zvané hmoty. To je 

hranice, která vám probíhá 3. okem a proto vždycky je tady nastavený přísun informací. 

Ono je de facto jedno, přes koho to přechází. Jestli přese mě nebo přes někoho druhého. 

Už moc dobře víte, že někdy jste vedeni obloukem přes některé zkušenosti, abyste si je 

mohli ověřit. I to bylo velmi důležité. Člověk nikdy nebloudí. Vaše Nadjá ví, že si ještě 

něco musíte prožít, aby potom, když ty správné informace přijdou, aby vám bylo jasné, 

že to je pravda. Takže bez těch jakoby kliček byste se k tomu uvědomění nedopídili. 

Takže neberte něco, Ježíš já jsem udělal támhle to a já jsem se nechal zasvětit. To bylo 

moc dobře. Velmi mnoho lidí a je to hlavně v magických částech, to je černá a bílá 

magie, se velmi osobně snaží. Černí mágové se snaží samozřejmě o to, mít moc nad 
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druhými lidmi a zneužívají toho, bílí mágové si ještě myslí, že něco je tady špatného a 

nerespektují vývoj jedince. Vy se do stavu 5D každý z vás dostanete sám za sebe.  

Každá buňka se musí vyvinout do stavu Jednoty sama. Tam nemůžete s sebou vláčet 

lidi za ruku, které zrovna byste si vybrali. Sám za sebe a pozor, ty velké zkoušky jsou i 

v těch skupinách, kdy ty lidi okolo sebe milujete. A teď byste chtěli ty rodinné 

příslušníky tam nakopat a natlačit, taky do těch 5D. Věřte mi, že je to i pro vás někdy 

ta poslední zkouška, kdy až pochopíte, že je máte odevzdat jejich osudu neboli jejich 

Bohu, oni si vybrali osud, jaký byl, ale hlavně vy tam blokujete svoji neznalostí svého 

osudu. I tohle jste si nabrali ve svém osudu a teprve tehdy, až člověka pustíte, on má 

větší šanci se tam sám o vlastní vůli jedince bodu dostat. Tohle je strašně důležité vědět. 

Takže, prosím vás, smíte poskytnout informaci, poradit druhému člověku vedle sebe 

běžně, lidsky, protože vaší vůlí tam nikoho z vás nahoře nepřijmou. Tak to nejde. Ten 

člověk musí sám. Tady vidíte, jak byste se sami blokovali v tom chtění pomoci druhému 

člověku. Tohle je velice důležité, navíc praxe je strašně jednoduchá. 

Mnozí lidé vůbec nevnímají v té praxi, co to egoismus je. A vy víte, že já jsem obrovský 

praktik. Jsou to jednoduché věci běžného života. Já jsem teď zažila neuvěřitelnou věc. 

Já jsem dostala teď nedávno nový počítač. Zdědila jsem ho od jedné takové obrovsky 

čisté duše. A teď samozřejmě všechny ty informace jsem z jednoho potřebovala dát do 

toho druhého. A to mi dělá Zdeněk, soused. Je to manžel mojí kamarádky z dětství. A 

najednou on přišel a říká: „My nemůžeme z toho disku nic najít.“ Říkám: „Tak, já jsem 

tam měla inventuru ze šperků.“ Já bych to v životě nedala už dohromady. Ale naštěstí 

jsem po přednášce ve Žďáru si přeposlala do toho druhého počítače, který patří Natuře, 

na e-shop jsem si poslala informace. Ale neumím s tím pracovat, nikdy jsem to 

neuměla. A ten Zdeněk zase přišel za chvilku a říká: „Hele ale já mám kamaráda 

profesionála, on to umí, i na to má nějaké ty přístroje.“ Já na to: „Ty mu to dáš?“ A on 

že jo, ale až za týden. Ale teď další přednáška v Trstené, tam přibyl objem věcí. A teď 

další přednáška v Jičíně. To všechno nabývalo. Říkám: „Ty ale to nedám dohromady.“ 

Vy si nedovedete představit, co já jsem měla v té ložnici. Každý papírek, každý ústřižek, 

každý prodejní lístek. Tam to bylo…Italové říkají casino /kazíno/ neboli bordel. Teď 

jsem si říkala, ty, jestli já na něco zapomenu. To teda bude. A pak si říkám. Hele, ono 

to nějak dopadne. Nemůžu nic dělat, samozřejmě. Nemůžu nic dělat. Představte si, už 

před tím Jičínem mne napadalo sednout si, ale to jsem nebyla já. Já jsem se pak 

chechtala a říkám Lucince: „Lucí, přišel asi nějaký Archanděl přes počítače, posadil 

mne před tu obrazovku.“ Já jsem dokázala stáhnout ty uložené věci z toho jednoho 

počítače do druhého, poslat, dokonce uložit a udělat si i zástupce na obrazovku /Smích 

v sále/ To je, co? Hele, vy se nesmějte, vy počítačoví experti. Ale to už mne zklidnilo, to 

už jsem si říkala, je to dobrý, já už tam dodám jenom týden, to už zvládnu, plus ten 

Jičín. Načež, to bylo tedy úžasné, co se dělo. Zdeněk mi říká: „Hele, já jsem přijel v 

úterý domů až pozdě večer a on už zase byl v Děčíně, nevadí?“ A teď to je ta praxe. Já 

jsem mu odepsala. Pomohlo by mi to, kdyby mi to vadilo? Vidíte to? Nepomohlo. Vy 

máte respektovat to, co je. Jakmile už to nerespektujete, už jste tak jakoby napnuti, ten 

napnelismus, cukatůra, jak říkal pan Werich, tak jste v prdeli, už to začíná, že jo? Ano, 

to je praxe. 
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Nebo třeba psala žena, teď nedávno ze Slovenska, která řešila vztah s mužem. Tam byla 

manželka, původní manželka, ona jako přidaná do vztahu a teď on mezi nimi 

pendloval. Sem tam neustále. Ona si pořád nevěděla rady. Ale pozor, to se dá vyřešit 

bez egoismu, jednoduše. Jenom se rozhodnout a konat tělem. Což většinou lidé neumí, 

oni chtějí obě fáze. Já tomu říkám sedět prdelí na dvou židlích. To znamená, jsou 2 

rozhodnutí bez egoismu. Buď se smířím s tím, že budeme dvě ženy, budu ráda, že ho 

mám. Anebo se rozhodnu, rozejdu se s ním a budu ráda, že jsem se rozešla. Vrátím ho 

té ženě. To jsou jediné dvě možnosti bez egoismu, protože když to neumíte a žijete v 

tom, tak si zdemolujete obrovsky tělo. Ale pozor, ono to potom přibývá, protože 

program A – B obsahuje už v původním osudu, jak to dopadne, jak moc si tělo 

zdemolujete, než vám to dojde, než dojdete na dno, kdy už víte, že jiná cesta nevede, že 

už se to musí roztrhnout. Ono k tomu stejně dojde. Teď jde o to, jak moc si to tělo 

zdemolujete. Proto máte být pokorní, ano vzdát se všech věcí, ale to rozhodnutí, pozor, 

když už víte, jaká jsou pravidla, musí být absolutní. Vy se potřebujete jen rozhodnout.   

Já jsem byla ještě se svým druhým partnerem v době, kdy najednou mi takhle přešel 

přes tu obrazovku toho mého těla můj skutečný muž, na kterého jsem čekala celý život. 

A já si pamatuju, jak jsem přijela domů, klekla jsem si v ložnici na zem, bylo mi hrozně. 

Ale já jsem si nedovedla představit, že bych tomu mému partnerovi řekla, už ne. Já 

bych neuměla ublížit druhému člověku. Vidíte a teď si představte buňku jednu v těle, 

obrovském božím těle, která neumí ublížit žádnému jinému tělnímu útvaru. To je už 

tělo. To už myslí za všechny. A já jsem tenkrát, mně bylo úplně zdrcujícně, to bylo 

neuvěřitelné, jak jsme se cítila, myslela jsem, že se úplně roztrhnu. Brečela jsem teda, 

klečela jsem na zemi a říkám: „Vem si ho, vem si ho zpátky, já ho nechci. Já nemůžu 

ublížit Jirkovi, já s ním budu žít jako vzorná partnerka až do smrti. Někdy v příštím 

životě se snad dočkám. Třeba ho pak dostanu za odměnu.“ Ale to musí být opravdu 

rozhodnutí, ne takové to, jo, ne jo ne, ne, vy se potřebujete jenom rozhodnout. Přišla 

obrovská úleva, tak udivující. Já jsem okamžitě přestala brečet. Mně se tak strašně 

ulevilo, jako když najednou se otevře hráz. Vy totiž jdete nahoru, ty brány se pak 

otevírají. Mně bylo tak lehce, tak blaženě a pak se stalo něco neuvěřitelného, protože 

za 2 dni ten člověk sám odešel z úplně neuvěřitelných důvodů, které byly nastaveny. 

Takže jsem byla osvobozená z té druhé strany. To bylo neuvěřitelné. Přestože jsem ještě 

asi 3x mu dávala šanci, aby jako: „Pojď, smíš zpátky.“ Mohla jsem toho zneužít. Ne, ne. 

Musíte mít pravidla. Pravidla toho, co byste nechtěli, abyste zažili, tak nesmíte udělat 

druhým lidem. V tom okamžiku je to z vašeho pohledu velmi těžké, ale zjistíte, jak se 

všechno změní. Tehdy jste, já tomu říkám, čaroděj ne-čaroděj. Ovládáte hmotu. Už 

nemyslíte jako hmota, vy se s ní neztotožňujete, s tím svým jménem, které by chtělo to 

a to. Už víte, co je dobré pro ten celý kolektiv tam, kam vy dosáhnete a tehdy se dějí 

obrovské změny. 

Tady vidíte na tomto obrázku stav prvních 3 dimenzí. První 3 dimenze jsou uložené do 

stavu tak zvané hmoty a té hmoty je ve vesmíru velmi málo. Je to tak 1-2%. Ale vidíte, 

je to iluzorní, je to pro první stavy bytostí, které tady žijí, ale navíc se všechno v té hmotě 

jakoby rozdrobí. Vidíte to? Všude tady je ten Bůh také, jenže pod touto hmotou, aby to 

bylo chaotické, než se najdete, se všichni rozdrobíte do malých jednotek. Nalijete se do 

těch hmotných budek, kde bydlíte a to, co vidí vaše oči, to považujete za realitu. Tehdy 
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ale v oddělenosti, v iluzi rozdrobení pod egoistickou hladinou si vlastně bojujete za tzv. 

své místo pod Sluncem. To znamená tady je boj, oddělenost, zpomalená vibrace. To je 

jedno, jak to budete nazývat. Pokud se ale dostanete ze třetí dimenze výš, přes bránu 

tzv. 4. dimenze – to znamená zastavení negativních emocí, tehdy projdete nahoru a 

nahoře nastává něco úplně jiného.  

Tam je spojování. Systém Boha je, že po určitém čase se spojíte s vyššími energetickými 

centry. A ty zase po čase s dalšími. To je stav vývoje vyšších dimenzí. Nebudu vám říkat, 

co se týká těch vyšších stavů, protože to je zbytečné. Vy se vždycky máte řídit tím, tam 

kde jste a tam, kde žijete. Ale věřte mi, že Celek je vždycky kompletní. Vy nemůžete o 

nikoho přijít. Ten obrázek vždycky, když se na něj podíváte, vám musí dokázat, že 

vlastně de facto ani nikdo neumírá, je to iluze zkoušky, jestli umíte přijmout bytostně i 

odchod člověka, který tady byl, a musíte se s tím smířit. Ano přes 5D již neexistuje stav 

bolesti a utrpení. Je to překrásný stav, kdy jste šťastní, že jste společně šli a žili. Stav 

utrpení končí. Proto se vám tak velmi ulevovalo. A pozor, proto teď si čistíte vaši 

hmotu, ve které žijete, protože minulostní stavy, kdy jste plakaly, nechtěli jste se vzdát 

jakékoliv hmoty, to nemusela být jen hmota člověka, to mohla být hmota v peněžence, 

nebo nějaký dům nebo děti samozřejmě. Jo, to máte stavy, kdy skutečně si nevíte rady, 

jak si někoho připoutat. Nemůžete nikoho připoutat. Uvědomte si, že nic jiného než vy 

neexistuje. Jste jenom vy, nikdo jiný. Protože jak se koukáte kolem sebe na všechny ty 

lidičky, všechno jste to jenom vy sami. Z vašeho bodu je to: “Já jsem Bůh a jsem 

všechno, co existuje.“ 

Jestliže tato realita je skutečně platná, tamhle ji máte namalovanou, proč bojovat o to, 

že moje dítě chce žít někde jinde anebo že dokonce chtělo opustit tento svět anebo že 

vám odejde partner. To je jenom respekt a ten respekt je velice důležité prožít. Tady 

jde o to překonat ten hlas egoismu, kdy chcete hmotu druhého člověka mít vedle sebe. 

Tak to není. Věřte mi, já jsem musela dopředu složit hodně zkoušek proto, abych věděla 

o sobě, co dokážu. A vždycky mi to bylo jasné. Také jsem už v té 5. dimenzi žila. Můj 

příchod sem byl velice zvláštní, protože jsem vždy respektovala MATKU, Matka je 

planeta Země neboli vaše tělo.  

Nedávno se mi vybavil příběh, včera jsem o něm mluvila, kdy jsem jednou vedla 

Petrušku ze školy. Nesla jsem jí tašku, ona jedla vafli a v Teplicích je Duchcovská ulice, 

to je výpadovka směrem na Duchcov a je velmi dlouhá a určité úseky jsou rozdělené. 

Je U soudu, pak U Mariánského dvora, jo, pak jsou Řetenice . My jsme šly přes ten 

Mariánský dvůr a ta Péťa jedla tu vafli a najednou proti nám šel kluk asi osmiletý. Měl 

nanuka v papíru, takhle ten papír utrhl, nanuka si strčila do pusy a ten papír udělal 

fiuuuu takhle do růží, tam byl dům, chodník a 4 řady růží. A v ten okamžik já jsem…., 

víte, já byla zvláštní dítě. Já jsem nedovedla zahodit papír na ulici nebo někde, to by 

mne nenapadlo. Já jsem věděla, že ubližuji tomu, kde žiji. Tomu v čem jsem. To už je 

stav, kdy vlastně shlížíte na tu hmotu a jste vědomí toho, co se tady děje. Nicméně jsem 

věděla, že teď musím zkusit udělat bububu. Takže jsem nasadila takový ksicht, a říkám: 

„Cos to udělal? Koukej to sebrat.“ A teď čekám, buď poslechne anebo se na mne 

vybodne. Jo? S tím musíte taky počítat. Nicméně, on se teda začervenal, šel do těch 

růží, sebral ten papír. Ale já jsem se už nedívala. Já jsem se otočila a šly jsme dál. A 
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najednou ta Petruška říká“ „Maminko, ty si ho nezkontroluješ?“ Říkám: „Ne, Petruško, 

představ si, to bych u něj musela být furt. Na to nemám tolik těl. Takže teď už to 

necháme na něm. Buď mu to došlo anebo ne.“ Ale pozor, tady jste pro tu planetu 

vlastně udělali v tu chvíli, co jste mohli. Bez pocitu stresu. Co když to udělá nebo 

neudělá. To už hoďte za hlavu. Každému z vás to musí dojít. Nebo jsou věci, kdy jsem 

cítila, jak třeba rozrytá lavička pod takovými těmi jmény… Jenom jsem ji hladila. Tam 

nebylo utrpení, jen takový ten obrovský soucit. Tady už shlížíte jako Bůh do té hmoty a 

vidíte ty nesmysly toho světa 3D, který si sám sobě ubližuje. Protože i ten vandalismus 

skutečně postihne toho samého člověka. Buď na jeho těle, kdy on předvádí vlastním 

buňkám těla tu destrukci, kterou dělá světu, takže ony v tom pokračují. Vy si 

nedovedete představit, jak jedním jediným rozhodnutím ovlivňujete obrovsky svět. 

Svět vašeho těla neboli hmoty, který reaguje podle vašich reakcí, a jak ovlivňujete vnější 

svět. Ta zodpovědnost Boha je strašně důležitá. 

Teď už víte, jak planeta reagovala dřív. Dřív to šlo. Dřív ve 3D se děly věci obrovsky 

hektické, chaotické, ale dopady se posunovaly v čase hmotných těl velmi pomalu. To 

trvalo i několik životů, než vás dohnala karma. Dnes za hodinu. Uděláte jednu věc a 

hned 4x za den po hodině přijdou nějaké nárazy. Obrovské nárazy. Je to proto, že vy, 

kteří už jste schopni a dostali jste se do stavu, kdy jste si odžili určitý počet oddělených 

životů, když si to nasumírujete, tak zjistíte, že vlastně existuje jeden, jediný, ale dlouhý, 

nekonečný život. To jenom přitom vstup a ponoření se vlastně sem do té hmotné 

roviny, my jako blikáme. Ponoření, nahoru, ponoření, ale de facto je to jedna linka, 

která jenom kličkuje. Nahoru a dolu, nahoru a dolu, než se vymaníte. Takže potřebujete 

mít určitý počet životů, než vám dojde, co a jak a jakým způsobem a kdo jste a o to tady 

jde. V tuto chvíli každá planeta, která je ve vesmíru jako hmotné těleso, má svoje zrání 

a svůj osud. A vy dnes jste si zvolili tuto planetu, protože jste byli hmotně tělem a 

vibračně připraveni na to začít vibrovat jinak. 

V této době se dějí velice dramatické věci a je to proto, že vaše hmota, ve které bydlíte, 

to je planeta, vibruje v 5D. Jenže pak je ještě vaše Božství, které žije vevnitř a Božství 

jestliže podléhá egoismu, to znamená, slyší a poslouchá hladinu hmoty a považuje to 

za svůj hlas. Uvědomte si, že ti lidé, kteří žijí ve 3D, jsou egoističtí, oni za to nemohou. 

Oni ještě nepřišli na to, aby zeslabili svůj egoismus, a myslí si, že to je jejich. Tak to 

není. Nicméně slyšíme ho všichni, tak se toho hlasu nebojte, on vám nepatří, stačí ho 

neposlechnout. Proto jsem vždycky říkávala, že jsem jako princezna přišla vysvobodit 

určitou část lidstva, abyste si to uvědomili, kdybyste si totiž o sobě mysleli: „Ježíš, já 

jsem špatný, protože mi v té hlavě něco zní.“ Tak už vás ten egouš má. Už vás skutečně 

hladina hmoty má, protože tehdy si myslíte o své hmotě, že jste to vy a navíc ještě, že 

jste špatní. A věřte mi, teď vždycky v tomto poryvu egoismu vás začne něco bolet. Je to 

obrovské čištění. Po každé přednášce pak přijde halda dopisů, jak jste si užívali čištění 

druhý den nebo i ten samý den. 

Mně včera přišel nádherný dopis. Ve Žďáru přišla báječná ženská, přinesla takovou 

růžovou háčkovanou dečku pod kávu. My jsme se objaly, a když jsem si tu dečku 

ukládala, tak jsem si i vybavila tu tvář. Já teď mám hodně velkou obrazovou paměť. 

Nicméně včera přišel překrásný email. Vyprávěla: „Vy se na mě, Ivanko, možná budete 
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pamatovat, já jsem vám darovala takovou tu růžovou dečku pod kávu, víte? Já jsem na 

té přednášce neuvěřitelně věcí pochopila. To bylo tak krásné, ale druhý den to začalo. 

Já zvracela jak Alík. A mám přes rok holčičku a teď jsem viděla v tom prvním návalu 

toho zvracení, jak jsem měla ten kbelík, jak to dítě třeštilo oči a chtělo napřed začít 

plakat. A já mu říkám, neboj se, maminka si to zaslouží. A teď jsem viděla ty oči, jak se 

jí rozzářily. Načež celý den mi nosila kbelíky a každému vyprávěla, že maminka dělá 

bléééé, protože nic jiného ještě říct neumí. To byla tak nádherná neděle, Ivanko, to si 

nedovedete představit. Ale mně se tak strašně ulevilo.“  

 Ano, ta vaše hmota v sobě zaznamenává blokace vašich odporů v minulosti. Jakmile 

okamžitě přehodnotíte, začne platba. Jsou i lidé, kteří si myslí, že se to děje opačně. Že 

když mne teď něco bolí, tak něco dělám špatně. Ne! Vy platíte, až když se to naučíte. 

Napřed se to naučíte, prokážete, co děláte a pak vlastně dostanete známku. To je 

vlastně úplně stejný systém. Pozor, není potřeba, varujte se toho, šťourat se v minulosti. 

Teď je tady veliké množství technik, které vám dokonce ukazují a doporučují, abyste se 

v té minulosti šťourali. Nedělejte to, karma se zapisuje velice zvláštním způsobem na 

hmotu vašeho těla. A vy už víte, co to je, i když někteří tady ještě nebyli. Karma je odpor. 

Ano, můj nejstarší italský vnuk o mně říká tedy v omylu jazyka, protože když byl 

malinký, dneska už to ví, tak jsem mu vyprávěla, že jsem vlastně Ježibaba, protože jsem 

30. 4. rozená a on pak jednou řekl v omylu, že jsem Ježíšbába. Takže mně už to zůstalo. 

Ano, ale já vám přicházím vysvětlovat Krista, protože my jsme skutečně žili za jeho 

doby. Pamatuji se a dokonce jsem vám i přivezla něco, co vám ukáže, co je skutečnou 

realitou. „Otčenáš“ totiž původně vůbec nebyl modlitbou. Otčenáš je vyznáním lásky. 

A než pak skončíme, tak vám ho přečtu, abyste věděli, co obnáší. Že prosba je 

udržováním se ve stavu 3D. To znamená, vy jako hmota, iluze hmoty člověka a prosba 

k obrovskému Bohu v oddělenosti. Tak to není, nicméně bylo to nutné a bylo to dobré, 

nezapomeňte, že vše bylo dobré, protože vy jste potřebovali čekat na tento čas a i Ježíš 

věděl, že teprve v tuto dobu nastane obrovská změna a planeta se dostane do 5D. Byly 

to pouze informace, jako když v září přijdete do školy a naberete knížky. Teď se těšíte, 

pořád v nich listujete, později už ne. Jak přijde praxe, to je v prdeli. Pak sklízíte ty svoje 

známky, ono je to skutečně všechno úplně totálně jako v té škole. Takže ANO. Karma 

je odpor emocionální, to není odpor těla. Bůh nevidí, že odporujete tělem, když to 

neprožíváte. Vidíte, jaký obrovský nástroj máte k dispozici. 

Teď pozor. Hodně lidí se šťourá v minulosti i tím, že prožijí něco a teď si řeknou“ „Co 

mi to má říct, co mi to má ukázat.“ Prosím vás, to už je fakt šťourání v hovně. Všechno 

jste si naplánovali i tento okamžik. Třeba že vám někdo něco provede nebo vám udělá 

scénu. Budete třeba doktor a teď vám někdo udělá scénu, že jste ho poškodili. Ne, váš 

úmysl je čistý. A teď pozor. Tady jde o to, jestli v té chvíli zjistíte, že ještě vevnitř máte 

odpor. Ten odpor tam nemáte mít. Jestliže tam ještě je, tak je to báječné, že to vím. Tak 

zůstanu v klidu, jen to vyřeším a počkám si, až přijde oprava, buď u toho samého 

člověka anebo někoho jiného, stejného Boha, ale s jinou tváří. Takže nemá smysl ani 

přemýšlet o té budoucnosti a ani o té minulosti. Víte, všechno je jenom film, kterým 

procházíte, abyste zjistili, jestli odpory ještě máte. Kristus je samozřejmě pokora, takže 

zastavení nejrychlejší karmy jaké vůbec existuje, je, že přestanete dělat ty odpory nitra. 

Pozor, to nezvládnete svoji vůlí, naopak, vůlí člověka byste to ještě přidali. Jenom 
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pozorujte stav věcí, prohlédněte si, co se děje, o co jste přišli, kdo vám ubližoval (jakoby 

z vašeho pohledu) jedince, ale teď si musíte uvědomit, že se to stalo. Co s tím uděláte? 

Nic. To je to samé, jako když mi napsal ten Zdeněk tu SMS, vadí ti to? Pomůže mi to, 

že mi to bude vadit? Ne, tím vytvořím emocionální odpor, takže mne to znova potká v 

budoucnosti těla někde za pár hodin nebo za pár týdnů. Je to zbytečné. Nebraňte se. 

Vy pak nemůžete tu hmotu otevřít, aby vy, jako Bůh, jste se do ní nalili. A proto máte 

reakce, kdy je vám špatně, kdy vás něco bolí, kdy přijde nemoc. Vy máte jenom jít a 

tvořit.  

Už jsem o tom mluvila. Víte, derniéra je něco posledního. Já jsem člověk, který nemá 

negativní emoce. Necítím lítost, jenom vím, že život je o tom, že po určité etapě se ten 

život změní. Když jsem byla malá holka, tak jsem třeba byla na táboře a tam jsem se 

platonicky zamilovala do nějakého kluka. Teď jsem najednou měla jet domů. Na ty 

rodiče jsem se těšila, ale…já jsem věděla, že už toho kluka neuvidím. Už s ním nebudu 

mluvit. To byla taková bolest toho srdce. Ale zase jsem věděla, paralelně jsem si říkala, 

že domů jet musím. Ano, něco skončilo. Nebo pak jsem přišla třeba na konec devítky, 

taky jsem věděla, že už ty lidi neuvidím. To bylo už lepší, to už jsem věděla, že respektuji 

ten osud, který je. Že zkrátka nemůžu do 50let sedět v 9. třídě. A dělat, že se nic neděje. 

Tělo mi zestárlo, no tak mne vykopnou. A teď to pokračovalo v tom životě a pamatuji 

se, poslední zážitek jsem měla, když v roce 89 padla totalita, a já věděla, vždycky jsem 

ty věci viděla dopředu, že v té práci, co jsem dělala, byla tam úžasná parta lidí v té naší 

místnosti, tak že se nejpozději do 2 let rozejdeme. Někdo šel tam do soukromí, někdo 

šel tam do zaměstnání jiného. A teď jsem zažila první stav toho, kdy jsem to jen 

respektovala. Ano, já necítím nic. Jenom končí jeden úsek mého života. Budu pořád s 

vámi samozřejmě, i když mne neuvidíte, uslyšíte a pak později, až začne další zase jiná 

změna, až se dostaví to centrum, klidně tam přijeďte. Ať na pobyt nebo na návštěvu. 

Když tam nebudete spát, tam může kdokoli přijít, stačí si popovídat. Přijít, dát si kafe. 

Fakt nám bude hrozně dobře. Jde o to, abyste se naučili žít ten život tak, jak máte. V 

optimismu neboli v přijetí toho, že existuje…a teď dobře poslouchejte. Vývoj je trvalá 

změna. Když lpíte na tom, že něco končí, pak trpíte. Ale ono to bylo přece krásné. Ježíš 

Maria, já si pamatuji, kdy byly moje děti malinké, když byly miminka, bylo to kouzelné. 

Pak začaly mluvit, to co z nich padalo, to bylo neuvěřitelné. Pak měly stavy mezi 10 lety 

a výš, tak těch 15 lety. To někdy bylo drsné, taky to mělo něco do sebe, ale vždycky jsme 

se učili a vždycky to bylo hezké. Teď je to taky krásné. Víte, každý ten stav je jiný, to 

byste se nudili, kdybyste se udržovali pořád ve stejných věcech. Fakt to stojí za to. Když 

takhle projdete celý ten život a řeknete si: „Já bych to vlastně vůbec neměnil.“ Je to 

obrovské přijetí v té pokoře.  

Já jsem vysvětlovala nedávno, jak jsem potkala ty dvě Jehovistky. Tam jsem vysvětlila 

vlastně stav Krista. Kristus je skutečně symbol nejen lásky, ale je to symbol pokory. 

Cokoliv tady prožijete, včetně smrti, dopředu samozřejmě, protože vy to vidíte jako 

ukončení tohoto života, i případných nemocí, které přijdou se vším všudy, pak to 

nemusíte prožít. 

Tento týden jsem dostala dopis. Já vždycky než začnu přednášet, tak se semele v tom 

týdnu spousta věcí, které jakoby se připravují pro vás. To dělá Otec. Ti lidé nevědí, že 
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jsou použiti. Takže pište, je to nádherné. Dostala jsem dopis od paní, která psala, že 

celý život hledala, hledala, byla podivná pro druhé lidi, až přišla teď před půl rokem na 

přednášky, kde se jí to všechno osvětlilo, načež začalo čištění. Říkala, že první díl 

Křečan byl dobrý, ale u druhého začaly obrovské bolesti ledvin, jak se začala čistit. Jak 

pochopila stav 2. čakry, co to vlastně je neodpouštění, že vám vadí, co ten člověk dělá. 

To běžně člověk neví, není to vysvětlitelné. Vy se jenom třesete a nechcete to. Nicméně 

říkala, začalo takové čištění, záněty močových měchýřů, jak platila. Načež byla u 

masérky a ta masérka také poslouchala, samozřejmě, moje přednášky. A říkala jí, ty 

poslouchej, ta Ivanka říkala, že my i tu nemoc musíme přijmout a tu bolest. Ona psala: 

„Do minuty mne to přestalo bolet.“ Jakmile se bráníte, Ježíš to bolí, to nechci, tak tu 

bolest uzavřete dalším odporem neboli nepokorou. Vy děláte další blok. Jen si to hezky 

vychrochtejte. Já vím, že je to těžké.  

A teď pozor. Stav je ten, že mnozí lidé v nepochopení by se mohli zeptat. No jo vy 

doporučujete lékaře a chemii před léčiteli. Pozor, toto je obrovská past mysli, kdy vás 

ten Satan bude mít v hrsti. A věřte mi, někdy i vrčí z vašich čaker na mě, kdy se o vás 

bojí. Stav je ten, že těsně před stavem planety 5D bylo tady připraveno určité množství 

lidí k pochopení, a proto tady byl velký nárůst různých léčitelských technik, které 

zasahovaly karmicky. Je to proto, aby to vytvářelo veliké síto iluze hmoty a udrželo vás 

to ve 3D podstatě, to znamená v iluzi toho, že jste těla. Ale to je veliký omyl. Tohle je 

velice důležité pochopit. Já nemám nic proti ničemu. Vy víte, že já souhlasím s 

jakýmkoliv stavem vývoje, ať je to nevědomost člověka, nebo černá, nebo bílá magie, to 

už jsou vysoké dva stavy. Tady už ten člověk toho Božství má v sobě hodně, ale pořád 

se považujete za hmotu.  

Černý mág bude chtít rozhodovat o druhých lidech a zneužívat věcí. Bílý mág bude také 

rozhodovat o druhých, sice ve fázi jakoby dobrého rozhodnutí, podle něj dobrého, ale 

zase nerespektuje vývoj jednotlivce jako člověka. Já vás učím, jak být zdraví. Zdraví si 

udržíte jedině tím, když sebe, jako Boha, pustíte do hmoty, za kterou se v primární fázi 

člověk považuje. To znamená, nebudete se bránit osudu, který jste si sami vybrali. 

Tehdy jste naliti do svých těl a jde o to, o nic jiného, že každý sám za sebe se tam musíte 

dostat. To znamená, že musíte pochopit, že vše je dobré. Nicméně, vše je dobré proto, 

že když se vám dějí jakoby špatné věci, dějí se proto, že v minulosti jste se jim bránili 

emočně, proto se opakují. Takže vidíte to, že jediný stav jak zastavit karmu je, že když 

se mi něco stane, jsem klidný, nebráním se:  

Na 1. čakře pocitem, že ten člověk konal špatně, že se mi stala špatná věc, na dvojce, že 

mi to vadí, je závadná i situace, na trojce, že to nechci, slyšíte to? Já jako hmota to 

nechci nebo nechci situaci, na čtyřce lítostmi, nenávistmi, na pětce posuzováním a 

kritikou, protože v oddělenosti toho, že si představujete, že jste ten drobný člověk, 

posuzujete pak druhé lidi v jejich konání.  

Jenže pozor! Žijete v obrovské skupině lidí na planetě, kdy každý z těch lidí má výši 

Božství úplně jinde, takže vidíte, že každý dělá to, co umí. Každý dělá to, co v tu chvíli 

může a proto zajišťuje přesné místo, dobu, kde se pohybuje hmota v tom čase jeho bytí, 

takže člověk dělá dobře, on se učí úplně stejně jako vy. A tohle je důležité vědět. Je to 
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geniální pocit úlevy, když víte, že se jenom hmotou jako nástrojem máte něčemu 

postavit, jako člověk morální. Ne niterně, s tím stejně nic neuděláte.  

Zkuste si představit takovou iluzorní věc, že budete žít v nějakém městě, kde ti 

představitelé toho města budou dělat úplně, podle vás, špatná rozhodnutí. Ano, ono to 

tak bude, ale i oni se museli k tomu dostat i oni jsou stejnou součástí vývoje, v osudu 

to mají, oni musí zažít své zkoušky a svůj vývoj, to znamená narazit, když se podrobují 

tomu diktátu egoismu. A vy, když nemůžete zasáhnout jiným způsobem, tak s tím 

nemůžete nic dělat. Přestaňte sledovat takovéto věci. Jako jednotlivec neuděláte nic. 

Ale pozor, uděláte obrovsky dobře proto, že se s těchto věcí vymaníte. Oni se vám ztratí 

z obzoru. Nemylte se, to není ignorance. To je respekt. Respekt k tomu, že nemáte 

takovou moc v té chvíli a v té hmotě a v tom čase, kde žijete, něco udělat. Věřte mi, že 

tehdy pro ten svět děláte obrovský kus práce. To si nedovedete představit, protože 

planeta je organismus a ona teď obrovsky bude chránit bytosti, které jí sem přidávají 

klid, lásku, soucit a ne kritiku, aroganci, jakýkoliv odpor. Vy sami znečišťujete, pak se 

přidáváte do fáze buněk, které dělají egoismy v nevědomosti. Buďte klidní, jenom svět 

pozorujte. Smíte jenom běžně lidsky říct.  

 To znamená, že se teď pomalinku začnete stávat učiteli. Jste malé, zárodečné buňky, 

které budou nejen svým konáním těla ukazovat druhým lidem, kteří to ještě nechápou, 

že můžete i v kritické situaci být klidní, vyrovnaní, věci si zařídit v klidu. Pak se vám 

všechno promění. Vy už hodně, jak na vás koukám, protože hodně tváří znám, víte věcí, 

jak to v praxi chodí a jak se věci skutečně mění v tom životě, jak se stane obrovský 

zázrak, když to pustíte. Člověk v egoismu, ten si myslí, ne, to nemůžu, to přece nemůžu 

udělat. Opačně, přijde obrovská úleva.  

Zkuste si představit, možná jste to všichni zažili, že dřív jste třeba nesnesli žádnou 

kritiku. Už vůbec byste se nepřiznali, že jste něco blbého udělali. Když poprvé člověk se 

přizná: „Já jsem ale blbec, to jsem to teda pohnojil“, ona přijde úleva. Já to vykřičím 

do světa. Nic se nestalo, hlava mi neupadla. Víte, tohle je taky neuvěřitelně důležité nic 

neschovávat. To je bič na vás, pak se musíte hlídat, abyste se neprořekli, aby to z vás 

nevypadlo. To je tak namáhavé. 

Moje maminka byla hodně kritická v jisté fázi svého života a my jsme nemohli spoustu 

věcí před ní říct. Když říkáte polopravdy, pololži, pak se musíte hlídat, to je tak těžké. 

Takový člověk je i závažím pro své okolí. Jakmile pochopíte, vy tomu společenství, kde 

žijete, přidáváte obrovskou svobodu. Ten člověk ví, že cokoliv před vámi řekne, že 

nebudete reagovat negativně, že se nenaštvete. Už předpokládá určité reakce těla. A 

dnes ta maminka je takovým malým andělem. Je to krásné s ní žít. Už snese spoustu 

věcí, které dřív nemohla, takže vidíte, jak jsme se vedle sebe vyvíjely, protože i já jsem 

potřebovala vedle sebe mít takového primárního anděla. Obě strany se vždycky učí. A 

tak je to vždycky. Vedle vás když je někdo v odporu, je jasné, že takového člověka v 

minulosti jste nechtěli přijmout. Tak to konečně udělejte. Pozor, ono to zmizí, okamžitě 

to zmizí. Jsou věci, které můžete změnit okamžitě z minuty na minutu. Musíte k tomu 

mít obrovskou odvahu. Žít Boha je pro odvážné lidi.  



  11 

 Já jsem se možná zmiňovala, jak mi psala ta žena, která se pořád bála všeho. A za půl 

roku napsala: „Už se nebojím, jenom jedné věci ano, že dostanu AIDS.“ Já jsem se 

hrozně smála a říkám: „Dobře, tak to jednoduše odbouráte. Vy jste si zvolila celý život. 

Tak řekněte tomu “egoušovi“. Tak jo, jestli to mám dostat, tak to byla moje vůle, tak to 

přijímám.“ To přijetí on nesnese. Ego umírá, když souhlasíte. Tuhle větu si dobře 

zapamatujte. Ego mlčí, ono nemá na vás zbraň a někdy se stane, když souhlasíte, že 

pošle rodinného příslušníka a přes jeho pusu najednou vypadne něco, kdy budete v 

šoku, protože to bude korigovat s tím, co nyní řešíte a musíte to udržet taky. Já jsem v 

tomhle byla mistr a měla jsem obrovského spolupracovníka v mojí mamince, která fakt 

vždycky přišla a ten Satan otevřel ty oči a šlehl něco. Naučila jsem se všechno řešit s 

humorem. Ten humor odrazí takový ten hrot toho egoismu. Nikdy bych to 

nenapasovala na maminku, ta byla anděl, který byl využitý a tak je to se všemi těmi 

vašimi jakoby nepřáteli. Oni jenom hrají to, co on jim shora diktuje, ale jakmile budete 

toho člověka vidět jako Boha a budete mluvit na to ego, abyste toho člověka osvobodili 

od toho egoismu vlastního, který na něm sedí, tehdy budete mít obrovské výsledky.  

Někdy budete komunikovat i s Nadjá s tím člověkem. Já si pamatuji, jak jsem jednou 

přijela do rodiny, kde jsem potřebovala vysvětlit jedné mladé ženě, která se nechtěla 

něčeho vzdát. A bývala bych asi obrovsky mluvila a mluvila a mluvila. Ti lidé byli jakoby 

moje rozšířená rodina, všichni jste, samozřejmě. Nicméně když jsme dělaly auru, já jí 

vysvětlovala, co a jak dělá špatně, tak najednou ta žena zvedla oči, takhle je do mne 

zapíchla a přišlo Nadjá. To je takový ten mír a klid. A říká mi: „Neboj, já to zvládnu 

sama.“ Mně bylo jasné, že ona vůbec nic neví. Ano, ta žena nic nevěděla. Tak jsem se 

jen usmála, kývla hlavou. Bylo vidět, že ještě to má nějaký čas těla, než se k tomu 

propracuje. Takže jsem přestala jakoby tlačit slovem. Bylo zbytečné mluvit. Seshora 

vám to božství obrovsky pomůže, budete vědět, komu co máte říct, jak to máte říct. Ale 

hlavně, neděste se, přijdou velice zvláštní věci, kdy budete dopředu znát váš osud. Kdy 

končí jednotlivý program. Program A – B by pro mne nikdy nebyl otevřen, abych o něm 

s vámi mohla mluvit, kdybych ho nežila. Někdy je to šokující, velmi šokující.  

V dětství jsem to zažívala mnohokrát. Nejvíce šokující byl můj program, kdy se blížil 

rozchod s mým druhým partnerem, ale já o tom netušila. Já bych nikdy nikomu 

neublížila. Jednou byl velice unavený a přišel si lehnout. Četla jsem, měla jsem 

rozsvícenou v posteli lampičku a on mi říká: “Já budu spát“. Říkám: „Jen zavři oči, jsi 

unavený,“ a pohladila jsem ho po tváři. Zavřel oči a začal pravidelně odfukovat. Tak 

jsem se na něho tak se zalíbením zadívala. Koukám na něj, říkám si: „Drobeček, on je 

tak unavený, to mu přeji, aby si odpočinul.“ Najednou přišlo Nadjá, taková vzdálenost, 

koukám na něj (manžela), říkám si, co to je, co tu dělá, pozor, to je obrovsky šokující, 

když to zažijete. V těch prvních fázích v dětství to bylo v takových malých vhledech. 

Tohle bylo obrovské. Kdo to je? Co tu dělá? Protože ten svět Boha v té hmotě se 

neorientuje, teď si vezměte, že vymístili ego, otevřeli klapku a poslali Božství. A teď se 

ozvalo: „Budeš mít třetího muže a ještě teda tam něco bylo, to vám nemohu říct.“ 

Myslela jsem si, že jsem se zbláznila. Mně začalo bušit srdce. Teď jsem zhasla, zavřela 

jsem oči a říkala jsem si: „Já jsem se zbláznila. Co to bylo?“ Pak vám zpětně dojde, tohle 

bylo skutečně šokující, že jste zahlídli program konečnosti. Oni nahoře věděli, že bych 

se velmi bránila, že bych se usilovně snažila zůstat v tom programu, protože Jirka byl 
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báječný člověk, byl hodný, byl srandista. Bylo s ním fajn. Nebyl důvod. Když jste 

pokorný člověk, který žije ve 3D, musíte zahlídnout něco, kdy víte, že jenom něčím 

procházíte, co je dopředu dané. Všechno mělo svůj dobrý důvod. Já jsem musela 

vychovat jeho dvě děti, které jsou také mými dětmi.  

Zrovna zítra jdu péct k Haničce. Já sama pro sebe jsem si letos neupekla. Vlastně už jo, 

já jsem dostala teď cukroví. Takže mám upečeno. Děkuji vám. Vidíte, jak moje ruce 

jsou i v jiných rukách. Ale já sama zítra jdu dělat rohlíčky k Haničce. Takže vidíte, že 

tohle bylo velice důležité prožít, jinak bych o tom nevěděla. Všichni z vás máte program 

DNA planety, na které žijete. A je to nastavené, ale když použijete vlastní vůli člověka, 

myslíte si rozejít se, nerozejít, co mám dělat? Věřte mi, když se budete držet čestnosti 

a morálky, když to nemá být, tak vás to samo vykopne. Dějí se takové věci, ale tehdy 

jste čistí, vy jste vůlí člověka sami sebe neušpinili jako hmotu, takže vaše hmota byla 

očištěna, protože jste si nezapsali blokaci.  

Takže nejkratší cesta k zastavení karmy je nedělat žádný emocionální odpor nitra. To 

je velice důležité vědět. Někdo si myslí, že když já takhle to tělo použiji, udělám tu 

scénu, jak třeba s tím chlapečkem, jak odhodil papír od nanuku . Ne, o tom Bůh vůbec 

nevěděl, já jen zkusila tělem, co to udělá. Ale když bych okolo prošla mlčky, neřekla 

bych nic a vnitřně si pomyslím takový „bordel“ ano, takový ten prožitek, tehdy si 

odnesu moji špínu. Pozor, paradoxní by bylo, že bych tu Zemi také ušpinila. To, co z 

vás padá, znečišťuje tuhle planetu, protože všechno je energie, což lidské oko neví, ale 

vy už to cítíte.  

Hlavně v noci se vám teď budou dít obrovské věci. To budete jak pod napětím 380, to 

je fakt jak pod kabelem. Samozřejmě hlavně hodně budou pracovat vaše duchovní 

srdce. Srdeční čakra se vám bude obrovsky otevírat. Je to taková malá, atomová 

elektrárna. To úplně slyšíte, jak to duní, jak to pracuje. A ono to rotuje kolem vás třeba 

i několik metrů. Já jsem jednou zažila stav, kdy moje srdce rotovalo kolem baráku v 

noci. A i to bylo vidět, to bylo zajímavé. Někdy se vám může stát, že budete vidět se 

zavřenýma očima. Nebojte se toho, to jenom Nadjá vám ukazuje, že už vládnete nad 

hmotou. Stává se to. Pozor, nesmíte to vy chtít dopředu. Ne, aby vás napadlo, že teď 

budete dělat nějaká cvičení, abyste to viděli. To už jste ta hmota, která se snaží o nějaké 

věci, ne. To přijde všechno samo, bez vašeho chtění člověka. Zapomeňte na to tělo, že 

jste člověk, jenom konejte potřebné věci a stavějte se ke všemu, co přichází tak, jak má. 

To stačí.  

A teď pozor. Už víte, že planeta se čistí. Co to znamená? Nedávno mi psal nějaký muž 

ze Slovenska, že má známou někde v Americe a ta známá je nějakou duchovní učitelkou 

a ta oznámila světu, že planeta byla očištěna od karmy. A on říká: „Juchů, nemám 

karmu.“ To je obrovský omyl. Ano, ano i ne. Obě varianty jsou dobré a správné 

informace, ale vy tomu musíte rozumět. Planeta se očistila právě proto, že přešla na 

konci března do stavu 5D, to znamená, vyskočila vibrace vašich hmot. A právě proto, 

když v ní uvnitř uděláte egoismus, hned ta karma přijde. Dříve to trvalo velice dlouho, 

protože vibrace musí mít určitý odskok. To je jak pes na vodítku, už jsem to 

vysvětlovala. Do určité vzdálenosti to jde, to vodítko je třeba 2 metrové, pak by se 

přetrhlo. To nejde. To znamená, že jestliže odskočila planeta, ta je skutečně už 
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bezkaremní, planeta, ta je v 5D. Do té doby tady fungovaly všechny věci úplně 

spolehlivě. Léčitelé léčili a pomáhali lidem a dělali spoustu věcí, kterých si lidé vážili. 

Bylo to právě proto, že nikdo nevěděl pravý stav věcí, že vlastně léčitel zasahuje do 

karmy toho člověka. Jenže ve vašich osudech je, abyste se všechno naučili sami. To 

znamená, když vám někdo sebere ten odpor vytvořený a vy jste neproběhli situací 

tenkrát správně a ten odpor jste vytvořili, musí přijít obrovský náraz a mnohem větší, 

než byl předtím v osudu. Protože mezitím prošlo vaše tělo v čase těla ještě o nějaký 

kousek dál a vy jste už měli být někde jinde. Takže znovu musí přijít náraz. Není to tak, 

prosím vás, že bych o léčitelích říkala, že jsou špatní. Vždyť víte, že říkám, že vše je 

dobré. Tohle mějte vždycky na paměti. Ti lidé se vyvíjí.  

A teď pozor. Každý odkládá podle míry porozumění a svého vývoje. A je to velmi 

důležité vědět. To znamená, že když si máte prožít tolik životů v černé magii, budete ji 

ještě dělat, když třeba jeden život chybí nebo dva roky chybí…. Budete ještě dál dělat 

bílou magii, když jste ještě nedošli na své dno a bílí mágové teď budou prožívat své 

nemoci. Už to nepracuje. A Dan na mne ukazuje, že mám teď skončit. Bude malá 

přestávka. Běžte se vyčůrat! 

Už jsem mluvila o tom, že Planeta nesmírně postoupila dopředu, to znamená, že ze 

všech stran ten Bůh se na ní začne objevovat. A z těch dalších stran, o kterých nyní 

mluvím, znamená vědecký posun. Ta věda si skutečně ho začne jakoby osahávat a 

dokazovat, viz knížka pana docenta Miloše Krále. Nicméně já vám vysvětlím, že 

skutečně já jako mystik a člověk, který sem přišel učit lidi být Bohem, to mám velmi 

jednoduché, když je trpělivý, než člověk, který dokazuje svůj vlastní prožitek. Ta kniha 

je velice zajímavá, pan docent je velice hodný člověk, milý, já jsem ho zahlédla jenom v 

krátkosti na videu. Nicméně, mě to v tom smyslu vědeckém nic neříká, protože já si 

nepamatuji ani jediný vzorec, neumím nic z matematiky ani z fyziky. To všechno jsem 

se naučila v potřebě třeba té 9. třídy a pak to zapadlo. Nikdy v životě jsem to 

nepoužívala, což je pozor hodně široké pole učení pro vás pro lidstvo. Spousta lidí 

nevyužívá matematiku a fyziku, chemii pro svůj život, a když, tak jen v určitém úseku, 

kdy je vám to dané. Dejme tomu budete lékárnický laborant, tak budete využívat tu 

chemii, kterou potřebujete, ale už jinak ne. Nicméně pozor, vysvětlím vám, jak je cesta 

vědy velmi, velmi obtížná. Pan docent zrovna to tam prožívá, myslím si, že pro něj je 

ten stav dneska velmi těžký a jako s člověkem s ním soucítím a vysvětlím ten postup a 

pohled.  

Jako vědec 20 let dokazoval, že Bůh není. Načež to Božství se mu zjevilo. Ano, jestliže 

zažijete stav Boha, už nikdy nemůže člověk pochybovat. To nejde, to zkrátka víte. Takže 

dalších 20 let se snaží zase toho Boha dokazovat. Ale pozor, tam je dvojitá blokace. 

Nerespektování pravdy druhé strany. Rozumíte mi? Vy se dostanete přes hranici 

blokační tak, když budete vědět, že pravda každého člověka je jeho vývojová fáze, kam 

dospěl náběrem všech životů. Už jenom ta snaha dokázat někomu, že já mám pravdu, 

je nekonečná, je hrozně těžká. Já nepotřebuji vám dokazovat, že ten Bůh je. Když vy se 

budete chovat a jste připraveni na informace, které vám dávám, tak jak vám říkám, to 

znamená, že začnete pracovat, přestáváte dělat negativní emoce, ten Bůh, neboli vy 

sami se sami dostanete do svých hmotných schránek a tehdy ho zažijete v pravou chvíli, 
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přesně tak, jak ho máte ve vývoji nastaveného v tom vašem systému A – B. A tehdy si 

ho zažijete. Byla bych špatným mystikem a špatným učitelem, kdybych vám to 

vnucovala. Vy víte, že nikdy jsem nikomu nic nevnucovala. Já vám nabídnu stříbrný 

tác s různými pamlsky a informacemi a záleží na tom, v jakém množství, v jakém % vy, 

který ten směr si vyberete. Pouze jsem vás celou dobu své činnosti upozorňovala na 

nebezpečí, kdy ten egoismus ve vaší nevědomosti vývojové, vám může hodit nějakou 

vějičku, abyste se chytili.  

 Ta vějička skutečně je velmi silná v krajině těsně před výukou pokory, to znamená v 

tom léčitelství, kdy už jste lidé s velmi velkým srdcem a chcete pomáhat. Slyšíte to? 

Chcete pomáhat. Nicméně tehdy vám ten Satan nabídne různé dary. Já si pamatuji, jak 

mi přišel nabídnout informace přes čich. Já jsem čichala vůni a dopředu jsem věděla, 

co přijde. Kdybych se na to chytila, bazírovala na tom, chtěla toho nějakým způsobem 

zneužívat, už vás má. Ne, ne odmítnout to.  

Teď zrovna tady byla žena, ano, kouzelné, někdy za vámi mohu v noci přijít i já, ale 

nebudu to já. Řeknu vám otázku, která bude tak na hraně, ale nebezpečně blízko. Je to 

On-Satan. Všímejte si očí. Tato žena to zažila nedávno, kdy jsem za ní přišla. A položila 

mi otázku, jestli jsem to byla já. A právě proto i mám zmizet. Vy mě máte respektovat 

pouze vnitřně jako informaci, která vám byla podána. Stejně jste všechno nemohli 

pojmout a ještě to nějaký čas potrvá. Protože naštěstí máme Dana a všechny nahrávky, 

které se kdy vytvořily, ještě v tom čase, kdy budete poslouchat. Poslouchejte pouze 

informace, ony vám budou docházet přesně a budou zapadat v době, kdy budou 

splňovat dobu, kdy vaše DNA má být v tom stavu vývoje. Věřte mi, nedá se nic změnit. 

Váš osud jste si vybrali, je daný. Váš vývoj je nastavený. Všechno, tak jak se stalo, včetně 

vašich ztrát a výdělků, všech věcí, které vy jste chtěli, abyste našli sami sebe-vaše 

Božství. Realita Boha je obrovsky osvobozující. Ze začátku ta duše se tady plácá, všemu 

se brání, všechno chce, život po životě tak, jak se vyvíjí. I obrovské utrpení, protože to 

vám pomáhá zvyšovat vibrace. Vy tu hmotu potřebujete jako zvíře zkrotit. Duch 

potřebuje zkrotit hmotu v nevědomosti. To znamená, musí přijít na to, že tou hmotou 

není. Pak se z vás skutečně stanou Fénixové, kdy opustíte to tělo zvířete a vzlétnete jako 

Duch osvobozený od toho, co jste si před tím myslili, že jste. A těsně před koncem, to 

znamená v těch dvou fázích, v těch dvou třídách, které předcházejí té době, než se 

osvobodíte, musíte být zatíženi velmi karemně a musíte vyvozovat vyšší vůli, než kdy 

dřív. Černá a bílá magie jsou od toho. A tehdy musíte prokázat v tom osudu a zvolili 

jste si to, že umíte přijít o cokoliv a kohokoliv ve vašem životě. Musíte respektovat a nic 

nevlastnit. Poslední fáze je, že nebudete vlastnit ani sami sebe, to znamená, že se 

nebudete považovat za tělo a i při představě, že zemřete, budete to respektovat. Jakmile 

ta zkouška projde, všechno zmizí, všechno se změní. Jde o to, abyste to prožili a 

souhlasili. Tehdy teprve nastávají poslední platby, protože už se nebráníte, už 

nevytváříte negativní emoce, to znamená odpor, nepokoru. Stáváte se Kristem, neboť 

jste ukřižovali vůli člověka, který by chtěl něco jiného, než se děje. Jde o to být klidný 

ve stavu, který mám, a souhlasit. 

 Člověk, který provozuje egoismus, vlastně chce něco jiného než teď je. Vidíte to? Je to 

i vlastně bílý mág/léčitel, který nechce nemoc toho člověka. Ale ten člověk si tu nemoc 
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vytvořil odporem a teď ještě odporuje, protože tu nemoc nechce. Rozumíte mi? To je 

dvojitá blokace. Vy musíte naučit lidi, aby přestali dělat odpory ve svém osudu, to 

znamená sednout si s nimi, povykládat si, aby vyřešili své osobní problémy. Jenom si 

pohovořit a také sami jim můžete vyprávět o svých osudech, protože jestliže už se 

stáváte učiteli, už máte spousty svých příběhů, kde jste zažili ty zázraky, které dřív jste 

neviděli. Tohle je systém učitelování, kdy učíte další duše vedle sebe, aby přišli na to, 

že nejsou hmota. Aby nalili sami sebe, pustili toho Boha do schránky, ve které přežívá. 

Tehdy se smí potom, samozřejmě, při tom vyučování odebírat zpětně, to je dovoleno. 

Ale pozor, to budete cítit, jestli ano nebo ne, protože nejlepší skutečně jsou čisté platby.  

Ale protože ne každý umí do ztracena hned přijmout všechnu bolest a ne každou 

nemoc. Vy si smíte pomáhat bylinkami, masážemi, klíďo, píďo, ale ne zásahem 

energetickým. A teď pozor, ani ne šťouráním v minulosti. Takové ty zpětné kódy 

rozvazování, nedělejte to. Tady jste ještě pořád v pozici, že něco nechcete. Pak se čistíte 

jako člověk s vůlí, který tohle nechce. Vy se nesmíte umazat. Slyšíte to? Proč byste měli 

prát to svoje prostěradlo, když budeme vypadat jako to prostěradlo nebo prádlo, když 

se neumažete? Takže začátek je ten, že se naučíte se neumazat = neudělat negativní 

emoci. Jenom vyřešit tělem, co jde. Jakmile to budete umět, budete vědět, že jakmile 

se to prádlo vypere, bude to poslední praní.  

A teď pozor. To vaše tělo/prádlo se bude prát automaticky samo. Měli byste být šťastni 

jak blechy. Jako ta paní, co zvracela teď. Ano, i to malé dítě pochopilo, že blé je super. 

Tohle je obrovský systém. Nevadí, občas něco píchne, něco přiletí. Musíte to přijmout 

s radostí. Teď platím, já si to zasloužím. Oni nás učili shora, že opravdu máme 

respektovat úplně všechno a v okamžiku nějaké bolesti, která přichází si říct: „Super, 

něco se mi hojí. “ Jo, jo, jo, to je obrovsky optimistická věc. Něco se mi hojí, to je pravda. 

A pak rychle proběhne odporu odmítání jako energie vzhůru a docelí se váš systém.  

Nicméně v noci budete mít obtížné těžké stavy, kdy Bůh je obrovská energie, budete se 

třást v noci. Nebojte se toho. Můžete i slyšet věci, budete vidět se zavřenýma očima. 

Budete smysly používat v jiných fázích, protože vy máte ještě jemno-sluch, jemno-čich, 

jemno-hmat. Budete vším právě proto, že si vás vaše Božství vyzkouší, že neumíte 

zasahovat jako hmota. To znamená, že budete žít, že vše je dobré. Nejenom pro vás ale 

i pro druhé. Proto jste napřed prozkoušeni s těmi, které jakoby milujete víc, přes děti a 

přes partnery a přes rodiče. Smíte jen sledovat a respektovat vývoj druhého člověka. 

Nic jiného. Jednoho dne se vypere poslední úsek vašeho těla a máte splaceno a pak se 

stanou věci, kdy budete valit oči.  

Ještě přijdou poslední zkoušky v odporu. Mně se to stalo v srpnu tohoto roku, kdy to 

víte, vypravovala jsem to na přednáškách, jsem měla trochu problémy s pravou nohou. 

Protože to byla obtížná situace, kdy jsem cestovala hodiny a hodiny. Takže ta noha měla 

takový stín a pak začala už trochu pobolívat. Nicméně to se vyřešilo, chodili shůry, 

čistili mne, bez mého přání. Jestliže už se stanete Bohem, ten Bůh si vás ohlídá. Pak se 

dějí obrovské zázraky. A tehdy, když přijela Lucinka 28. srpna, tak já jsem na ně čekala. 

Spala jsem, protože jsem věděla, že na mne zazvoní. Když přijeli z letiště, tak jeli rovnou 

k tatínkovi na večeři. A jak jsem spala, tak se najednou rozsvítilo v mém těle a já jsem 

viděla 2 rudé žhnoucí body v té noze, ta noha strašně bolela. A teď se ozvalo z té hladiny 
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Satana: „To je konec, chcípneš. To je embolie.“ Hele, přišel obrovský blažený pocit. Jé, 

já už jsem splnila, co jsem měla. Já můžu odejít. Pozor, radost, že můžu odejít, opustit 

hmotu. Pozor, tomu, kdo teď zatrnul, bacha. /Smích/ Okamžitě se mi rozsvítilo srdce. 

Veliká zář natekla. Vidíte tu zkumavku, jak kreslím v prostředku. Ano, takhle vypadáte, 

to je kanál, který musí být plný Boha. A zář, když mi natekla do toho kanálu a vytekla 

do té nohy, okamžitě do vteřiny bolest přestala.  

Nebo v Chrudimi jsme skončili přednášku a já jsme začala chraptět. V neděli jsme 

začala kašlat. V pondělí, v úterý obrovský kašel. Říkám si: „Tý jo, já pojedu do Zlína a 

budu tam kuckat do toho mikrofonu. Říkám si: „No, oni mi to budou muset odpustit, 

já teď nemohu rozpustit 400 lidí, kteří přijedou. Ono to nějak dopadne.“ V noci přišly 

bílé ruce, takhle mi šahaly na krk, já jsme od čtvrtka nezakašlala. Ale co se dělo ještě 

víc, to bylo neuvěřitelné, protože já jsme cítila, jak to zvíře moje, to tělo neboli ty buňky, 

jak se třesou, jak s něčím bojují. Přece jen jsem byla unavená. A když jste unaveni, to 

vy víte, ta imunita je trošku snížená a teď si vezměte, s kolika lidmi já jsme ve styku. A 

to tělo se přeci jen potká s něčím.  

 Říkala jsem si, že bych potřebovala zázvor. A kdysi dávno když v roce 2011 se natočily 

Křečany, tak se rozjel obrovský boom, kdy mne navštěvovali lidi hlavně z Rumburska. 

Vždycky přijeli 3,4,5 lidí, přijížděli ráno v 9, odjížděli v odpoledne 5 a teď se udělalo 

takové hromadné sezení, kdy jsem jednoho brala, a ostatní poslouchali. I to je očistné. 

A jednou přijela paní Liběna. A přivezla…oni vždycky vozili dárky. A nevař, to byly 

koláče, čaje, jídlo zavařené. A tahle paní přivezla ohromnou věc, zavařená sklenice 

zázvoru. To byl: jeden díl zázvoru, l díl cukru l díl rozdělaných citronových stroužků 

nakrájených na kousky, ono to pustí šťávu. Buď se to zavaří, nebo se to dá jenom do 

sklenice do lednice a pak si dáte velkou lžíci, hodíte ji do hrnku a zalijete vodou. Je 

úžasný, můžete tam dát i nějaké koření. A já měla ten den tolik práce, nestíhala jsem 

ani kupovat zázvor, nebo když už jsem přišla do obchodu, tak zázvor nebyl. A já jsme si 

tak pro sebe, když nebyl zázvor v tom fochu, říkala:“ Liběno, Liběno, kdybys ty věděla, 

jak já potřebuji ten zázvor.“ Představte si. Zlín proběhl dobře, nekašlala jsem, tělo sice 

dělalo psí kusy. Ve středu další týden zvonek. Já byla v laborce, tam mi zvonek nezvoní, 

ale slyšela jsem, jak někdo zvoní do bytu. Tak jsem šla k okýnku a volám: „Halo, kdo je 

tam?“ „Pošta.“ Já vyběhla nahoru, hele, pošťácké auto a pošťák mi přinesl krabičku a 

tam bylo napsáno, Liběna. /Smích/ Tam byly 4 sklenice zázvoru.  

Pozor, my jsme si psaly rok předtím, ona mne vůbec…tak jsem hned našla ten email, 

úžasná ženská. Tak jsem jí hned napsala zpátky, že mne slyšela. Nicméně napsala 

nádherný dopis a to se taky týká všeho. A protože se natáčí, budu velmi ráda, že to 

budete slyšet. Napsala krásný dopis. Ona když se před 20lety rozvedla, bydlela v 

Lounech a z okna měla výhled na Oblík. Tam, kde vlastně teď bude centrum. A říkala, 

my jsme tenkrát neměli ani pevnou linku, ani nebyly mobilní telefony a tehdy jsem 

jednou přišla z vycházky se svou malou 5letou dcerou a byl zastrčený takový malý 

lísteček 10x10 takhle za futrem. Jakože někdo nás asi hledal a nenašel, a když jsem ho 

rozbalila, tak tam bylo takovou dětskou roztřesenou rukou, asi starý člověk, napsáno: 

„Blahoslavení tiší neboť oni zdědí Zemi.“ Ona říkala, že se léta ptala lidí i katolíků, lidí, 

kteří znají dopodrobna Bibli, co to znamená. Nikdo to nevěděl. První AHA - efekt přišel 
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tehdy, když začala poslouchat Tolleho, ale ještě trošku něco chybělo. A další věc jí přišla 

až tehdy, kdy klikla na Ivančiny přednášky.  

Vaše hmota, zevnitř oživená Bohem, to znamená TICHO, kdy nepodléháte křiku ega. 

To je hmota, která zůstane tady na planetě čistá. Zbytek se obrovsky očistí. Jakýkoli 

egoismus, který nyní z vás vyjde ven, vám, to znamená vy sami sobě / té hmotě/, ublíží, 

ať v nemocech, nebo v úrazech. To, co se nyní děje na Zemi, kdy se mění počasí, jsou 

uragány, jsou obrovské nápory různých klimatických katastrof, jsou hromadné 

bouračky, při kterých hromadně umírají lidé, to vše není náhodné, protože všechno je 

energie. A to jsou ti, kteří zevnitř do svých těl do hmoty planety křičí egoismy. Ta 

planeta je neunese. Vy zdědíte Zemi jenom tehdy, kdy na ni budete přidávat jen 

souhlasné tedy pozitivní emoce.  

 Jakákoli prosba, jakákoli modlitba, je chtění něčeho jiného, než je. Všechno, co 

fungovalo na planetě 3D, to znamená stavy, které jste používali k uklidnění. Ano, ony 

to byly berličky, v té době to bylo výborné. Žádné ochrany. Největší ochranu vytvoří 

Bůh sám. Tedy přijetí všeho, a toho Boha musíte dostat do sebe. Ochrana je vůlí 

člověka, který si sám vybuduje pocit, že se musí něčím chránit. Neboli zase prosba 

něčeho jiného, než je. Je to karma, která vás dohání z minulostních bílých i černých 

mágovských životů, protože to jsou stavy těsně pod prozřením. Buďte si toho, prosím, 

vědomi. I když se vedle vás budou dít velmi drsné věci, kladu vám na srdce: 

Neposuzujte! Neodsuzujte! Nekritizujte! Nebuďte rozladěni! Nemyslete si, že se dějí 

věci špatné, ony vás doženou. Já jsem vyprávěla kdysi příběh mého milovaného zetě. 

Řeknu vám ho znovu, je to krásný příběh a tady je vidět, jak nic, co je na planetě 

nesmíte považovat za špatné. Byť by to třeba byla mafie. 

 Asi před 6-7 lety, to byla vnučka malinká asi 2- 3letá holčička, Matýskovi bylo o 3 víc, 

Kubíček ještě nebyl, přijeli Italové takhle na konci roku. Oni jezdí na 10 dní před 

Silvestrem a odjíždějí tak 6.-10. ledna. A tenkrát přijeli na návštěvu, jela jsem pro ně 

na letiště a Paolo mi říká: „Podívej, co mám za knížku.“ A tam La mafia. Říkám: „Co to 

čteš?“ „Ty si nedovedeš představit, co oni všechno dělají.“ Říkám: „Paolo, změníš to?“ 

Bylo vidět, jak je do toho zažraný. Načež druhý den ke mně přišel a říká mi: „Prosím tě, 

nemůžeš se na mne podívat? Já mám tady takový tlak.“ Říkám: „Tak si sedni.“ Když 

jsem mu sáhla na levou nohu, levá noha je hmota, když považujete někoho, to je jedno, 

jestli člověka nebo organizaci nebo něco za špatné, posuzujete, že on dělá špatné věci. 

Uvědomte si, že i ta mafie, ti lidé, kteří tam jsou, kteří jsou zúčastnění toho dění, věřte 

mi to, jsou jenom ve vývojové fázi toho dění, jsou pouze v určité vývojové fázi svého 

vlastního vývoje, takže se zúčastňují. To jsou fáze většinou černých mágovských životů. 

Ale jestliže já odvrhnu a poukážu na to, že je to špatné, jsem stejný egoista. Ano, já něco 

odmítám. Vy to musíte respektovat, pak se to k vám nedostane. Jakmile jsme mu sáhla 

na levou nohu, tam byla tak obrovská bolest připravená. Pozor, to je zápis budoucí 

bolesti v tom čase tady toho těla. Já jsem trhla rukou, protože ta bolest byla tak strašná, 

že mi to vyskočilo až k lokti. Já říkám: „Tebe nebolí levá noha?“ „Ne, nebolí, tady, tady 

mne bolí, bok.“ Říkám: „To už ti vzlíná do vztahovky, Paolo, bude tě bolet levá noha.“ 

„Ne, ne, ne pokračuj, tak je to dobrý.“ Tak jo, dobrý, tak jsem ho nechala. Vidíte? 

Respekt. Respekt. Ten člověk ještě nepochopil, takže muselo být pokračování. Kdybych 
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já byla bílý mág, tak mu budu bránit, budu přesvědčovat a stahovat a…ne, ne, ne. On si 

to zasloužil, ještě nepřišla fáze, kdy pochopí. Jeli jsme dál, ale jak on to nechtěl slyšet, 

když jsem mu to říkala, tak si zablokoval ještě pravé ucho. Ptám se ho, zda ho nebolí 

pravé ucho, že prý ne, ale byl takový …hele, ona je taková…a to není pravda…Za 2 dny 

v noci ve 2 ráno se otevřely dveře do pokojíčku, spala jsem s Matýskem, máme tam 

zatahovací dveře a teď vidím Petrušky siluetu, jak potmě šla hledat něco do police. 

Ptám se, co hledá, že prý teploměr. Paolo je z tebe hotový, ta levá noha ho tak strašně 

bolí, že nemůže ani ležet, ani sedět, ani chodit, zkrátka nic, on je úplně paralyzovaný. 

Říkám: „Mám vstát?“ „Ne, ne, ne maminko. To ještě není všechno“. Ona je velmi 

moudrá, protože ještě pořád tu knihu četl. Ještě nenabral dno. Tak jo, já jsme se 

přikryla, spokojeně, a spala jsem. Ale tenkrát bylo pošmourno, takový inverze, že jsme 

fakt přespali, to se nám nestává. A on už to nevydržel, bylo asi čtvrt na 10 a otevřely se 

ty dveře zatahovací, stál tam v županu, byl úplně zelený a říká: „Maminko, Ježíš Maria, 

jsem starý dědeček.“ Říkám. „Co ti je?“ Dělala jsem blbou, že jo. A on: „Ta levá noha, 

jak jsi říkala, mne strašně bolí.“ Hele, my jsme ho 20 minut posazovaly na takový 

bobek. Takhle mu tekly slzy. On se vůbec nemohl hýbat, úplně jak ochrnutý. Víte, čím 

vyšší, on je tak láskyplný člověk, má obrovské srdce. Vy ho poznáte, až přijedete do 

Mnichova pak. To z něj čiší na dálku, jak miluje lidi. Taková spravedlnost zvláštní, tam 

je velice zvláštní logika, to se málokdy vidí a teď najednou tohle. To se muselo vyčistit. 

Jsem ho posadila, ono to trvalo asi ¾ hodiny, tam toho bylo tolik. Ten by si užil, jak 

pes. Pak už začal chodit, říká: „Dobrý, dobrý.“ Tak povídám: „Tohle už je tvoje, už 

nedostanu nic, ještě 2-3 dny budeš kulhat, ale dobrý, když vydržíš.“ A Péťa pak říkala: 

„Mami, on četl, jak nemohl spát, jak ho to bolelo, tak si vzal tu knížku o mafii a 

najednou já usínám a slyším, jak to mlasklo, jak sklapl tu knížku a odhodil ji takhle na 

zem a říkal: „Kraviny.“ Na tohle se čekalo. Pozor, odpoledne jsme si všichni povídali v 

pokojíku, najednou přišla naše babička shora a ten Paolo na ni kouká a říká: „Babičko, 

můžeš mi říct, co jsi to porodila? Ona mi předvčírem říkala, že mne bude bolet noha a 

i ucho a už i to ucho mne bolí. “ /Smích/ Vidíte, jak si to rychle musíte odžít.  

Pozor, ono to v tu chvilku fakt vypadalo, že jsem čarodějnice, protože jsme to věděla 

dopředu, ale ten zápis je připravený. Ten odpor se připravuje, protože ten Bůh tam 

zavře čakru buď doleva, nebo doprava a teď tam nemůže přijít. Vždyť i ta mafie je on. 

Ta mafie jste taky vy. Vy jste všechno, co tu existuje. Jste buňka velikého těla, akorát 

dříve jste o tom nevěděli. Připadali jste si jako buňky. Teď budete vědět, že na každé 

části buňky se dějí správné věci. Vždycky si představte to lidské tělo, když budete 

buňkou na dlani, pomůže jí, že bude odporovat a kritizovat, že je třeba ve střevech 

zánět, nebo v játrech? Ne vy předáváte odpad, negaci do celku. Takže vy na té dlani 

chcete, aby tomu tělu se udělal hůř. Tohle je stav Jednoty. Takže se vším musíte 

souhlasit. Věřte mi, že i v tom orgánu, kam vy teď třeba nedohlédnete, to je jedno, ať je 

to třeba Arábie, nebo něco jiného, se dějí věci, které se tam dít musí. Dochází k vývoji 

planety, která je nastavena a i vaše přání, aby se to nedělo, je negací. To si nesmíte 

dovolit. Zkrátka praxe je, že vše je dobré a stoprocentní, a musíte se ji naučit žít. 

Ježíš přinesl velice mnoho informací, které musí člověk pochopit. Musí to zkrátka být 

a musí se to začít žít. Jenže on přišel v době, kdy planeta ještě 2 000 let byla v systému 

3D. Tak je jasné, že planeta ho zlikvidovala a on poprvé ukázal správný přístup, to 
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znamená-nepřítel neexistuje, nastavím druhou tvář. Přijmu, co mi udělají, protože on 

věděl, co bude. Při poslední večeři každému vysvětlil, co kdo udělá, kdo ho podrazí, kdo 

ho zaprodá, kdo ho zapře, co se bude dít, a vidíte, neutekl. Hezky si prožil osud a nesl 

si ho hezky na Golgotu. Ten kříž. Kříž je symbol osudu. Vy si musíte prožít všechno tak, 

jak jste si vybrali a přijmout to. I Marie věděla, co čeká její dítě, protože i ona byla čistá 

z čistých a vidíte to, byla to matka. Šlo o její dítě. Všichni učedníci, kteří tam tenkrát 

byli, byli „infikovaní“ čistým učením, které bylo ještě v pozdějších letech organizačně 

zdeformováno. I bible byla informačně přepsaná. Nicméně člověk, který bude hodně 

čistý, bude v té bibli vidět obrovské množství velikých informací. Tyto informace 

přicházejí v čase téhle planety přesně v pravý okamžik.  

Já jsem vysvětlovala letos v Budějovicích, co se mi stalo pár dní před tím. Tam jsem 

byla 4. května. Víte, každý rok, těsně před narozeninami, to je poslední den před tím, 

než se narodíte, uzavíráte celý jeden rok, protože se rodíte v bodu 0. Je to první den 

vašeho dalšího roku. A přesně v DNA jsou časy, které jsou zaznamenány v rotacích, 

protože vesmír se rozpíná, on se zvětšuje, takže Slunce, které zdánlivě stojí v jednom 

bodě a my kolem něho rotujeme jako planeta, tak my skutečně nerotujeme v jedné 

kružnici, ale rotujeme ve spirále. Takto se odečítá pomyslný čas i z aury, protože když 

šáhnu do aury a řeknu třeba rok, bolí to, tak to tam už před rokem bylo. Když řeknu 

dva, tak je to mezi rokem a dvěma, nebo když to je míň, tak to snížím třeba i na měsíc 

nebo na den, tam se dá odečíst každý den. Takže vidíte, jak časově se krásně dá 

zvládnout v té hmotě čas hmoty, kdy jste ten odpor udělali, kdy ten blok se vytvořil. A 

pak se přesně zapasovává do stavu A-B opravná fáze, kdy jste schopni něco pochopit, 

aby to mělo smysl. Váš život a osud je smysluplný a dopředu nastavený. V okamžiku, 

kdy takzvaně selžete, a byli byste schopni si to vyčítat, už nerespektujete svůj vývoj, 

protože kdyby to nebylo nastavené, že selžete jakoby, tak by se to nestalo. Je to úlevné 

vědět, že nemusíte dělat vůbec nic…pozor… emocionálně. Ono se to fakt stane úplně 

samo. Máte dělat jenom morální věci, mít tělo jako nástroj, kterým pomáháte, 

přispíváte celku. Někdo, kdo by ještě podlehl egoismu, by si mohl říct: „Hele, ona 

říkala, že mám doma hodit tělo na pohovku a nohy na stůl a nemusím dělat vůbec nic. 

Ať si to vyzkouší, to bude masáž. Pozor, to se budou dít věci. Vy máte pracovat ve 

prospěch celku. To je, jako kdyby si nějaká buňka z vašeho těla hodila nohy na stůl, tělo 

na pelech a nedělala nic. Vy máte sloužit rádi, bez pocitu, že to děláte pro sebe. Každá 

buňka vašeho těla totiž pak i reaguje. Vaše tělo bude obrovsky osvobozené, ale hlavně 

mu budete vládnout.  

Dívejte se, tam je systém. Jestliže já se chovám egoisticky, to znamená, z prospěchu 

udělám něco dobrého, abych myslela na sebe, tedy když jako něco udělám, tak to 

sklidím. I takové jsou vývojové fáze. Tehdy to dělá každá buňka vašeho těla, protože ji 

to učíte. Víte, jak je to omezující a víte, jak obrovský boom to má i na zdraví člověka, 

když všechno děláte jen pro druhé, kdy každá buňka vašeho těla to umí, protože 

hormonálně jí dáváte direkt k tomu, aby to dělala. Tehdy vaše tělo pracuje jako 

obrovská atomová elektrárna. Všechno je obrovsky nabité energií. Každá buňka miluje 

zbytek buněčných soustav ve vašem těle a pomáhá jim. Opravdu, ale nejenom to, tehdy 

ten Bůh je v celém systému, protože ho tam pustíte a i ze shora jste jednota s horním 

světem, protože člověk ve 3D se považuje za hmotu, takže vidí Boha a sebe, ke kterému 
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škemrá, modlí se, je něco jiného, ale protože Celek existuje, jste všechno VY. Vy když 

toho Boha do sebe pustíte, On shůry vám posílá věci. Vidíte, buď na mne šahali, abych 

nekašlala, bylo zapotřebí, aby vám byly sděleny bez chrchlání ty informace bez kašlání 

anebo Liběna, jako druhá buňka Božího těla, do hlavy jí přišlo, že má ten zázvor udělat, 

když ho v Teplicích neměli nebo jsem neměla čas. To je tak synchronizované, obrovsky 

synchronizované, to si nedovedete představit.  

Ale jsou i věci, které mne rozesmějí. Dane? Dan mi chtěl ulevit, Dane, nemá to být. A 

teď, když se mi předělával počítač, to jsme se tak nasmála, že jsem se smála i v noci, až 

jsme brečela, když se mi vybavila ta věta. Dan říkal, že existuje malý program, to se 

takhle umístí na plochu, kde si nahraješ hlas. Zdeněk říká, super, hned to tam stáhnul. 

Takže jsme začala nahrávat. Jenže ono to bylo furt takové tiché, slabé, tak jsme 

přidávala, nastavovala, takže asi 20 minut jsme nahrávala 2 věty a pak jsem si říkala: 

„Už je to dobrý, pošlu to Lucince jako zkoušku.“ Hele, přišly 2 věty, já myslela, že se 

počůrám smíchy. „Maminko, co to je, slyším nějaké mručení.“ /Smích/ Tak jsem jí 

napsala, ha, ha, ha to jsem já. Vidíš, Dane, já to musím všechno asi napsat, nebo ještě 

nějak zesílit, jestli to půjde. To by mi tedy velmi pomohlo, kdybych vám všem mohla 

odpovědět jen tak, že řeknu hlasem něco. Protože pozor, i ten hlas má vibraci.  

Vy už víte, jaký systém je. Člověk, kterému se otevře 3. oko a Boha do sebe nalije, je tak 

zvaným Svatým Grálem. Tohle se otevře a on je zdánlivě pro hmotný svět člověkem, 

vidíte to? Nemusí to nikdo na ulici vědět, není to zapotřebí. Ten člověk už nemusí nic 

nikomu dokazovat. Tam už není pýcha, chlubení, tam nejsou žádné takové negace. On 

i rád, ten člověk, má svůj klid. Ví, že ten systém osudu je nastavený, že je vlastně 

všechno správně tak, jak to je. A tehdy ale to Božství přes něj promlouvá.  

Mně nedávno psala paní z Ústí, to bylo krásné. Říkala: „Ivanko, já mám doma kočku. 

Ta kočka, když si cokoli pouštím z reproduktorů, tak spí. Když mluvíš ty, tak se zvedne, 

jde k tomu reproduktoru a packou se snaží dostat dovnitř. Ona tě snad poslouchá. Jak 

je to možné? Už jsem to zkoušela vypnout, zase si šla znechuceně lehnout do pelechu.“ 

A já jí říkám: „Uvědomuješ si, i ten hlas má jinou vibraci, je to Boží slovo.“ Pozor, kdyby 

tu byl ještě někdo v odsudku, tak si řekne: „Ty vole, ona o sobě říká, že je Pán Bůh.“ Ne, 

všichni jste Pán Bůh. Pozor. Buď v nevědomosti anebo už vědomí. To jsou různé 

varianty. Než se nad vámi ten uzávěr otevře. A budete zkoušeni, hlavně v noci.  

Teď jsem taky slyšela tady vyprávět krásný příběh, jak se v noci vyboulila takhle deka, 

šikovná holka, takhle na ni poplácala a řekla: „Děláš to dobře.“ /Smích/ Ano, nesmíte 

se bát. Poslední post, kde na vás bude ego vytahovat meč, je strach a děje se to v noci. 

Bude zkoušet psí kusy, abyste mu podlehli. Zapomeňte na můj tvar a jméno, protože 

někdy může být využito přes vašeho Satana můj tvar. Proto nechci být berličkou. 

Pamatujte si jenom, co jsem vám říkala. Tím se osvobodíte. Jakmile se převedete na 

druhou stranu, Bůh ve vás si vás skutečně převezme a už mne jako Ivu nebudete 

potřebovat. Tehdy, nebojte se, se můžeme stýkat jako přátelé. To bude nádherný svět, 

až to všechno odezní.  

Nicméně, teď je tady obrovský chaos. Protože v tomto světě, ve kterém vy žijete, je vedle 

vás velmi mnoho lidí v různých vývojových fázích, které nedosahují až do 5D. Teď 



  21 

dokonce mi psala paní, která už dlouhá léta poslouchá, poslouchala už i audio 

přednášky dlouho a přesto říkala, že v tom nemá jasno, abych o tom mluvila. Vy to 

všechno vidíte lineárně tím mozkem. Vy to vidíte… týjo, co tedy bude, až ty tady 

zůstanou a tamti tady nebudou. Ano, ale vy si dožijete osudy. Vedle vás člověk 3D, když 

půjde po ulici, on neví, v čem vy žijete. To Božství se projektuje. To je projekce. Tehdy 

osud zdánlivě chaotický, neprohlédnutelný pro člověka, který žije ve 3D, který ještě 

nemůže přejít na systém, který je a vy mu to nesmíte nacpat. Jenom lidsky poradit. 

Máte k dispozici úžasné lidské věty: “To nic není, to bude dobrý.“ Toho jsem hodně 

využívala. A opravdu to zapůsobí. Ten člověk přijde s egem obrovsky vyděšeným s 

odporem, a když mu řeknete: “To bude dobrý…“, tak on jakoby zjihne, tak jako si sedne. 

Už mu tím obrovsky pomáháte. Vy budete jak magnet. Ti lidé kolem vás budou cítit 

obrovskou úlevu.  

Systém toho, co nalezla věda, systém vlastně duchovního srdce je, že z toho srdce 

přicházejí obrovské příkazy i pro druhé lidi. To vy vůbec nevíte. Když půjdete po ulici, 

zdánlivě kolem vás půjdou lidé a budou cítit vaši vibraci. Pozor, nebudou vědět co to 

je. Bude jim dobře, to znamená, že oni vám neublíží. Člověk, když mu je dobře, tak 

neublíží, ale ani neví, že je to tím, že jste vedle nich. Oni tak jako zjihnou. Vy je 

odzbrojujete. To je ten správný výraz. Protože jste energií, která v tu chvíli tam má tělo, 

ale není tam energeticky. Pro takového negativního člověka budete v určitých chvílích 

neviditelní. Tehdy již tím, že někam půjdete, přinášíte úlevnost v situaci, kterou 

procházíte, protože pokud tam zůstanete, tak se tam nic nebude dít v negativním 

smyslu. Opravdu začnete pozorovat úplně jiné věci. Duch je vedoucí nad hmotou. Vy 

jste žili i v úžasné škole toho komunismu. Kdy ten komunismus říkal: „Prvotní je 

hmota, napřed se musí někdo narodit, aby v něm byl duch.“ Taková pitomost. Vidíte 

to, jak jsem byla trpělivá, když jsem takovéhle věci viděla a teď jsme to tam drmolila, 

abych dostala jedničku. Já jsem věděla, že musím to tomu učiteli říct, takový nesmysl.  

Teď mne taky rozesmál systém. Minulý týden v Jičíně byla krásná otázka. Tam nějaká 

paní se ptala: „Ježíši, můžeme lhát dětem? Že ten Ježíšek nosí dárky? A co čerti? 

Existují čerti?“ Já jsem se smála, ale vždyť vy jim nelžete. Co to je Ježíšek? Ježíšek je l 

á s k a. Jdete do obchodu a s láskou koupíte dárek pro druhého člověka. To je pravda. 

A pozor, čerti je to samé. Čerti, čert je egoismus. A teď si vezměte, ten čert, to je přesně 

jako v pohádkách, kdy on přejde a řekne: „Budeš mít všechno, podepiš si tu smlouvičku 

tady se mnou krví.“ A vy se fakt zavážete, zaháčkujete se. To co chcete teď tady, co 

musíte mít, vám způsobí obrovské problémy v budoucnosti vašeho těla. Vzdejte se 

všeho a zjistíte, že všechno dostanete v pravou chvíli. Viz zázvor. Všechno, co moje tělo 

potřebuje, mi božství dá. Přes kohokoli. Pozor, kdyby to bylo z vypočítavosti, tak se to 

nestane. Tam už zapisováváte egoismus. To fakt musí být všechno čisté, protože systém 

je takový, že to, co zasejete, sklidíte, proto zapomeňte na sebe, na své potřeby, na 

všechny věci, co se týkají vás.  

Dělejte to všechno jenom pro svět a rádi. Občas přijde z venku nějaká zkouška, když 

zvenku ti řeknou: „Jsi blbá, proč to děláš?“ Ne, mně je dobře. To je stav absolutní 

harmonie a tehdy, kdy se vyčerpá karma, ten svět dělá vám to, co vy jste tomu světu 

celou dobu dělali. Tohle již je nadvláda Ducha nad hmotou. Je to geniální a úlevné. 
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Budete zažívat obrovské věci, údivné, nádherné a zase vaše příběhy, které potom 

budete vyprávět kolem, budou otevírat oči těm druhým. Teď to půjde velice rychle. 

Nicméně jenom pro ty, kteří mají nabráno určité množství životů. Nesmíte tlačit, byť 

by to byl někdo blízký. Nesmíte. V tomto životě máte sice nastavené role jako děti a 

rodiče nebo jakkoliv, to je jenom dočasné. Všichni jsme obrovská rodina a nikdo 

nikomu nepatří a teprve až když ta hmota tady v iluzi hmoty propustí veškerou hmotu 

okolní i sama sebe, se tím Bohem stanete. Tohle přechodové období je pro vaše tělo, 

hmotu velice obtížné. Začnete zažívat zvláštní stavy, kdy budete vidět, jak to tělo je 

zvíře. Skutečně, ono je ve stavu, kdy mu potřebujete dát najíst.  

Takže první čištění, které probíhá je už dopředu vlastně, že ho neznečišťujete 

negativníma emocemi. To už jste skončili. Ono se dočistí v těch různých nemocích a 

teď smíte, klidně když máte destruovaný orgán, klidně si ho smíte nechat uříznout, 

nějakou operaci, prosím vás, to není problém. Medicína byla medicínou, nyní jste se 

vzdálili k těm léčitelům, jenže nikdo nevěděl. Ano, děly se zázraky. Tady byla už 

předzvěst toho, že je něco jinak, že je i něco jiného, než je hmota, že ta je jenom iluzí. 

To bylo pro vaše obrovské prozkoušení, abyste pochopili, že jsou i věci, které jsou 

neviditelné, ale existují. Teď se to ale zase všechno vrátí k hmotě. Léčitelé zasahovali 

do karem, proto se udělalo zlepšení vlastně toho fyzického těla. Smíte používat byliny. 

Teď ta věda obrovsky pozná spousty věcí, protože říkali vždycky, že systém je ucelený. 

Jestliže existují tedy nemoci, napřed vy je musíte doléčit. Existují na světě všechny 

látky, které pomohou doléčit tu vaši hmotu jako Boha, zaprvé.  

Zadruhé, člověk ovládne systémově hmotu. Nejen to, že vy jako Bohové budete zdraví 

už z principu, že nebudete dělat blokace, ale to tělo vám bude stárnout, proto bude teď 

obrovsky vzrůstat věk člověka, ale budeme umět zasáhnout jako Bohové do DNA. 

Přijdou vědecké informace o tom, kdy a jak co má dorůst. Viděli jste na internetu toho 

Číňana, co přišel o ten nos? To byla nějaká destrukce, nevím, jestli po nějakém úrazu a 

on mu vyrostl tady na čele. Takhle ještě obráceně, ty dírky šly nahoru. A všichni ho 

okukovali, to bylo krásný. A pak mu ho tedy budou transplantovat sem. Já vždycky, 

když se nám narodil Rafael, jsem věděla, že jednoho dne ty ruce a nohy bude mít 

normální. A že teda si musíme počkat určitý čas. To mi bylo absolutně jasný, tady už 

vyciťujete určitý program té budoucnosti. Ano, to dítě si vybralo, ten Bůh si vybral tuhle 

hmotu, protože byla pro něj vývojově důležitá. Nepovažujte ani člověka postiženého 

nikdy za chudáka. Ne, ten Bůh si vybral tohle, protože v téhle fázi udělá obrovský 

pokrok a pozor i jeho okolí. Tam je trpělivost, karmajóga, bhaktijóga, všechno, co tam 

máte nastřádané vývojově, se tam objevuje. Ale i pro toho člověka. Třeba byl v 

minulosti trošku pyšný, tak ta hmota musela vypadat trošku jinak, aby to zvládl, 

odložil, nebyl s nosem nahoru, že umí něco navíc.  

To dítě je Slunce. Kdybyste ho viděli, vy ho uvidíte jednou. Ještě má i kudrnaté vlasy, 

teď je má kolem té hlavy, krásný kluk. Ale hlavně, on jde po ulici a chytá lidi za ruce a 

říká: „Ty seš hezkej, sluší ti to.“ On by se rozdal. A já jsem nedávno byla u jedné mojí 

paní doktorky a ptaly se na ně, protože kluci tady byli. A najednou ta paní doktorka u 

křesla povídá: „No jo, ony ty vaše geny někam musely přijít.“ Ale pozor, ona neví, co 

dělám. To jenom mne vidí, když si přijdu pro otisky a neví, co dělám. Já to nikde 
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nevytahuji, když to není zapotřebí o tom mluvit, takže i taková věc čiší z toho člověka, 

když přijde někam. Ano, najednou přijde harmonie. Už jenom tím, že tam přijdete, se 

věci vyřeší. Všichni tak jako povolí. A pozor, taky se pak začnou dít opravné věci. Naše 

děti vždycky říkají: „Jedeme do Čech, to zas bude maso.“ /Smích/ Viz mafie, to bylo 

dobré.  

Takže tady teď je nutné vědět, vy ovládnete hmotu. Ten vývoj jde teď obrovsky strmě 

nahoru. Všechno se objevuje, protože planeta vývojově je jinde. Dřív byste to mohli 

říkat lidem odshora dolu, vždyť vy víte, já vám to vyprávěla. Já jsem čekala. Já jsem 

čekala 40 let. A vždycky každý Nový rok, já neznám stres. Silvestr super, Vánoce super 

od dětství a na Nový rok jsem cítila stres. Já jsem nikdy nevěděla proč? Odpoledne po 

obědě na Nový rok už to bylo dobré, už se mi dýchalo. Říkala jsem si, že to je divné, 

proč? Pak asi, když mi bylo 33 let, tak mi to došlo. Najednou to bylo menší. Ano, on se 

změnil letopočet. A jak to moje Nadjá vědělo, že ještě 30let budu čekat, pak 29 let, to 

byla dlouhá doba, než jsem vám směla říct věci. Takže vidíte to? Všechno je někde 

zaznamenané, než se smíte projevit. Žít ten obyčejný život bylo pro mne tou největší 

ctí. A věřte mi, jsem pouze ten, kdo shlíží na to tělo. Běžně člověk by to asi nevydržel, 

ale stáli jste mi za to. Já bych znova do toho šla. Bylo to krásné a ještě to krásné 

samozřejmě bude. Důležité nyní je, abyste si všechny informace utřídily a začali podle 

toho žít. Praxe je důležitá, protože když to žít nebudete, tak toho nikdy nedosáhnete. 

Tohle je důležité vědět. 

Systém léčitelství, ještě se k němu na krátký čas vrátím. Samozřejmě vidíte, že ta 

planeta musela prožít to, že léčitelé zasahovali jiným způsobem a bylo to proto, aby 

vám došlo, že není jenom hmota, že je i něco nad hmotou. To, že dnes mluvím o černých 

a bílých mázích jako o něčem jakoby co ne, neznamená, že o nich říkám, že jsou špatní. 

Tak to není. Všichni udělali veliký kus práce ve vývoji sobě vlastním a bylo to nutné. 

Nicméně tím a teď dobře poslouchejte, teď jim to přestalo fungovat. Oni sami jsou 

velmi nemocní. Tím, že přestanete k nim chodit, tím ubíráte možnost jejich vlastní 

karmy, když ještě někdo z nich nenašel čas s tím přestat. Ono se to začne obrovsky 

uzavírat.  

Zrovna teď minulý týden jsem slyšela vyprávění jedné ženy, která mi psala, že má 

kamarádku, která vlastně dělá shambalu, tak jí zvala na takové sezení. Ona jí říkala: 

„Nezlob se, já už nechci.“ Načež ego ten Satan tam promluvil a říká: „Když nepřijdeš, 

tak nebudeš moci pomáhat lidem.“ Jak vyhrožoval. Pozor, to nedělá ta žena, to dělá ten 

egoismus v ní, když nemá ještě odložený ten systém. To se musí ještě pokračovat, ten 

člověk bude pokračovat, ale už mu nebude dobře. Tady pro léčitele je naděje ta, že jim 

věci dojdou. To je jediná fáze a pak se očistí. Kdyby pokračovali a vytvářeli by vlastně 

další proti planetární věci, to je proti hmotě, ve které bydlí a považovali nemoc za 

špatnou, nepřijali by ji, pak by nastala veliká destrukce. To znamená, že ano, vy myslíte 

i na ně, já také, když to vysvětluji a záleží jenom na vás, jestli to pochopíte správně nebo 

ne.  

My byli letos na dovolené a tak byly 3 sestry, úžasné sestry jsou, všechny jsou fajn, jsou 

z Ústí. A ta jedna má reiky a manžel měl obrovské zdravotní problémy. A my jsme se 

vždycky po večerech sešly a povídaly si o tom zasahování a ona to pochopila. Nicméně 
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za 2 dny mi napsala domů: „Ivanko, ty jsi měla pravdu. Já vím, že máš pravdu, ale já 

jsem to neunesla a to reiky jsem manželovi dala. Co mně se pak dělo. Bylo mi velice 

špatně a měla jsem obrovské bolesti.“ Ale pozor, on taky. Ten člověk si to musí prožít, 

on musí napřed změnit chování, aby se to u něj zastavilo. Takže jediný systém je, že 

manželovi domluví, aby nedělal věci, které dělá. Pak to odezní a po čase se ten orgán, 

který bolí, nebo ta část těla, ta platba proběhne a pak je všechno jinak. Takže já jsem jí 

napsala: „Takže sis to vyzkoušela“ a ona: „Ano, vyzkoušela jsem si to v praxi. Skutečně, 

to co šlo předtím, už nejde.“  

Víte, teď se dějí údivné věci pro všechny lidi. Jedna žena mi napsala: „Ivanko, víte, já 

jsme ještě dělala černou magii.“ Jak se k tomu ještě ty lidi přiznávají. „Nicméně, mým 

přátelům to ještě funguje, ale mně už ne.“ A najednou si i odpovíte „Aha, tak oni to ještě 

mají dělat a já už ne, že jo?“ Ano, ano. Tady vidíte, jak ten náběr toho pochopení ještě 

není. V každé třídě, to znamená v černé i v bílé magii musíte dospět k určitému 

množství informací a prožitků, které si pak navždy zapamatujete.  

Takže prosím Vás, ať vás ani nenapadne odsuzovat jakýkoliv vývojový stav. Budeme 

teď mluvit o černých a bílých mázích. Nesmíte. Oni jsou správní s tím, co dělají, jenom 

jim ještě nedošel ten náběr balíčku informací. Oni to musí ještě dělat, než si dolezou na 

svoje dno. Tohle je moc důležité vědět. A teď pozor, určitě ve svých okolích tyhle lidi 

máte a máte je rádi. Mnozí z nich udělali veliký kus práce hlavně v tom léčitelství. A 

dneska sami jsou velmi nemocní a mají obrovské zdravotní problémy. Nesmíte na ně 

vybalovat tyhle věci. Paradoxní je, tady Libor mi o tom vyprávěl myslím v Chrudimi, že 

mne mají na svých stránkách. Sami si to rozeberou. A já vlastně vysvětluji úplně jinak. 

Ano ty náběry tam jsou.  

Ono se všechno posunuje. To není tak jako teď, teď a teď je konec ne. To se prolíná, to 

se obrovsky prolíná, jde to hrozně rychle teď. Protože karma planety teď je jakoby 

zdrclá časově. Hmota, která se vyvíjí, si zvyšuje vibrace. Když má hmota vyšší vibrace, 

tak má jiné vlastnosti. Když už máte hmotu jiných vlastností, děláte prožitky vevnitř v 

tom těle jiných emocionálních a úplně jiných dimenzních věcí, tehdy je to hrozně 

rychlé. Proto když jste tady a můžete mě slyšet, to je velice dobře, vzdejte se vlastní vůle 

člověka. Věřte, že každý z vás se musí naučit být Bohem a být zdravý. To jediné máte 

dovoleno. Poradit člověku a stáhnout se. Počkat chvíli, než mu dojdou věci. Znovu si 

promluvit, vysvětlit: „Nedělej tohle nebo tohle bys měl zkusit, zkus to.“ Buďte velmi 

trpěliví i tohle vám velmi pomůže. Je to vždycky na každém člověku. Buď se to naučí, 

nebo se to nenaučí. Proto je teď velikánský zmatek.  

 Zkuste si představit, že budete lékaři a teď budete o těchto věcech vědět. Je tu spousta 

lékařů, tady sedí. A teď vám tam chodí pacienti 3D a 5D. Těch 5D je velmi málo. 

Nemějte, prosím vás, žádné pocity, žádné bloky. Vy smíte s tím člověkem promluvit 

jako lidi, už k tomu přistupujete velmi krásně. Nicméně když vidíte, že ten člověk není 

schopný na sobě zapracovat, a není možné s ním ani mluvit, to poznáte, to už budete 

mít taky intuičně v sobě. Protože jestliže, už se otevírá 3. oko a ani nemusíte toho 

člověka znát, to může být na ulici. Budete vědět, před tímhle nemůžu tu pusu otevřít. 

Protože vy budete stejní, jak to nitro toho člověka. Jo? Vy jste vlastně i jeho nitro. 

Systém Svatého grálu je, že vy jste i v druhých lidech, vidíte, že ten uzávěr nahoře je 
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otevřený. To znamená, že budete vědět, že třeba teď musím mlčet. Já jsem kolikrát byla 

v situaci, že jsem byla ve skupině lidí jen tak lidsky, protože oni nevěděli, co dělám. Tak 

jsem se třeba nadechla, to bych jim možná mohla říct. A jen jsem se nadechla a pak 

jsme zase vydechla. Dane konec? Máte jít čůrat. 

Už jsem vám začala vyprávět, že každý rok těsně před narozeninami, kdy se mění rotace 

a nastává rotace dalšího roku, vy máte splnit další úkol, který přichází. Mně se to stalo 

letošního roku 29. dubna 2013, protože 30. dubna mám narozeniny. Tu noc jsem měla 

obrovský zážitek. Ze srdce se mi rozsvítilo obrovské světlo a rotovalo, to je systém těch 

rotací, ale začalo se vzdalovat, takže vypadalo jako veliká zářící hvězda a uprostřed té 

hvězdy se točilo něco černého, jako nějaký předmět. Teď jsem to tak pozorovala, 

koukala jsem, co to je. Najednou se to zvětšilo a byl to blok. Kostičkový blok. Jako děti 

jsme hrály takový ty piškvorky a boje – lodě. Ano takovýhle kostičkový blok to byl. Ten 

byl popsaný, samý křížek, samé kolečko, byla to zkrátka informace. Současně s tím se 

mi tady na hrudníku přes klíční kosti otevřela schránka, poštovní schránka, 

neuvěřitelné. Obrovsky blažené pocity ta moje hmota měla a teď se trhal list po listě a 

takhle letěl a vždycky ta schránka udělala chlamst. Když jsem sežrala všechny listy, tak 

mi zarostla ta díra do těla a zhaslo světlo. Teď jsem cítila, jak se to tam uložilo. Hele, až 

mám husí kůži ještě dneska. Ještě půlku v sobě mám, ale to jsou zase informace pro 

jinou věc. Teď vlastně půlku roku uzavíráme. A věřte mi, že tam je i půlka všeho, co 

jsem vám měla říct doplněná do celku. Druhá půlka se týká úkolů, které mám ještě 

splnit v soukromí, ale týká se to samozřejmě i nás všech, protože všechno, co řešíte ve 

svém osobním životě, se týká vývoje, takže všech. Nezapomeňte na to. Člověk, který by 

obrovsky toužil, a teď vyhlížíte, co byste mohli dělat, vy tomu říkáte: najít sám sebe, 

ten už je nespokojený. Vám nikdy nemůže dojít víc. Teprve tehdy, až budete spokojeni 

i s tím, že nic neděláte, tehdy to přijde. Tehdy si vás Bůh nabere a ukáže vám, co máte 

dělat. Pošle vás tam anebo pošle za vámi někoho, kdo vám to řekne. 

Už jsem mluvila o tom, že vaše hmota má jinou vibraci, takže má jiné vlastnosti. A teď 

zrovna, když píšete ty dotazy, se toho budou dotýkat, protože s tím souvisí i vaše 

stravování. Už víte, že najednou jíte jinak. Je to fakt všude. To co jste léta jedli, 

najednou nemůžete, protože to, co jste dříve jedli a dneska to sníte, tak jste těžcí. Ta 

hmota se vleče. Je to jak koule u nohy, když máte. Najednou vám stačí prosté věci, 

jednoduché, ne složité. Úplně jinak nastavené. Můžete klidně jíst maso, není důvod 

nejíst, ale nejezte ho zase moc. Na jednu stranu tu bílkovinu budete potřebovat. Když 

vám maso nechutná, není nutný, ale doplňujte si to bílkovinami rostlinného původu. 

Jde to. Minerální věci pobírejte, bylinné věci. Když bude zapotřebí tu vaši hmotu 

opravit i přes toho lékaře a přes skalpel, využijte toho, protože ta věda teprve čeká a je 

to velmi blízko.  

Nicméně když už jsme u toho vývoje vědeckého, chci vám říct a viděli jsme to s mým 

mužem. Již dopředu je nastaveno, kdy kde se kdo narodí a kdo dopočítá druhou 

polovinu rovnice Boha. První polovina ta přišla přes Alberta Einsteina. Teorie relativity 

je první polovina Boha. Druhá je již dopředu nastavená, přes koho to přijde. Ale i Albert 

Einstein samozřejmě věděl, že to nebylo jeho, že on to dostal ukázané. Ano, to všechno 

je nastavené, takže vidíte, že jenom Bůh se vyvíjí. Jenom se to děje, tak se nebraňte! 
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Žijte, hlavně neproste. Tím se odsuzujete do pozice mrňavé částečky, která chce něco 

jiného, než se děje. A abyste viděli, že to tak skutečně je a bylo tomu už před 2 000lety, 

kdy Ježíš přišel a chodil tu s námi a učil nás. A i samozřejmě vidíte, jak v čase a v 

prostoru, v té hmotě, která se vyvíjí, je všechno spojené. I dnes to tady je. Dnes je to s 

čistějšími obrysy. Není to zastřené nějakými nánosy. A je důležité to vědět.  

Takže Aramejský Otčenáš, který nám po obědě zazpívá naše zlatíčko z Bystřice pod 

Hostýnem, tak abyste věděli, že to není modlitba. Je to pouze oslava a obrovská 

láskyplnost Bohu neboli nám všem. Velice pozorně poslouchejte.  

Pane můj v mém nitru žijící a zářící, 

buď vždy vítán ve svém jménu,  

v chrámu Duše mé a tvém království. 

Tvá vůle je i mou, já našel v sobě tvoji lásku 

a dělím se tak s tebou o denní chléb. 

A s každým úderem srdce hledám lásku i v očích bližních svých. 

A dopřej svobody zraku mému, 

abych cestu do tvé náruče viděl jasně ozářenou. 

Vždyť vím, ve tvém království je místo pro všechny. 

Ty jsi můj život, má láska a pro vždy AMEN. 

 

Tady není žádná oddělenost. Jste Bohové. Já i Otec jedno jsem. Jenom musíte žít, ve 

vašich běžných osudech a životech musíte žít tuto Jednotu. Přehlížet egoismus druhých 

lidí, který útočí. Ale hlavně si musíte být vědomi, že když ještě útok z vnějšího světa 

přichází, že si ho zasloužíte, protože někde v minulosti, když ještě přišel, jste ještě 

odporovali jakýmkoliv pocitem, že ten člověk je horší. To je posuzování, předsudek a 

představa vašeho egoismu. Ne, je, jaký je. Dívejte se vždycky na jeho Božství. On je 

stejným Bohem jako vy. Takže klid, žádná negativní emoce a hlavně vám k tomu 

dopomůže obrovský soucit, protože jestliže na vás někdo útočí a vy víte, co si tím 

zapisuje v budoucnosti svého těla, stačí jenom soucítit a tím už nenaskočí žádná 

odporová vaše negace, která by zapsala vaši další karmu. Tím toho člověka a i sami sebe 

osvobodíte. Za útok, který učinil vám, nezaplatí, což je obrovský dar směrem od vás. Vy 

nesklidíte svůj egoismus, vaše karma je v tomto smyslu čistá. Ten člověk to ale neumí, 

takže on sám bude samozřejmě sklízet svá zasetá semena. Když to neumí k jednomu 

člověku, tak to dělá k více lidem, ale to už je věcí toho člověka, ale už vy mu můžete 

ukázat, že se na něho nezlobíte. Obrovsky ho osvobozujete. Půjdete velice rychle 

dopředu. 

Prosba byla daná jenom pro 3D, protože bylo jasné, že ještě 2 000 let se tady budou 

pohybovat lidská těla, která si budou myslet, že jsou lidé a která toho Boha budou 

teprve hledat. Nemusíte před lidmi ani vyslovovat slovo Bůh, není to nutné. I když teď 

se o něm mluví ze všech stran. Klidně můžete říkat celek, respekt, vaše chování bez 



  27 

toho, že o tom Bohu budete mluvit, půjdete příkladem, protože lidé ho z vás ucítí, aniž 

byste o něm mluvili.  

Já jsem nedávno měla kontrolu z hygieny, paní, která vůbec neví, co dělám. A ona furt 

seděla a seděla, dlouho seděla a pak už stála a povídala a furt povídala. Pak se otočila a 

říká: „Mně se od vás vůbec nechce. Z vás čiší taková, taková…“ A teď hledala to slovo a 

říká: „Spokojenost.“ A já jsem se začala řehtat. A říkám jí, že to je ono, že jsem 

spokojená. To stačí. A to byl člověk, který nevěděl. Pak to nosíte po té ulici, to je tak 

příjemné. Ono to chodí s vámi samo. A teď ti lidé koukají, že jo, samozřejmě. A mají 

šanci něco z toho si nabrat. Pak si pamatují, že tahle reakce existuje. Už jenom 

přítomností fakt rozdáváte. Mně teď psala žena, která má kamarádku, obě jsou moc 

fajn, a ona mi přeposílala jejich konverzaci a psala, čti dole a tam bylo: „Když mě 

přepadne ten egoismus, stačí, když si pustím Ivanku, jak se směje. Stačí ten smích. Mně 

se tak uleví.“ To je ono, smějte se. Víte, stačí si říct, vždyť o nic nejde, všechno se dá 

vyřešit. Fakt se všechno dá vyřešit. A pak uvidíte, jak se to všechno samo vyřeší.  

Nesmíte si dovolit žádný odpor, jenom pokoru, pokoru. To stačí.  

Já se vrátím k tomu stravování. My jsme trochu odskočili. Protože ta hmota a planeta 

je teď jinak vibračně nastavená, vaše těla potřebují jiné zdroje, než potřebovali ve 3D. 

Viděli jste někdo krásný francouzský film Krásná zelená /Nádherná zelená/, to je 

legrace, Ježíš, to je nádherné. Vidíte, jak to všude jde. I z těch filmů, které jsou jako by 

pro běžné lidi, jako by vymyšlené. Ne, ne, ne, tohle skutečně je. Proto vám teď 

přestanou chutnat věci, které vám chutnaly. Budete si doplňovat věci z jiných zdrojů. 

Vy tam hlavně musíte samozřejmě doplnit toho Boha a on vám sám pak ukáže, bude se 

to rychle měnit, co jíst máte a co jíst nemáte.  

Ve stavu čistoty si klidně nádherně a velice rychle půjdete dopředu, si klidně cvičte 

jógu, ta jóga vás bude harmonizovat. To ale musí jít paralelně ruku v ruce. Kdyby dnes 

egoistický člověk cvičil jógu a ještě si k tomu dělal ochrany, to by byla „darda.“ Hned se 

zablokujete. Dříve to nebylo, ale teď na té józe, když jste čistí, zažijete obrovské stavy. 

Moje děti v Itálii teď začaly a jsem velice ráda, oni jsou velice zatížení, hodně pracují a 

teď začaly chodit na jógu, chodí i zpívat do kostela, dneska zrovna mají koncert, ne, 

včera měly koncert. Což mi taky plánujeme v Mnichově. Tam je malá kaplička. Tak 

přineste nějaké noty, já se naučím texty, slibuji, budeme zpívat, můžeme si tam zahrát 

Pašijové hry i jiné hezké věci. Tam se může dělat spousta věcí. Už se fakt na to těším, 

budeme tam žít tak, jak by se mělo žít. Je jedno, jestli jste spřízněni s někým geny nebo 

ne, ono to tak je. Skutečně jsme jedna rodina, akorát mi to ještě vidíme jinak jakoby v 

té vzdálenosti. Nicméně fakt ta jedna rodina existuje a opravdu z jedné matky jsme 

vypadli, byť se to nezdá. 

V budoucnosti na planetě tohle tak bude nastaveno, protože člověk, který se vyvinul do 

stavu, který se dostal nad hmotu, otevírá se vám další systém čaker, které ještě ve 

hmotě jsou, ale už jste vědomí. 5D systém je vláda nad hmotou, ale ještě pobyt ve 

hmotě. Takže vaše další životy budou ještě v těch v tělech, ale už budou jiné. Budou bez 

utrpení, bude to prožitek a práce pro celek, kdy budete skutečně prožívat jen 

blaženostní věci. A ten systém bude skutečně v tom společenství jednoty toho Ducha. 

Tady je důležité pochopit, že vymanění se ze světa 3D je záležitostí toho, že jste 
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prozkoušeni, že neumíte nikomu ublížit. Jednak emocemi ubližujete sami sobě, 

protože vás to pak bolí, to je důležitý poznatek. Vidíte, vy nesmíte ublížit ani sami sobě, 

ale ani druhým. A pozor, to ani myšlenkou.  

Takže pokud jste prozkoušeni a už to neumíte, otevře se ve vás Svatý Grál. Přehoupnete 

se do hranice, která už vládne hmotě. Tehdy budete ovládat hmotu tím, že ji ovládat 

nepotřebujete. Víte, ono je to obráceně. Já třeba mám nějakou potřebu, ale ta potřeba 

přijde ve chvíli, kdy už se to ke mně blíží, já už tu hmotu vyciťuji a ono to fakt přijde. 

To jsou věci, kdy my vidíme obráceně. Mágové by to hlavně viděli obráceně. Měli by 

přání, myšlenku, tu by posilovali a tím by to k sobě přitahovali. Pozor, už jsem o tom 

mluvila, každá třída, každá fáze má jiné vibrační kmitočty a tam panují jiné podmínky.  

Mágové, já jsem se musela smát teď v Trstené, protože Dan mi to musel vysvětlit. Když 

už to nežiji strašně hodně životů, tak už to zapomínám, samozřejmě. Ale logické to je. 

Tam se ptala paní, takovou otázku měla, furt jsme jí nerozuměla. Asi jste to slyšeli. 

Ptala se na to, jestli mají přispívat dětem na rakovinu? Říkám, proč by nemohli? 

Pamatujete si to? Pozor, pak mi to Dan osvětlil. Mágové věří, pozor, v jejich úrovni je 

to pravda, že na co myslí, to posilují. Ano, tam je totiž náboj zvýšeného egoismu 

člověka, to znamená vůle člověka a v té době jim to funguje, takže oni se skutečně 

udržují v těchto systémech. Když pak odloží tyhle věci, tak pak už zase ta bílá magie je 

o něčem jiném. Ale vidíte, jak potom já udiveně na to shlížím, tak jako z dálky. Jestli 

chcete, tak přispějte, jestli nechcete, tak nepřispívejte. Protože u mě ta hmota má úplně 

jiné parametry, takže tady to už nefunguje, čehož oni se ještě bojí. Vidíte, to je zase 

odmítání. Tady už se překlenují do fáze bílého mága, že by udělali něco špatně. V každé 

třídě panuje jiný řád, je to zase jako ve škole. Když si představíte matematiku, tak 

matematika je v každé třídě úplně jiná a ti lidé neumí jinak pracovat. To jsou pravidla, 

kam dolezli, s těmi umí pracovat a více by nepochopili. Takže je to skutečně systém 

trvalé výuky. Vždycky mi bylo jasné, že jsem furt ve škole, i když v té škole jakoby 

nejsem.  

Ale pozor, ta vaše škola života je mnohem důležitější, než to, co dělá to tělo a kde se 

vlastně jakoby pohybujete a věřte, že i přijetí všech těch věcí jednoduchých, kdy žijete 

v ústraní úplně obyčejným životem a souhlasíte, že to tak je, jste v tom rádi. Já si to teď 

užiji. Já jsem vždycky měla obyčejný život velmi ráda. A teď mě to vytrhlo do 

obrovského jakoby chaosu. 

Pro mě to bylo blažené, já bych se nikdy nebránila, byl to můj úkol, moje poselství. Já 

necítím nic. Takový obrovský, nádherný klid. Tam není žádná obava, co bude, jak bude. 

Čeká mně hadr a hadr, možná i kontejner, pozor. /smích/ Fakt se na to hrozně těším. 

I budu mít čas zajít za přáteli. Dát si s nimi čaj a popovídat. To jsem teď dlouho neměla. 

A fakt jsme si vzájemně chyběli, obrovsky. Hned příští týden jdu na to. Jenom tak si 

sednout, chytit ten hrnek takhle, sednout si u nich do toho křesla a popovídat si a prožít 

si tu předvánoční atmosféru. Těším se na to, jak se svezu do křesla vedle maminky a 

ona si tak bude vrnět spokojeností, ano.  

Ona ještě doteďka byla vyučovaná v tom, že kdykoli jsme v pátek, v sobotu odjela, tak 

se něco semlelo. Ale hlavně v pátek. Většinou přišla nějaká katastrofická pošta, jo, 
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někde s nějakou organizací, kvůli elektřině nebo něčemu, to byla sranda. A vždycky 

přiběhla v sobotu večer za mnou, podívej se, takový nesmysl. Říkala jsem jí, tak to 

půjdeme zítra vyřešit. „Mami, vždycky víš, celý život, vždycky se všechno vyřešilo. A 

jaké katastrofy jsme řešily, všechno se vyřešilo. Tak vydrž, nebuď v křeči, už nebuď 

zmatená, nebuď nervní. Stačí kliiid, máš vedle sebe mne, tak počkáš, až přijedu, pak 

takhle položíš ten papír na stůl a já to v pondělí vyřeším. Půjdeme třeba spolu.“ A ona 

tak jihne, tak jihne to ego. Takže teď v tom musela být, protože to ještě neuměla, ale 

mám pocit, že už to pochopila, když jsme byli na tom posledním sezení. Všechno v tom 

životě je nastavené. Je to fakt připravené.  

Četli jste někdo Melchizedeka Květ život? Je to 1 a 2. On to tam nádherně popisuje. V 

době kdy byli v Kanadě v tom srubu a začali chodit Andělé, kteří se pak vývojově 

stupňovali, tak on byl ještě zvědavý. Jsme se s mužem smáli, on byl taky ještě v jisté 

fázi, předloni byl zvědavý. A oni mu říkali: „Ty jsi ještě hrozně zvědavý, tak víš co?“ Tak 

mu nastavili harmonogram, že toho dne v tolik a tolik minut zazvoní telefon a kdo 

zavolá. On potom šokoval své přátele, protože přesně jim říkal, čau Džery, ahoj Džou. 

„Jak víš, kdo volá?“. Protože to bylo do pustiny. Ano, i takovéto kontakty. Bůh je 

obrovské tělo, které dává impulsy. Oni se musí propojovat, protože se společně učíte. 

Vy nejste oddělené tělo. Vy jste plástev, vy jste tkáň, která spolupracuje, jenom vašima 

očima to není viditelné, ale Jednota je Celek a Celek je celé bytí, celé Stvoření. Jste 

spojeni teď a tady dokonce i se světy, které nejste schopni vnímat, ani cítit. Celý Vesmír 

je stvořený z mnoha, mnoha Vesmírů, kterých je nekonečné množství, které nemůže 

zase náš mozek pochopit, ale oni o vás ví a vy jste jejich součástí a počítá se s vámi. To 

je úžasné, ne?  

Představte si, teď mi poslala jedna úžasná žena tento týden takový link. Vyšel zvláštní 

článek, jen hypotetický, ona říkala, že se musela smát, protože já jsem minulý týden v 

Jičíně mluvila o mimozemšťanech o mých setkáních s nimi, o těch přerodech, které 

jsou protože, my si skutečně budeme pomáhat, protože oni se teď skutečně objeví. Až 

proběhnou ty největší čistky, tak se objeví. Protože systém, který je vybudovaný ze 3D 

ještě stále přežívá, proto se teď dějí tak hrozné věci v politikách, ekonomice. To se 

všechno bortí a ono se to opravdu zbortí. Ale pozor, ten Satan se tu zuby nehty udržuje. 

Například systém benzínu. Existuje už dávno, to nám ukazovali už před 20 lety Andělé, 

že se dá jezdit na vodu. Prakticky zadarmo. Teď si vezměte, jak ty státy si udržují 

závislost a každého, kdo by chtěl říci tuto informaci nahlas, tak by ho umlčeli, protože 

chtějí daně, chtějí prodej obrovský. Představte si, že by státy, které nyní mají toto 

bohatství na planetě, ty jsou obrovsky bohaté, o to vlastně přišli, kdyby se vědělo, že si 

každý doma z kohoutku může natočit já nevím, třeba za korunu do nádrže. I to by byla 

platba, ale už by to bylo jiné. Alkohol, cigarety, to je všechno, co udržuje lidi ve 3D. Toto 

je v závislosti na pocitu odmítání. A teď si představte v tom článku, to bylo nádherné, 

já jsem se smála. Představte si, že sedíte doma v obýváku, jste v křesle a najednou přijde 

hlášení: „V 5 hodin si musíte pustit televizi, všichni.“ Teď pustíte v pět hodin televizi a 

tam se objeví, že na planetu přijeli mimozemšťané, civilizace, která má povinnost nám 

pomoci a že přinášejí takové dary, které jsou pro všechny lidi na světě. Stav, kdy budete 

mít cokoliv, budete potřebovat, v jakoukoli chvíli… a vy najednou přijdete o svůj strach. 

Strach, že přežije rodina, že nevyděláte, tím pádem vám bude jedno, že ty peníze 
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nemáte. Nebudete útočit kvůli tomu na druhé lidi, nebudete agresívní samozřejmě, 

každému pak všechno dáte, když budete vědět, že sami máte dost. Tím pádem 

samozřejmě padá i všechno ostatní. Spadne úplně všechno. Systém nafty, benzínu, 

systém alkoholu, když nebudete ve stresu, nebudete chlastat, nebudete kouřit. To i vaši 

hmotu obrovsky osvobodí, protože pozor, pokud já shlížím do té hmoty, mne nikdy 

nenapadlo, abych si zapálila cigaretu.  

Pozor, já jsem taky musela projít složitou zkouškou, protože můj tatínek byl náruživý 

kuřák, 60-80 cigaret denně. Dovedete si to představit? Ale já jsem ho nikdy 

neodsoudila, já jsem ho obrovsky milovala. Je pravda, že on měl takové ty žluté prsty, 

to smrdělo. Já jsem mu vždycky dala pusu a pak jsem se otřásla. /smích/ Ale pozor, to 

přišlo samo, to já jsem nechtěla a teď jsem nechtěla, aby to viděl, jsme bojovala proti 

tomu třesu. Kdybych ho odsoudila, tak bych sama kouřila. To je jasné, to je blokace. 

Ne, já jsem věděla, že on za to nemůže a on celý život kouřil, kouřil, kouřil. Zajímavé 

bylo, že jsem taky znala systém toho programu, že když potom onemocněl a 

neonemocněl z toho kouření, onemocněl ze zápisu, o kterém jsem vám vyprávěla, kdy 

já jsem byla vedle něj, když zapsal tu zášť. Nikdy v životě ji přitom neudělal a přesně 

nádor vznikl tam, kde ji vytvořil, kolem srdce, v plicích. Bylo to, jako když vidíte kaštan, 

který je ještě uzavřený v té krustě. Nedalo se operovat. A tenkrát si sedl vedle mne v 

kuchyni a říká: „Víš, co je divné? Jsou lidé, kteří kouří dál, ale jak mi řekli, že to mám, 

já nemám chuť vůbec, ze dne na den odpadla chuť na cigaretu.“ Už to nebylo potřeba. 

Já jsem věděla 2 roky dopředu, že on zemře, takže jsem věděla, znala jsem program. 

Můžete udělat něco? Nemůžete udělat nic, ale zase… Svůj program budete dopředu 

znát jedině tehdy, nebojte se, je v tom zákonitost, když už budete schopni přijmout 

cokoliv, když to nebudete odmítat. Chtěním znát vlastní budoucnost, to ne, to by byla 

ještě vůle člověka, vlastního jména, ale když už vám to je jedno, víte, že musíte 

respektovat, co se děje a žít to, co máte v plánu, tehdy budete moci a Nadjá bude vědět, 

že smíte vědět vše. Tehdy pro vás nebude překvapením vůbec nic.  

Vyprávěla jsem teď o jedné mojí kamarádce, která je báječná ženská. Ona sama teď 

měla pocit, že s ní chodí tatínek, který je asi15let mrtvý, a ten tatínek jí dal najevo, že 

jde naproti mamince. Ale ona je velmi schopná, je fajn. Načež přijela do Teplic, 

maminka žije v Teplicích, a šly se projít do parku. A ta maminka vyprávěla: „Představ 

si, tento týden se mi zdálo o tatínkovi. To ti bylo tak krásný, my jsme se drželi za ruku, 

to bylo fakt v takové zamilovanosti. Jestli ten táta mi nejde naproti.“ I užila stejná slova. 

Ano, ale vidíte, je úžasný dar vědět to dopředu, protože máte čas se s tím člověkem 

hezky rozloučit, vidíte, že ani on se nebojí, maminka je taky vědomá, ona taky chodila 

ještě v Teplicích na přednášky. Ano, jsou věci, které jsou úžasné. I já mám maminku, 

když v roce 2002 měla mrtvici, já jsem ji vezla do nemocnice, tak jak jsem měla tu ruku 

na šaltpáce, tak mi tak poplácávala tu ruku a říká mi: „Chci ti říct, že se nebojím, slyšíš? 

To je tak, jak to je. Máme to všichni stejně nastavené.“ Říkám: „Děkuju, mami, já jsme 

ráda, že se nebojíš. To je jediné, co by mne ještě tížilo.“ Ale ono to naštěstí dopadlo dál. 

Tady se směla projevit. Je to úžasné. Pak už neexistuje nic, co byste mohli kdy ztratit.  

To vaše tělo je obrovské. Jste všude a v každém člověku a jenom se to přelévá, objevuje 

se to před vašimi zraky, ale i to, co není vidět ve fázi neviditelnosti, je neustále s vámi, 
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byť z druhé strany. Je to ve vás. Jakmile egoismem a lítostí byste se uzavřeli, už to z 

druhé strany nebudete slyšet a nebudete to vnímat. Realita je jiná. Stav 5D je absolutní 

blaženost. Tehdy, budete se samozřejmě ještě rozmnožovat, nebojte se, nepřijdete o 

vaši sexualitu. /Smích/ Víte co, ono jde o to, teď vám řeknu informaci, že jde i bez těla 

provozovat nahoře, i to je vám dovoleno. Záleží na vás, jak se pak rozhodnete, ale tam 

jsou jiná pravidla, která ještě úplně do detailů neznám, ještě vám je asi nesmím říct, 

všechno má svůj čas. Vidíte, každý rok má svůj program, kdy vám smím prozradit něco. 

Takže ono to vždycky přijde včas.  

Já si pamatuji, jak nám jednou říkali, jezte rozinky. A můj muž se ptal proč. A ten Anděl 

říká: „Aaaa, to se dozvíte v pravý čas.“ My bychom to vyslepičili. Takže vidíte, že nic 

dopředu urychlené. A nahoře by věděli, že já vám řeknu úplně všechno. Tak si to takhle 

jistí. Pozor, i horní vrstvy jsou ještě někdy… Ke mně chodil ta horní hranice, my tomu 

říkáme Andělé nebo planetární Bohové. To je někdo, kdo přednáší, já odečítám vlastně 

ty informace přes něj, to je vyšší energie. A najednou…on se ještě snažil žertovat. Vy 

víte, to jsem vám říkala, že žert nahoře už není. A on se ještě tak usmíval, když my jsme 

se bavili. Ti ostatní vyšší ne, ty vyšší jsou takoví jenom… kývají hlavou a jdou z nich 

informace jako z robota. To je takový zvláštní stav, hodně vzdálené, obrovské, 

nádherné energie, ale tak jako jen informačně jsou tam pronesené tou pusou. A tento 

ne, ten se ještě snažil kývat hlavou, tak jako se usmívat a bylo nám dobře. A najednou 

přestal chodit. Tak jsme se pídili, on nám chyběl, on byl takový lidský ještě, ten byl nám 

blízko. A oni nám řekli: „On vám nadržoval.“ Tak ho museli uklidit. / Smích/ A pak, 

když přišel asi za rok, za rok a půl, tak už byl jiný. Už se někde spojil.  

Ano, tady jste rozdrobení, vidíte to? Do jednotek. Ty pak tady bojují ve 3D, jakmile se 

přesunete nahoru, tam se sdružujete. Po čase vedle vás bude obrovská čistá Duše, vy se 

jednoho dne domluvíte a splynete. To je super. Pozor, to je sexualita trvalá. /Smích/ 

Fakt, tam jsou krásné stavy. Ano. On totiž i člověk, který tady je a je v 5D, on pořád ten 

orgasmus si nosí s sebou, já mám pořád stav takového jako orgasmu. Nebojte se, 

nebudu omdlívat. Já zase unesu i vyšší energii. To potom zažíváte a právě se to děje po 

nocích, kdy se otvírá to tělo a zažíváte blaženostní stavy. Proto se v noci třesete. Je to 

vlastně…. ten orgasmus je, když žijete ve 3D a posunujete se život po životě výš, tak je 

zážitek Boha. A už jsem to říkala na základních přednáškách. Ta síla toho orgasmu se 

zvyšuje. Takže vidíte, že člověk život po životě ten zážitek má vyšší a vyšší. Pak se vám 

stane, že přijde sám. V noci spíte a nejednou přijde orgasmus. Obrovský orgasmus, to 

už je Božství, které si k vám našlo cestu. A to už je vysoká známka vyspělosti té bytosti 

v téhle naší rovině. Ale každý tam jednou dospěje i ti, kteří o tom dneska nic neví a jsou 

velice vzdálení v časech nebo v počtu životů i ti tam dospějí v čas, který přijde. 

Blaženost přichází ve spojování a člověk ve 3 D odmítá. Proto zažije blaženost jen při 

spojení těch těl. Vidíte, jak je to geniální, jak se to týká úplně banálních věcí. /Smích/ 

Takže v těch vyšších fázích, to je od vaší šesté čakry až třinácté, tam se teď budete 

pohybovat ve hmotě jako Bohové vědomě, tady budete mít ještě sexualitu, když budete 

chtít. Tam je zase vyšší fáze Božství, ale jinak nastavená. Ale také hlavně se ještě bude 

využívat na rozmnožování vašich těl neboli hmoty. Takže ještě budete mít děti, ta 

rodina bude obrovská. Budete považovat i rodinu druhých lidských těl za svoji, a tak 
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jak vaše úkoly budou nastavené, budete i druhé děti považovat za svoje děti. Tak to 

zkrátka je neodmítli byste nikoho. A druzí zase budou považovat vaše děti za svoje děti. 

Představte si, kdyby dneska někdo považoval vaše dítě za svoje, vy byste se bránili se 

ho vzdát a obráceně. Lidi ve 3D tohle neumí.  

V tomto jsme velmi bojovala se svým tatínkem, můj tatínek si mne vyzdvihl strašně 

vysoko. Já jsem to vyprávěla s tou čokoládou. To bylo furt něco. Tehdy byla za 

socialismu taková dobrá čokoláda s lískovými oříšky, taková žlutomodrá. Ježiš, já ji 

měla ráda a můj táta, v hospodě, tam seženete nejvíc. Dámy, to když nevíte, tak teď už 

to víte. A tak v hospodě vždycky táta sehnal u těch známých číšníků čokoládu. On vůbec 

byl takový shánčlivý. A pak mne volala, já byla na dvorku s kamarádkou, taky Ivou. 

Volá: „Pojď sem.“ Tak já jsem běžela. On mi dává tu čokoládu a říká: „Vem si.“ Říkám:“ 

Jé, ty jsi hodný.“ Bafla jsem tu čokoládu a otočila jsem se, že půjdu pryč. On: „Ne, ne, 

ne, ne tady si ji sněz.“ To mne tak nakrklo. Říkám: „Víš co? Já ji nechci. Sněz si ji sám.“ 

/Smích/ A on tak trpěl, že se jako chci rozdělit. Já bych jinak nemohla. Mimochodem, 

teď jsem si vzpomněla, já jsme taky velice milovala buráky a ony nebyly, v takových 

těch plechovkách. A on jednou viděl fazole a myslel si, že na tom obrázku jsou buráky. 

On koupil 10 plechovek. Maminka pak dělala furt jenom nějaký fazolový salát, musela 

vymýšlet recepty. To byla sranda. Jak do toho krájela šunková salám a rajský protlak. 

Táta dělal tedy „obrovské věci“, když se snažil mi nějak přilepšovat. Ta Jednota pak už 

je automatická, pak už je pro všechny dostatek.  

Takže já se vrátím k těm mimozemšťanům ještě. Takže vidíte, že příchodem takovýchto 

informací a technologií se změní svět. Ten strach je nejhorším pojidlem s hmotou, s 

vědomím hmoty, který lidstvo udržuje v tom neustálém boji o přežití té hmoty. Stav, 

kdy se to může změnit a můžeme dostat pomoc i vnějších planetárních systémů, je 

nastavený tak, že až část lidstva se vyvine do vyšších vibrací, je nám pomoženo, protože 

to se děje. I my jednou budeme pomáhat nižším systémům.  

Lidské tělo, pamatujte si, my vypadáme, to je systém Boha. On nás skutečně stvořil 

jako prvotní ukázku sama sebe. Vzpomeňte si, lidstvo ve 3D se snažilo obrovské 

finanční prostředky dávat do toho, aby se vůbec dostalo do vesmíru. A to ještě neznalo 

časové údaje, neznalo teorii relativity. Než bychom někam doletěli, tak ti lidé by tam 

obrovsky zestárli a už by ani nedožili. Kde sebrat palivo? Takové věci si vymýšleli. 

Obrovsky se investovalo do těchto věcí. Svět je úplně jiný a Vesmír vypadá úplně jinak. 

Tak jako lidské tělo má tzv. meridiány, to jsou tak zvané průchody, to je to samé jako 

Vesmír. Vaše tělo je Vesmír. Samotná buňka je Vesmír. Všechno je systémově 

oddělené, ale je to stejný princip. I těmi meridiány, když někde něco nastavíte, uděláte, 

třeba přes akupunkturu, tak víte, že najednou se vám uleví. Fakt je to propojené v 

určitých drahách. I tohle, prosím vás, budeme využívat, protože ten Vesmír je stejný. 

Budeme cestovat takovýma dírami, kdy se dostanete skutečně během pár okamžiků do 

úplně jiných míst ve Vesmíru. Ale to se smí jen tehdy, kdy je ta společnost vyvinutá. Je 

to jako Bůh. Vemte si, co by člověk 3D udělal někde támhle. To by byl guláš s 

bramboračkou. To Božství to nedovolí. Nedovolí. 

Když si převrátíte ten pohled směrem dolů. Když budu obrovsky vyspělá civilizace a 

budu koukat na planetu, kde se ještě požírají a vraždí, tak tam nemohu mezi ně přijít, 
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protože oni by i proti mně bojovali, báli by se mě, mysleli by si, že jsem je přišla 

zlikvidovat. To je logické. Takže já tam ten čumák k odhalení sama sebe, té skutečnosti, 

nemohu strčit. Ale mohu tam eventuelně existovat inkognito. Nebojte se, já nejsem 

mimozemšťan. /Smích/ Já jsem jenom žila na jiném systému už a z veliké lásky pro 

vás, jsem vás přišla naučit, jak se do toho systému dostanete. Takže je jen na vás, co 

pochopíte a co ne a přijmete to. Ale už jenom to, že tady hromadně nezvracíte a není 

vám zle, je mi blaženě, protože vím, že mi rozumíte. 

Odpoledne si napište svoje otázky. Nebude zase tolik času na odpovídání. Když by vám 

už teď bylo něco jasné, tak to klidně roztrhejte. Někdy se stane, že už vám dopředu něco 

vysvětlím. 

Ivanko, prosím, co si myslíte o tajné světové vládě, složené z nejbohatších 

lidí, a kolik jim dáváte času? 

Víte, nahoře časy oni neradi říkají. Nikdo se je nedozví. I náš osud je viditelný v určité 

fázi vývoje. Tam je to energeticky nastavené. Nicméně čas se člověk nikdy nedozví. Ono 

je tu víc věcí, které se tady odehrávají. Nebude to mít dlouhého trvání. Je to nastavené 

a je to všechno připravené. Věřte mi, že ti, kteří to dělají, kteří vytvářejí vrstvu, která se 

snaží ovládat svět, i ti jsou naprogramováni na tuto dobu přestavby planety. Je to 

nutné. Protože aby se něco mohlo zbořit, musí vrstva egoismu se dostat do takového 

pnutí, aby se všechno mohlo destruovat. Základem obnovy je destrukce. Takže napřed 

musí dojít k destrukci, aby se mohlo znova něco postavit nového. To máte vždycky tak. 

Kdysi nám ukazovali, podívejte se, zkuste si představit, co se děje když přiletí vlna 

tsunami, nebo nějaký uragán, jak potom ti lidé jako mravenečci jdou a postaví si nové 

domečky, lepší než byly ty původní. To je vývoj, který je zvnějšku viděný, z toho horního 

patra. I tady jsou vrstvy, které jsou nastaveny a jsou skryté. Je to vrstva, která je využita, 

to je ta, která chce vládnout. Vrstva černé magie. Její centrum sídlí v Americe. Je to 

nenápadná vrstva, nemá s ní nic společného vláda Ameriky. To je ještě nad ní. Ta 

Amerika totiž rozhoduje přes finanční útvary, které jsou uložené někde mimo, o státech 

celého světa. Vidíte, jak se to všem těm státům nelíbí, že vlastně ten odpor, který je i v 

tom terorismu nastavený, je destrukcí toho, co zasejí, oni to sklízí. To se všechno vrací. 

Nicméně teď se toto využije při očistě planety. Ale časový vám skutečně nemohu říct, i 

kdybych ho věděla, tak já vám ho nesmím říct. Ale já ho nevím. Musí proběhnout velice 

složitá operace toho přenosu všech těch událostí. Do toho bude veliký zmatek. 

Uvědomte si, kolik lidí se bude bránit změnit svůj životní styl. Vy si nedovedete 

představit dopady – ztráta nějakého toho prožitku, který zatím tady máme k dispozici, 

jak to bude vypadat. Připravte se jenom na chaos a jediné, co po vás chci: 

ZACHOVEJTE KLID. Jakákoliv negativní emoce, která by z vás vypadla ven, tak už by 

na vás mohla ta energie „dostřelit“. Zkuste si přečíst ještě jednou Metafyzické příběhy 

celé, oba dva díly. Tam někde naleznete jisté informace, které jsou pro vás důležité. 

Ano, byli jsme posláni, abychom vám rozšířili obzor. Nicméně když pochopíte a 

poslechnete, že máte být jenom světlem, svoji vibrací se dostanete do takové výše, že 

to, co se bude dít tady, se vás nebude v žádném případě dotýkat fyzicky. Na to 

nezapomeňte, takže žádné negace a žádné posuzování. Budete Bohem chráněni, vaše 

tělo bude vibrovat na úplně jiných vlnách. 
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Jsem učitelka a mám ve třídě autistického chlapce. Už si s ním nevím 

rady. Dokonce mám strach, že mně napadne. 

Takže asi je větší, že? Víte, ti autisté, to je velice zvláštní, že ten chlapec chodí ještě do 

normální třídy, že tam není ještě nějaká zvláštní škola, kde by se měly tyto děti …. Tyto 

děti potřebují zvláštní výuku. Měl by se na to brát ohled. Jenže my ještě nejsme v tom 

školství tak daleko, aby tohle bylo tak roztříděné a ještě navíc na to nejsou ani 

prostředky. Vidíte, jak všechno se vším souvisí, jak ten svět toho egoismu, těch peněz a 

té hmoty zasahuje i takovýchto věcí. Nicméně ten autismus je také nastavený, 

samozřejmě, v náběru toho okolí. Ten člověk je vlastně v pasti, ta duše je omezená tou 

vzdáleností, která je ponořená do toho odděleného těla. Teď se to děje ve velké míře, 

dokonce v Americe po očkování se děti najednou ze dne na den mohou stát autistické. 

Je to fáze vibrační při určitém náběru odporu. Nicméně i tohle se může přihodit. Teď 

je toho kolem nás hodně Ta hmota lidí po všech těch odporech je destruovaná a navíc 

ten chlapec si ten osud vybral. Ale vy také. Buďte skutečně vevnitř nehnutá. Snažte se 

jenom mechanicky tělem zajistit všechny potřebné věci, aby ten chlapec, a tím ho v 

jistém smyslu ochráníte, abyste mu nedala příčiny nitrem, postojem, to je strašně 

důležité, k nějakému útoku. Protože všechno je energie. Jestliže já uvnitř budu útočit a 

budu se bránit tomu, že toho člověka tam mám v tom stavu, v jakém je. Dá se to řešit 

různým způsobem, domluvou v různých směrech- buď s ním, nebo s rodiči. My bychom 

si musely o tom spolu popovídat konkrétně, protože nevím, jaké tam jsou konkrétní 

věci. Ale hlavně, jestliže vy ho máte ve svém životě, tak i vy musíte prokázat, jestliže je 

vedle vás takovýto člověk, ten přístup k němu, ten postoj k němu, to je pro vás 

nejdůležitější. Žádné odmítání niterné. Jenom tělem konejte. 

V kterém roce přiletí mimozemšťané? 

Oni tu už jsou. Už přiletěli. /Smích/ Já nevím, vyprávěla jsem vám kdysi příběh. Mě 

kdysi jeden mág vzal do Ústí do léčitelské komory. Já jsem tam přišla a byla jsem tam 

jak Alenka v říši divů. Protože tam bylo hodně dobrých lidí už, ale všichni měli pocit, 

že oni to činí. Já jsem jim nerozuměla. Když se vám někdo hádá a dokazuje jeden 

druhému, kdo má silnější ruku, nebo se pomlouvají před pacientem a přetahují si je k 

sobě, aby je měli. Tam ani nemuselo jít o peníze, ale o slávu, že někoho vyléčili. Já jsem 

tomu nerozuměla a pozor, oni nerozuměli ani mně. To byl paradox. Protože jednou, já 

jsem tam byla asi 3x a jednou dali mi slovo, tam bylo asi 30 lidí, teď já jsem tam mluvila 

nestranně a rovinně. A oni mlčeli, neodporovali, to jejich Božství vědělo, že mám 

pravdu, tam bylo ticho, že byste slyšeli spadnout špendlík. Já jsem věděla, že mi nikdo 

z nich nerozumí. Od té doby jsem tam pak už nešla. Hezké to bylo v tom smyslu, že 

jsem si s nimi popovídala, rozloučila se a bylo to strašně důležité. A tenkrát tam byl 

jeden zvláštní človíček, byl už to důchodce, byl to invalidní důchodce, on byl v důchodu 

kvůli cukrovce. On si nechal vytvořit z nějakého pražského ústavu takovou speciální 

jakoby měřičku a měřil vibraci člověka. Klidovou fázi. Neměl peníze, přesto našetřil 

korunky a nechal si to udělat. Bylo to velmi drahé, s tím, že tedy bude těm lidem to 

měřit. Byla jsem tam s Lucinkou, která tenkrát byla těhotná. A vnouček je obrovská 
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Duše a ono se to sčítá. A teď ta ručička se ani nehnula. On se na to koukal a říká: „Vy 

nežijete?“, říkám: „Myslíš, já se hýbu.“ A smály jsme se. Nicméně chyběla mu jednička 

/zub/, neměl na ni. Já mu říkám: „Prosím tě, jak můžeš chodit bez té jedničky? On: „Já 

na to nemám.“ Říkám: „Víš co? Tak ty ke mně přijedeš tehdy a tehdy a já ti udělám“, 

my tomu říkáme lízátko, „to lízátko zadarmo.“ Tak jsme se domluvili, který den za 

mnou přijede.  

Vrátím se zpátky do té léčitelské komory. Tam jeden černý mág předváděl, jak vlastní 

vůlí si zastaví tep srdce. K čemu to je? To je jak v cirkuse. Oni ti lidé v té fázi ještě 

potřebují vidět, že vlastní vůlí jsou věci, které člověk ovlivní. Tam byla ještě černá 

magie. Takže oni si tam pozvali sestru, doktora a teď tam předváděli tuhle atrakci. 

Opravdu ten tep se zklidňoval, to bylo nahlas, takže to bylo slyšet. A po určité fázi ten 

člověk začal přidávat a zase se to dostalo do normálu. Byla tam sestra, byl tam doktor. 

A po této předváděčce, já jsem na to koukala jako Alenka v říši divů, ale jen jsem 

koukala, jen jsme se účastnila. Říkáte si, k čemu to je, samozřejmě. Nicméně to 

pomineme. Tři lidé, kteří tam v tu chvíli byli, pak říkali: „Viděli jste toho 

mimozemšťana?“ V okamžiku, kdy se tento proces odehrával, se tam objevil ten 

mimozemšťan. Já jsem ho neviděla, já nejsem tak nastavená, nicméně 3 lidi ho viděli. 

A jedním z nich byl i ten človíček, kterému chyběla ta jednička.  

Načež uplynulo čtrnáct dní a ten den, co měl přijet ke mně. Týden před tím obrovsky 

pršelo a ten den, nikdy předtím se to nestalo, se mi zaplavila laborka. Já mám do 

laborky takhle 3 schody a teď jak jsem se rozeběhla, najednou skočím do vody, tý jo. 10 

cm vody. Tak já kýbl, tenkrát nebyla ještě mobilní telefony, tak jsem mu nemohla dát 

vědět. A teď jsem věděla, že ten člověk sedí ve vlaku a jede ke mně a teď já tady vodu. 

Tak já vybírala, vynášela jsem tu vodu do záchodu. Jak voda ubývala, jak ta podlaha je 

trošku křivá, ono to není vidět, zdá se úplně rovná, uprostřed se udělal ostrůvek. Bezva, 

tak ho tam posadím na židli, vezmu mu ten otisk, odliji to, udělám mu lízátko a pak ho 

pošlu domů. Během toho jsem stále vybírala vodu. Protože když jsem přestala vybírat, 

tak ta voda zase přibývala. Načež došlo k tomu, že on přijel, já jsem se mu omluvil. 

Říkám: „Musíš sedět uprostřed na tom ostrůvku.“ A on byl spokojený. A teď já jsem 

seděla na tom schodě, když tvrdly otisky a nabírala jsem kelímkem vodu kbelíku a 

povídali jsme si. A najednou on sedí, kouká nade mne, rozjely se mu ty oči a říká: 

„Pamatuješ si, jak jsme byli v té komoře, jak tam ten Honza zastavoval to srdce? Jak 

jsme viděli toho mimozemšťana?“ Říkám: „No.“ „Stojí za tebou na třetím schodě.“ Teď 

já jsme se takhle otočila, nic jsem neviděla. A říkám z legrace: „Jo? Tak koukej, ať ta 

ucpaná kanalizace se prošťouchne!“ Do hodiny bylo po vodě. To bylo neuvěřitelné. 

Najednou to začalo mizet, už to nepřibývalo. Takže to rychle bylo suché. Já jsem to pak 

akorát dotřela. Takže když pak odjížděl, bylo už po vodě. A to teda jsem si říkala, tak 

jo. Nicméně pak jsem je i sama viděla. Mimozemšťané tu jsou, mohou se vám i zjevit, 

neděste se, protože záleží na tom, jak si sníží nebo zvýší vibraci. Vypadají jako my. 

Nebojte se, nejsou to také ty obličeje, které vy vidíte v takových těch hororových 

filmech. Takže žádné odpory. Ten horní svět 5D ví, co bude, tak jsou připraveni v 

okamžiku, kdy tady bude horko, tak aby zasáhli a pomohli lidem v té vývojové fázi, aby 

to nebylo pro vás tak těžké. A nemyslete na to, to je zbytečné. Až to přijde, tak to přijde. 

Jenom žijte to, co vám ten den vždycky dá. 



  36 

  

Poslední dobou mívám prudké bolesti v zadní části hlavy spíše 

vyskytující se v souvislosti s pozitivním emocionálním rozpoložením 

bolest v podobě pálení a rozpínání. 

Ano, prosím vás, vývoj bolí. To fakt bolí. Protože vy se vyvinete do stavu vyšších vibrací 

a to tělo reaguje pomalu. Já jsem třeba cítívala, zvlášť když přišel potom můj skutečný 

muž, jsem cítívala, jakoby jemné prstíčky vám takhle jako jely vzadu na lebce, to někdy 

budete cítit. Anebo nahoře, takové jako brnění. Takové jako šimrání, jakoby mravenec 

se vám tam rozeběhl a dělal kolečko. Takže tam jsou různé věci, které se opravují. A to 

se všechno děje na hlavě nebo v oblasti 3. oka, někdy to 3. oko bolí a i máte pocity za 

očima, obrovský tlak, to taky bývá. Nebojte se toho, kdybyste se jo chtěli třeba bát, a 

nedokážete se toho zbavit, klidně si tu hlavu nechte vyšetřit. To zní blbě, co? Aby vám 

všichni řekli, že jste v pořádku.  

Co Ježíš vykonával v době dospívání po útěku s rodiči do zahraničí? 

Poslyšte, Ježíš byl člověk. Teprve ve 30 letech přes křest byl urychlen příchod Božství. 

On byl skutečně připravený. Víte, oni nás vždycky nechají spát, odpočívat, klidně dělat 

běžné věci. To dítě dostalo obrovsky přísné a morální rodiče, aby ho vychovávali 

skutečně tak, jak se má. Oni věděli, že ho musí schovávat, protože ve 3D planetě to bylo 

jasné a znali také ten program, co bude. Nicméně teprve tehdy, až když došlo k tomu 

křtu, se rozjel program. Taky to učení trvalo 3 roky. Samozřejmě ono to bylo i v jeho 

dětství, ale tam to bylo ve velice úzkém kruhu, protože to DNA vyučovalo zpětně ten 

rodinný kruh. A to bylo velmi málo lidí. Navíc oni vlastně utíkali, oni se museli skrývat. 

Takže tohle vždycky takto bylo nastavené. V chaotické době, která teď nastává, ono těch 

čistých duší bude velmi hodně. Nicméně teď je ta většina lidstva zaměřená na 

negativismy, to co se teď děje. Takže vy i přehlédněte někoho v okolí. Jenom ho 

považujete za hodného, nebo flegmatika, že ho nic nevzruší, ale to je normální. To je v 

pořádku. Protože těch 3D lidí a reakcí je tady mnohem víc, než těch klidnějších, takže 

vy jste tak vlastně schovaní, vy jste fakt schovaní a krytí jakoby tou svou ... Já jsem si 

ten křest přinesla z minulosti. Nebyla jsem nikdy křtěná v kostele. A přitom křest 

Ducha jsem si přinesla. Pamatuji si, už jsem to tu nakousla, pak jsme to zamluvili, v 

životě by mne nenapadlo tomu tělu škodit. A to, v čem jsem měla rezervu, přišlo jakoby 

krátkodobé vyzkoušení. Když jsem mluvila o tom alkoholu, jak ti rodiče mi vlastně nic 

nedovolili, ale alkohol mi dovolili. Takže jsem si to odchlastala do 18. Prosím, vás, já 

jsme nikdy nepila alkohol tak, abych byla opilá, ale ta reakce pak byla neuvěřitelná. Ale 

taky jsem cítila, že mi to nic neříká. To vždycky ti přátelé, když si sedli, že jo. Já bych 

nikdy tomu tělu neubližovala. To mi bylo jasné, že je to něco, čeho si obrovsky vážím, 

že tu smím být, ale zase bylo to ve mně udržované v takové rovině, abych zas do toho 

extra moc neviděla. V době, kdy jsem ještě měla spát. Takže vidíte, jak je to nádherně 

uložené. 
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Důvod častého krvácení z nosu. Znám výhradně muže s tímto 

problémem.  

Tady může být víc problémů. Tam může být i krevní nějaký problém nebo problém se 

sliznicí. To by se muselo sáhnout na příčinu. Někdo má i špatnou srážlivost krve. A teď 

si vezměte, když pak je to, tak se to stále opakuje. 

Když je vyléčena rakovina, proč se objevují další metastáze v těle a v 

mozku? 

Vždycky se musí vyléčit příčina. Lékaři doposud uměli něco vyříznout a teď likvidovat 

chemickou cestou ty zbylé věci, ale příčina znamená změna a zlikvidování příčinnosti, 

je strašně důležitá. Člověk, který má rakovinu, někoho nenáviděl. Ale pozor, nemusí to 

být bytost. Může to být i situace, takové to nenávist k životu, proč se mi toto děje, proto 

se to vždy objeví v procesu toho těla přesně tam, kde to je.  

Já jsem vám vyprávěla, že jsem věděla dopředu, že můj tatínek zemře. On byl obrovsky 

čistým člověkem. Nikdy jsem neslyšela, že by někoho kritizoval, posuzoval, nadával. 

On byl soucítící, milující. To jsem zdědila po něm. Ale pak došlo k procesu, kdy měl 

přijít jeho konec. Vidíte to, jak je to nastavené? Mělo toho být i využito k tomu, mně 

bylo 33let, abych se probudila. To byl taky jeden z důvodů a teď on ten zápis udělal 

přede mnou. To byla žena, která v práci, vemte si v 89 roce, táta dělal šéfa asi 10let a 

dělal to dobře. Nicméně najednou změna veliká. A tahle žena to taky myslela dobře a 

teď vyprovokovala laboratoř, obrovskou laboratoř, aby se hlasovala proto, jestli můj 

táta ano nebo ne. Protože nová doba, nový šéf, stará doba, starý šéf, že jo? Určitě je to 

zapotřebí, to je dobrý úmysl taky. Jenže můj tatínek najednou to viděl, jakože je 

obviňovaný z toho, že to nedělal dobře. A vždycky to dopadlo tak, že na té schůzi dostal 

větší počet než polovinu, takže ho zase… A tak si myslel poprvé, když se to stalo, že tak 

dobré. Jenže za 4 měsíce další. Další schůze…A pamatuji si, když skončila 4. schůze, 

zase ho odhlasovali. Já jsem mu říkala: „Podívej se, ty můžeš udělat jednu jedinou věc, 

abys čistě odešel. Když tě znovu zvolí, tak odevzdej klíče a běž na těch pár měsíců, co 

máš do důchodu, jenom odpracovat si to, nebudeš mít starosti s šéfování. Odpoledne 

můžeš jít na ryby nebo na pivo. Ale to on zase nedokázal. Maminka mi potom říkala, 

když zemřel, že jí večer třeba říkával: „Budeš mne mít ještě ráda, když nebudu šéfem?“ 

A maminka: „No to víš, že jo, ty jsi spadl na hlavu. To víš, že tě budu mít ráda. Vykašli 

se na to.“ Ale on si myslel…vidíte, jak je to nastavené. A tenkrát z té 4. schůze když 

odcházel, my jsme tam měli takovou velikánskou sádrovnu, kde byla jediná bruska z 

celé zubárny, my jsme tam chodili brousit modely. A vždycky tam bylo takových 10-15 

lidí, ale v ten den jsem tam byla jen já sama. To bylo tak připravené. A v té místnosti se 

šlo takhle ke dveřím, zavolal se výtah a najednou tam můj táta šel a takhle se klepal. 

Takhle mačkal na ten knoflík. Já jsem vypnula tu brusku a říkám: „Tati, co ti je?“ A on 

se na mne ani nepodíval, koukal na ten červený, svítivý knoflík a říká: „Já ji nenávidím.“ 

Já měla tak strašné pocity, jako když vám někdo drtí srdeční čakru rukou. Já jsem 

věděla, že teď se stalo to, co vím, jakože ten důvod. Hele do 3 měsíců měl nádor kolem 

srdce. Přesně tam, kde ho udělal, protože to byl čistý člověk. Tam žádná jinak jakoby 

odporová karma nebyla. To znamená, že hned to přišlo na řadu. A tohle je příčina všech 
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těch rakovin. Kdy vy projevíte nenávist. Je jedno jestli k životu nebo ke konkrétnímu 

člověk, ale vždycky se to stane. A pozor, nemohl jí to odpustit, takže další procesy se 

objevily v ledvinách. Metastázy byly v ledvinách. Takže nevylučoval, to bylo 

neuvěřitelné, co se dělo.  

Takže lékaři, pokud je příčina zlikvidovaná, to mohou odříznout, ale když příčina není 

zlikvidována, vy se nemoci nezbavíte ani tehdy, když půjdete na operaci. Pozor, ta 

operace by vám pomohla, kdybyste se napřed zbavili příčiny. Obviňovat doktora, že se 

nepovedla operace, nemá absolutně smysl. I lékaři by se to nepovedlo, když máte v sobě 

příčinu, máte si prožít ještě nějaké platby. To všechno je energie, to se vám jenom zdá, 

že někdo je za něco vinný. Vždycky je to ve vás, co ten člověk vytvoří. A ty metastáze 

jsou přidávané odpory, které se tam ukládají do různých úložišť, to znamená podle 

toho, kde to prožíváte, na které čakře. Ono se teď přijde na léčbu rakoviny. Budeme 

vědět, jak se starat o tu hmotu. Pozor, dokonce je známé, o tom jsem už mluvila na 

základních přednáškách, že jestliže máte například v 36 letech dostat rakovinu, tak ji 

dostanete, protože krátce před tím začnete někoho nenávidět. Ten program je 

nastavený. Tady jde o to, vy jste si ho vzali jako osud, přijmout ho. Když tohle budete 

vědět, tak zkrátka nebudete dělat odpory už z principu. 

Jak je to s dušemi zvířat? Jsme s nimi po smrti také spojeni? 

Tohle je trošku jiná fáze. Jsme s nimi spojeni, ale oni se vyskytují v jiné vibrační rovině. 

Je to také neprojevený svět. Vy z každého života, prožitku, i zvířata to tak mají, si 

odnesete zvýšení vibrací. Takže v neprojeveném se dostanete do té samé hladiny jakoby 

těch vibrací. Takhle my kmitáme nahoru, dolů. Zvyšujeme vibrace, vyvíjíme se. I 

nahoře se pokračuje dál a i ta zvířata, která zdánlivě za nic nemohou, si to potřebují 

prožít. Máme to všichni, i vy jste byli zvířata v době, kdy jste prožívali ještě stav před 

člověkem. A i vy jste byli rostlinami, i vy jste byli kameny. Ale tam jsou obrovské časové 

vzdálenosti ve hmotě. Než opustíme v těch 3 dimenzích hmotu, trvá to dlouhý čas. 

Věřte mi, že teď si prožíváte nádhernou dobu. Už máte to nejhorší za sebou, pak už je 

to super. 

Ráda bych se zeptala, říkáte, že jsme schopni slyšet přednášky, jako by 

to byla naše výsada. Když vás poslouchám, zní to úžasně zajímavě. 

Nepřipadá mi, že bych na tom měla nějakou zásluhu a byla něčím 

výjimečná. 

Výborně. Už jenom to, že si nepřipadáte jako výjimečná, je vysoký stupeň. Já jsem si 

také nikdy nepřipadala výjimečná. Já jsem si připadala normální. Navíc pak i cítíte, i 

že takové to chrochtání, že jste jiní, že vás to otravuje, že to je fakt egoismus. To už ani 

nepotřebujete prožívat. Víte, já si pamatuji, jak občas v dětství to ego přišlo s takovým 

tím, nechtěla bys takhle udělat čáry, máry, fuk??? A někdo by se uzdravil? Ne, teď jsme 

o tom mluvili. To pak zjistíte neuvěřitelným způsobem. Já jsem netušila, že v sobě mám 

takovéto nějaké schopnosti. Normálně již jenom tím, jak se chováte, léčíte lidi. 

A pak, to bylo asi v roce 2000 nebo 2001, naše Péťa přišla s tím, že ji hrozně bolí noha. 

Tenkrát prožívala velice těžké období důležité pro její život. A fakt ji obrovsky bolela 
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noha. A pamatuji si, jak si lehla takhle na postel a teď se snažila si ulevit od bolesti. S 

tím se nedalo nic dělat, úraz neměla. To fakt byla jenom bolest nohy. Ona tenkrát 

prožívala jakoby špatnou situaci, kterou nedokázala vyřešit. A já jsem si k ní jako 

máma, jde tak k dítěti, sedla a takhle jsem jí hladila tu nohu. „To přestane, neboj se. To 

nic není.“ A pak jsem tu ruku přitáhla k sobě. A ona: „Dej tam tu ruku.“ Tak jsem ji tam 

položila a hladila jsem ji dál. Já jsem nevěděla, co bude říkat. Ona: „Dej pryč tu ruku.“ 

Tak já jsem ji zase dala pryč. A ona: „Ještě jednou. Když ji tam máš, tak mne to nebolí. 

Jak ji dáš pryč, tak to bolí.“ A pozor, to bylo taky i s tou maminkou, jak mi tenkrát 

práskla do té ruky, když ji měla na rameni, protože to rameno jí začalo brnět.  

Vy se to pak dozvíte až z toho okolí, bez vašeho chtění, že to tak je. Druzí lidé, kteří jsou 

ještě pod egoismem a mají ještě nižší vibrace než vy, vy na ně budete mít takovéto 

účinky. Teď jsme tady s jednou paní říkaly, že její dcera po ní pořád chce, aby jí 

objímala. Když je to čistý člověk, tak se cítíte obrovsky krásně, když vás ten člověk 

obejme. A to je takový ten pocit, že tam se nic neřeší. Pro toho člověka ať řešíte, co 

řešíte, tak jste pro něj dobří. Není tam odsudek, je tam přijetí. Vy se snažíte jenom 

vyřešit, pomoci tomu člověku, aby našel tu cestu bez toho odporu. To je důležité. Takže 

obyčejné lidství. A pozor, tohle je nevyšší vibrace k přechodu na 5D. Kdybyste si jenom 

myslela, že jste výjimečná, tak už vám dneska při mé přednášce bude velmi špatně. 

Takže to je dobře, že jste v takovémto stavu a to jenom potvrzuje, že jste fajn. Já nebudu 

používat výjimečnosti, vím, že to nechcete slyšet. Ano, obyčejný člověk už po tom 

netouží. Nějaké chrochtání si a plácání si po rameni, ne. Obyčejnost. 

Jak se dá bojovat a vypořádat se se strachem? 

Jednoduše. Strach je iluze. Strach neexistuje. Je jenom trvalá přítomnost. Vy sami jste 

si zvolili celý osud se vším všudy. Co se tam má dít, čeho se bát. Je to vaše vůle jenom 

programu, ale hlavně, jestliže já jsem teď tady, v tomto okamžiku za prvé: Strach je 

nespokojenost. Vidíte to? Nespokojenost, co bude? Ale ono to ještě není. Tady vás ego 

má. To znamená říci mu: „Ještě se to nestalo“. Cokoli vám tam bude předhazovat, že 

bude. Třeba, že tě vyhodí z práce. Ještě to není. Budu to řešit, až se to stane. Tehdy 

vůbec se nemusíte k tomu propracovat a i když, tak pak teprve to řešíte, pak teprve 

můžete. Vy to stejně nemůžete řešit dřív, než se to přihodí, to nejde. Takže zabývat se 

věcí, kterou nemohu vyřešit, je hovadina. Je to pravda? To jsou pitomosti. Není čeho 

se bát.  

Já jsem vyprávěla, jak jsem měla 2 malé děti, obrovský leasing, dluh. Fakt neuvěřitelný. 

A jednou jsem skočila do auta v plášti před barákem a najednou se ty ruce samy otočily, 

ano vy loutky. To oni když chtějí nahoře, tak to udělají. Ruce se otočily, říkala jsem si, 

co se děje, místo abych sahala po volantu, že jo? A ozvalo se: „Co když si zlomíš ruku? 

Chcípnete hlady. Nebudeš moct platit leasing. Přijdeš o prostředky.“ Já jsem se usmála 

a říkám: „Ještě se to nestalo, až si ji zlomím, budu to řešit.“ Tečka. Taková úleva přijde. 

Jenže pak to ještě zkusil na nohy: „Co když si zlomíš nohu? Nebudeš moct řídit. Jo, 

taky chcípnete hlady. “ Ne, ne, ještě se nic nestalo. On pak mlčí. On to někdy ten Satan 

zkusí, nebojte se ho. On vás miluje, on vás musí zkoušet. On je tady proto, aby jako 

hladina nikoho nepustil k Otci, kdo si vývojově jako „nezaslouží“. 
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Řekněte prosím něco více o čištění po pochopení. Jak dlouho může trvat? 

Jak se projevuje na jednotlivých čakrách, jak poznat, že jde o čištění 

anebo třeba ještě chybu, kterou si neuvědomujeme. Jaká je emoce 5. 

čakry?  

Dobře, začneme tou emocí 5. čakry, to je rychlejší. Emoce 5. čakry je projev kritiky, 

projev posuzování. Vy nesmíte ani nikoho posuzovat. Druhý člověk, i když dělá podle 

vás ptákoviny, on je dělá dobře, protože on se vyvíjí. On si prožívá svůj vývoj. Takže on 

dělá dobře a v okamžiku, kdy ho posoudíte jako špatného, pozor, i dobrého, ale zase 

výš než je, jo, to jsou taky takové nenápadné chybičky, tak vy máte odmítavou reakci 

emocí, že něco nechcete. Dělám, co umím. Vzpomeňte si na Krista: „Jsem, jaký jsem“. 

Neboli: „Jsme, jací jsme“. Každý hrajete roli. Vy jste buňkou v Božím těle. Každá ta 

buňka musí umět jinou věc. Kdybyste všichni všechno uměli, to by byl maglais. Každý 

by se tahal o něco jiného a tamto nechtěl, ne. Vy se dostanete přesně k tomu, k čemu 

máte skutečně sklony a co tady jste schopni udělat. Já jsem x-krát, já jsem dostala 

obrovský dar, optimismus. Vidíte to. Já jsem x-krát upozorňovala lidi, že vlastně nic 

jiného neumím, jenom být optimista. Ještě samozřejmě zuby. Ale nedostala jsem dary, 

kterými bych utekla vlastně jakoby z toho poslání. A to máte všichni. To je zkrátka 

pravidlo pro všechny, univerzální. Vy jste si vybrali tento osud a tato buňka v tomto 

Božím těle má teď pro toto tělo udělat tohle a tohle. Tečka. Takže i kdyby byl někdo i 

obrovsky negativní, je stejně dobrý, jako někdo obrovsky pozitivní. On si plní úlohu 

vývoje planety. Vy splňujete a jenom hrajete na jevišti světa jenom to, co se na té 

planetě má dít.  

Čištění může trvat různě dlouho. Záleží na tom, jak jste se v minulosti zaneřádili. Ale 

jestliže pochopíte, podívejte se, nikdo netvrdí, někdo pořád rozděluje informace. Vy 

jdete z bodu A – do bodu B. A když se dozvíte informace, které vám přináším, já jsem 

součástí vašeho života. To znamená, vy ty informace jste směli získat a stejně si z nich 

každý použijete pro svůj život podle svého programu, co potřebujete. Přesně v té míře 

a v procentu přijetí. 100 nebo 1 to je jedno. To znamená, že se to nerozdvojuje. Jednou 

mi napsala paní, proč teda vám říkám, abyste to, prosím vás, pochopili, když vlastně 

pak zasahuji. Ne, ne, ne. To je jenom náběr. Vy jste se k mým informacím dostali jen 

proto, že mne máte v osudu a já vás. To je všechno. Nic jiného výjimečného se neděje. 

Takže v jaké míře vy pochopíte a přestanete dělat odmítavé reakce, už je dopředu vámi 

naplánováno. To znamená, že když je přestanete dělat a přestanete se snažit jakkoli 

výjimečně čistit…, nemusíte. Ve vašem osudu je naplánované i to čištění, bez vůle 

člověka. Jestliže já jsem někde něco vysekla, tak si to potřebuji odžít, všechno si 

zasloužím. První fází očišťování je, že přestanete dělat negativní emoce a budete vědět, 

že teď když vás někdo přišel napadnout, nebo ublížit, cokoli vám udělal, že je to dobře 

a že je to Anděl. Ať vás ani nenapadne myslet si, že je negativní. On vám totiž přichází 

vymazat karmu. Jakýkoliv emocionální odpor, který vytvoříte, to je nepokora, se musí 

znova v budoucnu vašeho těla prozkoušet, jestli to ještě zase nebudete chtít. Ale je to 

vaše přání, aby se vám to dělo, protože se potřebujete najít jako Bůh, takže je vašim 

přáním, aby vás to ten člověk přišel učit. To je darda, co? Takže ten, kdo vám přichází 
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ubližovat, vám obrovsky pomáhá, protože vás očišťuje, ale očistí vás jen do té chvíle, 

než zase uděláte odpor. Tím si zapíšete novou karmu a zase někdo musí přijít, aby vás 

očistil. Tak proč byste to už jednou neměli zkusit nepřestat dělat? Každý, kdo vám 

ublíží, vás v tu ránu očistí. Vy se zaneřádíte zase novým odporem. Takže přestat se 

znečišťovat tím odporem. Jakmile už to přestanete, takové to: „Jééé, jak to? Poprvé 

jsem zažila klid.“ To je ta lehkost. Pak začne čištění těla a to je také automatické. 

Protože platíte jenom tehdy, kdy to už umíte. Takže začne nějaká drobná bolest někde, 

nebo větší bolest nebo zvracení nebo nějaké jiné dopady na tělo. Ale tehdy musíte tu 

poslední platbu přijmout. Kdybyste ji nechtěli a šli za léčitelem, on vám ji sebral, tak si 

to znovu musíte prožít zase ještě v té hře odporu. Musíte to udělat. Vy si to 

zkomplikujete. Nebo samozřejmě, tak jsou ještě různé fáze a síly odporu. To znamená, 

když to ještě odmítnete úplně totálně to prožít, někdy to nejde, je to silné, tak si ještě 

můžete trochu pomoci i třeba tím práškem. To fakt záleží jenom na vás. Ale nitrem 

nesmíte. Pak se to jenom protáhne v čase, trošku se něco odvine, až se to jednoho dne 

vyčistí úplně. Ale u každého člověka je to časově jinak nastavené, protože to musí 

kolidovat i s tím osudem, který tam máte. A to se nedá zjistit. Podle síly odporu.  

Pozor, vstup sem do hmoty je nastaven vždycky konečnou výslednicí vašich odporů, 

tedy nepokorou, kdy opouštíte tělo. To se sečte síla odporu, vy vylezete na tu hladinu, 

opustíte tělo a pak jako Bohové si vybíráte další odchozí odpor a pak to pokračuje. V 

každém tom životě je ten odpor o trošičku slabší a zase slabší, až jednoho dne se 

dopracujete nuly. Nebojte se, jednoho dne tam tu nulu mít budete. Ale teď už jste dost 

schopní už i v tomhle stavu. Nemusíte se fakt bát, nebuďte fanatičtí. Už jen fanatismus 

takového toho…Jéžiš, už abych to stihnul. Ne, ne. Nezáleží vůbec na tom, kde jste a už 

jenom to, když budete občas nějaké drobnosti dělat a budete si říkat: „No jo, jsem, jaká 

jsem.“ Pak budete tak v pohodě, že do té pětky se dostanete, ale vy to stejně již máte 

nastavené v osudu. Vy nemůžete udělat nic jiného, než ten osud, který jste si vybrali.  

Mám stále větší a větší problémy s dýcháním a se zrakem, znamená to, že 

mám bloky na čakrách anebo se může jednat o čištění? 

Tady může být víc věcí. Za prvé: Teď ta planeta prochází takovou změnou vibrací, že to 

má dopad na všechny. Jednou nám říkali, že až přijde určitá doba, já tu dobu neznám, 

ne abyste mi zase psali, kdy to bude, až tady zůstane skutečně počet buněk, to znamená 

vás lidí, ve stavu, kdy už bude uzavřená jakoby hmotově 5D, tehdy během jediného 

okamžiku se vyléčíte úplně ze všeho. Oni tvrdili, že to jako bude seškrábnuté, že budete 

Bohové. Pak už si ovlivníte skutečně cokoli, budete dělat ty zázraky. Ale vědomě jako 

Bůh. Bůh sestoupí do hmoty. Ale k tomu je ještě nějaká doba zapotřebí. Teď to ještě 

nejde. 

Nicméně i ten přesun vibrací- zvyšování je strašně náročný, takže teď jsou lidé hrozně 

unavení, vyčerpání. Jestliže jste unavení, vyčerpaní, první vám to postihne zrak. Já taky 

teď blbě vidím. Když jsem hodně unavená, to nevidím skoro nic. Teda na svět to vidím 

dobře, ale na čtení, to jsem úplně jak slepec. Protože zrak sežírá až 25 % celkové energie 

jedince. Takže když jste vyčerpaní, první začnete hůř vidět. To jste si určitě zažili. Mně 

třeba pomohlo, když jsem vyběhla z laborky ven, seděla jsem na lavičce a chvilku jsem 
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koukala po té zahradě. Najednou jsem viděla o 50 % lépe. Ale člověk se fakt musí na 

chviličku zastavit. Jenže ony jsou teď na vás kladené takové nároky. Na to, co máte 

odvádět. Jestli jste schopní. Víte, já jsem zažila i přípravu na tuto dobu, těch 2,5 roku, 

kdy jsem to tělo sebou vláčela po těch přednáškách. Co se všechno dělo. A to bylo v 

době, kdy jsem začala podnikat, tam byla první fáze. A zažila jsem si to použití té hmoty 

už tenkrát. A taky jsem nebyla schopná odporovat. Tím se mi zase zvýšily vibrace, abych 

vydržela tohle. Takže vidíte, že všechno má svůj čas. Tady ty vaše problémy s dýcháním 

mohou být i lítostí na srdeční čakře, ale to bych si taky musela šáhnout. To většinou je, 

protože pak je sevřený hrudník úplně jak v obruči. Vy se nemůžete ani nadechnout. Já 

si pamatuji, když lidi chodili na aurická sezení, co se děje pak za zázraky. Najednou, 

léta nedýcháte a pak najednou dýchat můžete. Když pochopíte tedy. Já nikdy bych 

nesebrala nic člověku vůlí, já nejsem léčitel. Až když ten člověk pochopí a fakt 

přehodnotí. Fakt se děly zázraky. To jsou věci, kdy se třeba něčemu bráníte, pak je to 

úlevné, když odejdete. Myslíte si, že to máte na doživotí, že s tím tělem nejde nic udělat 

a najednou to jde. Ale pozor, to jsem nedělala já, to dělá vždycky ten člověk vždycky 

sám tím pochopením.  

Nedávno jsem ve Zlíně dostala takový krátký dotaz, který jsem objevila 

až doma. Kdy mi nějaká holčina psala: „Ivanko, proč když už dostáváme 

takový dar v těch informacích, proč nám ještě dáváte dárky a takové 

krásné? Tak moji kamarádku napadlo, jestli to jsou zářiče.“ 

/Smích/ To byla sranda, samozřejmě. Nejsou to zářiče. Nicméně, to všechno, co vám 

udělá radost, co vám připomene někoho nebo něco a hlavně, když to je pro vás 

příjemné, tak svým způsobem to pro vás zářič je, protože vás to urovnává v pozici 

spokojenosti, samozřejmě. A to už vy víte. Ty věci už máte nastavené. A proč to vlastně 

dělám. Víte, lidské ego je velice mazané a já obcházím toho Satana, který by vás 

eventuelně pokoušel. Věřte mi, že tím vám velice „pomáhám“, protože když vám ty 

peníze vracím veřejně a ty šperky vydělávají, vidíte, že já z těch peněz skutečně nic 

nemám. Mě živí zuby. A v době, až budu jednou na statku, vím, že teď se v mém osudu 

stane něco, to vám nemohu říci co, čím budu moct vylézt z té laborky a budu mít jiný 

zdroj obživy. Ale zase to nebude to, co tam budu pro vás dělat. Jen to ubytování, dokud 

nebudou ty energie tady na Zemi vyřešené, si budete muset zaplatit, ale nebude to 

přemrštěné. Protože lidské ego by vás někdy otravovalo: „Ona kecá, ona si to nechává.“ 

Ne, ne, ne, ne. To já nedopustím, abyste byli takhle pod tlakem ega. Takže já vám teď 

vrátím 44 000,-Kč, abyste viděli, že si to skutečně nenechám, nechávám si jen 1/3, 

která je na výdaje a hlavně na daně, které já z toho musím potom zaplatit. Vemte si, že 

kdybych vám to rozdala všechno a potom dostala zaplacení daní a na to vydala vše, co 

vydělám v sborce, tak to bych nepřežila. /Smích/ A to byste zase nepřežili asi vy. 

/Obrovský smích/  

/Dále probíhalo losování lístků. Výherci si chodili pro své výhry, nádherné šperky, 

které vyrábí dcera Ivanky./ 
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Co dělat, když ta bolest teď je a veliká a trvá to již několik měsíců nebo i 

let. Léky trochu uleví, ale může se to vrátit v plné síle. Jak zachovat 

optimismus, jak přijít na příčinu? 

Najdete oblast, kde se to vytvořilo v místě, kde to je. Vy už víte systém a každá čakra 

ovlivňuje určitý úsek. 

Nohy spodek pánevní je první čakra. Tam je nespokojenost a prožitek, že někdo byl 

špatný, byť vy. Vy se nezbavíte bolesti nohou, když i sami sebe budete považovat za 

špatné. Když už považujete i člověka za dobrého a tzv. si myslíte, že udělal špatnou věc, 

tak tohle Bůh nerozeznává. Tam je prožitek něčeho špatného. A tento prožitek vám 

blokuje energii ve vašem těle, protože v tom případě vy jste odmítaví, neboli 

prosazujete vůlí člověka vašeho jména a tvaru, že by někdo měl dělat něco jiného, ale 

tak to není. Vzpomeňte si na to, jak jsem vám dneska vyprávěla, jak jsem odepsala: 

„Pomůžu si tím, že mi to bude vadit? Pomůžu si tím, že toho člověka budu považovat 

za špatného?“ Ne, já sama sobě ublížím. Nejen, že mě něco bude bolet, ale že se s tím 

znova ještě potkám, abych zjistila, jestli mi to ještě vadí. Tohle je systém výuky. 

Druhá čakra má neodpuštění, to znamená, že vám vadí někdo nebo nějaká situace. 

Třetí čakra je pocit moci, kdy odmítáte, nerespektujete chování druhých lidí nebo 

situace. 

Čtvrtá čakra jsou lítosti, zášti. 

Pátá čakra je posuzování a kritika anebo hádky, vše, co je v rozporu s dobrou 

komunikací. A každý ten úsek na tom paňákovi má, vidíte na něm přesně ty orgány, 

které tam působí, takže podle toho tam, kde máte problém, tu čakru neumíte. Někdy 

jsou v kombinaci dvě čakry najednou. To se stává většinou. A tehdy je ten problém v 

mezičasí. Budete třeba odmítat situaci vašeho života, nechcete, aby se to dělo a zároveň 

projevíte lítost, tak máte blok v oblasti, kde mi ženy máme zapínání podprsenky. To je 

mezi, takže tam vás to bude bolet. Takže vidíte, jak je to krásně nasměrované v tom 

těle. Co se tam jakoby odehrává. Takže když se na to zaměříte, budete vědět, kterou 

čakru neumíte, už z přednášek víte, co v té čakře se odehrává, když odmítáte. Jaký druh 

negativní emoce se tam udělal. A pak už si prohlídněte jenom, a jde to, co jste odmítali, 

co jste nechtěli ve svém životě. Vždyť to tak bylo. Tečka. Pak zjistíte nakonec, že to tak 

bylo dobře. Změníte to? My totiž reagujeme zpětně. Ego nikdy nežije v přítomnosti. 

Ego umírá, když jste spokojeni. Tehdy nechcete něco jiného, než je. Takže když mi 

někdo něco udělá, já to nemůžu změnit, já se mohu jedině zablokovat. To je blbost, co? 

Máte pokorně nést svůj osud se vším všudy. Tak jak je, přesně tak, jak ten Ježíš nám to 

ukázal při cestě na Golgotu. 

Jaká je hierarchie zvířat, než se stanou člověkem? Které mají k člověku 

blíž? Pes nebo kočka? 

Víte, o tom moc nevím, jen to, co nám říkali. A ono to není důležité. To se stejně pak 

dozvíte všichni výš, až budete těmi vyššími Bohy. Nicméně tady pro ty informace nám 

ukazovali, že je posledních v té řadě pět druhů zvířat. Vím, že tam byl tygr. Pozor, vy se 

potom přesně tak vyvíjíte povahově. Pět nebo šest typů lidí, kteří se přibližují povahově 
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k těmto typům zvířat. Je tam tygr, kůň, pes, kočka a ještě něco, teď si nevzpomenu. 

Prase jo??? To je krásný, prase jsem já podle čínského kalendáře. A já mu teda dělám 

čest tomu praseti. Ale prase je mimochodem teda největší dobrák ze všech 12 zvířat, 

které tam jsou. Takže vidíte, všechno má svůj význam, ano, prase je hodný dobrák. Ne, 

prase tam v těch typech nebylo, já mám pocit, že slon asi. Já si teď nevzpomenu. Ale to 

není důležité. Ne, delfíni jdou úplně jinam. To jsme se ani neptali, oni nám, to řekli 

sami. Že bylo využito jiného media, oni jsou ve vodě, že jo? Oni jsou mnohem dál, než 

jsme my. Delfíni jsou vyspělejší civilizace, než jsme my. Ale žijeme vlastně odděleně, 

protože oni žijí v jiném prostředí. A oni směřují někam jinam. Dokonce to udělali i 

takovým způsobem, že řekli: „O to se nezajímejte. To by vás zbytečně odvedlo od 

pozornosti.“  

Oni fakt jsou úžasní. Já si to fakt nepamatuji, to je zbytečné. Já si pamatuji jedinou věc, 

že když jsme se vždycky ptávali na různé věci, mne nikdy nenapadalo se ptát, co kde 

jak ve Vesmíru je. Nejlepší otázky jsou typu: Jak něco změnit, jak zapracovat na tom, 

aby teď a tady jsem mohl posloužit tomu všemu, zlepšit tu situaci na planetě neboli v 

tom Božím těle, ve kterém teď žijete. A to je váš úkol. Jestliže vy se dostanete vývojově 

za nějaký čas zase někam jinam, budete řešit vyšší věci, ale až tam budete. Takže to je 

ještě pořád taková zvědavost buňky, co bude, kam jdeme, ale to nevyřešíte. Vy to stejně 

máte v programu náběru zkušeností a musíte si to prožít, abyste to pochopili. Takže je 

pak zbytečné tříštit tu pozornost buňky, aby myslela na něco jiného, než tam kde je. 

Tohle je strašně důležité vědět.  

Jinak samozřejmě povahově pes a kočka jsou úplně jiní. Kočka je pán. Ta kočka vám i 

dá vědět, že třeba nechce, abyste ji hladili. Klidně vás odtlačí packou. Naše Lucinka si 

koupila překrásnou kočku. Koupila si ji proto, aby se měla s kým mazlit. Vidíte to? 

Takže kočka odporovala. A to vůbec byla prdel veliká, protože oni původně si chtěli 

koupit jedině kocourka. Kočka neexistovala. Takže samozřejmě, když mu bylo 7 měsíců 

a začal mít takové ty touhy, říkala: „Ty, on má epilepsii, podívej se na něj.“ To už Lucce 

bylo divné. Pak zjistili, že to je samozřejmě kočka. A teď už ji měli rádi, i když byla 

nepřístupná. Ona fakt je, to je ta dlouhosrstá a pozor, ona je fialová. Já jsem takovou 

…..No, Britka. Je překrásná, ale pozor, ta na sebe fakt nenechá sáhnout. Jenom když 

chce. A já si pamatuji, jak tenkrát Lucinka říkala: „Tak já jsem si koupila tu kočku, aby 

se se mnou mazlila, a ona nechce a ani nevrní, jakože je spokojená.“ Říkám: „Luci, víš, 

co zkus? Ty sis ji koupila, aby ti něco dala, ale ty máš dávat jí. A když budeš dávat ty jí, 

tak se to změní.“ Bylo ticho, Lucka je velmi chytrá. Jí stačí jedna informace, ona to zkusí 

a fakt to dokáže. To taky je docela dobrý dar. Hele, ona volala druhý den a říká: „Ty jsi 

čarodějnice. To není možné. Já jsem fakt k ní šla s tím, že dneska udělám já radost jí. 

Hele, slyšíš?“ A teď se ozývalo takové to: „Vrrrrrrrrrrrrrrrr, vrrrrrrrrrrrr.“ To bylo 

dobré. Pozor, pes je jiný, pes je kamarád, ten by se pro vás roztrhnul. Kočka ne, ta vám 

vládne. Takže vidíte, že i povahově, když potom pokračujete dál v to stvoření a 

vycházíte z těchto fází, tak jste také jiní a pak se to dolaďuje. 

V očích nahoře jsme lepší zvířátka. Tam jsme ve vyšší fázi zvěrstva. To mne vždycky 

bavilo.  
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Co znamená hučení v pravém uchu? 

To pravé ucho je fáze, kdy člověk většinou nechce slyšet. 

/Ivanka začne číst další dotaz/ Ježiš to je krásné. „Ivanko, lásko, já už nemám žádné 

dotazy. Už jste nám řekla a dala všechno, co jsme byli schopni pochopit, teď už je to 

jenom na nás“.  

Jste úžasní, i tohle je pro mne úlevné, jako ta maminka mi říkala: „Ivanko, já se 

nebojím.“ Vy jste děti, které jsem ráda přišla učit chodit. A teď je to na vás, opravdu. 

Máte i tamhle přes Dana obrovské množství informací, které přijdou. Já tady budu 

ještě číst dál. „Já si přeji, abyste teď už jen odpočívala, odpočívala. Musíte být strašně 

unavená. A věnovala se jen svým blízkým a sobě. Děkujeme vám všichni moc a určitě 

zase někdy.“  

Děkuji. No jste super. Občas někdy jsem pociťovala tíhu v tom, že jsem si říkala, jestli 

nebudu berličkou. To bych nechtěla, protože pak byste si ublížili, to bych nikdy 

nechtěla. A dělala bych všechno proto, a za tohle vám obrovsky děkuji. Teď jste mi 

hodně pomohli. 

Ivanko, hemeroidy. Jaká je jejich příčina? 

Hemeroidy jsou na první čakře. A to je dost nepříjemná věc. Tam chybí v určité dávce 

optimismus žitý v nitru. Vy musíte žít v trojnosti. Když už budete člověk, který se bude 

radovat a bude optimista z vnějšku, ale uvnitř ještě nějaká obava, strachy budou, tam 

se svírá vlastně ta jednička. A tam se to objeví. Takže ohlídejte si to. Naučte se 

optimismu, vědět, že každý člověk dělá to, co může, v každém okamžik, že nečiní špatné 

věci. A nejsou ani špatné situace. Uvědomte si, že situace je vždycky taková, jaká je a 

vy jí procházíte. A teď záleží na tom, jestli vás ta situace chytí a chytí vás tím, že ji 

nechcete takovou, jaká je. Vy byste si ji představovali lepší, jinou. To je posudek, že je 

špatná. Ale pozor, tady jde o to, že když ji přijmete a budete ji respektovat takovou, jaká 

je a jenom se zařídíte v té situaci, tak ji příště už neuvidíte. Vy jste ji přijali. A naopak, 

vy to potřebujete prožít proto, abyste dneska byli takoví, jací jste. To je důležité vědět.  

Ona je pro vás dobrá, právě proto jste si ji zvolili v odporu při cestě zpátky sem do 

hmoty, abyste zjistili, jestli se ještě té situaci ve vašem osudu, který jste si vybrali, 

budete bránit nebo ne.  

Dcera má 7 let. Má již asi tři roky nateklé mandle, uzliny v krku. Na 

angíny ani chřipky nijak zvlášť netrpí. Občas se jí objeví i streptokoky v 

krku. Pediatr říká, že to někdo může mít takto normální. Mně se to ale 

nezdá, nepřijde mi to normální. Je dobré, aby ji někdo jiný energeticky 

posiloval? Prý neovlivňuje karmu a dodává energii Univerza. Nebo to 

mám nechat na dceři a neřešit to? 

Pamatujte si, že dodávání z výšky energie je vlastně posilování duchovní lenosti toho 

člověka. Vy se potřebujete naučit být zdraví sami za sebe. Každý. Dřív ještě jste směli 

žádat. To se ještě teď bude dít, ale vy už podporujete lenost. Když budete mít dítě, tak 

to dítě nejlépe vychováte tehdy, když ho naučíte, že ve svém životě přijmete úplně 
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všechno. Pak si můžete být jisti, že až tady jednou nebudete, až zemřete, nebo se někam 

odstěhuje, že si s tím životem poradí a bude nejmíň trpět. Je to pravda? Tohle je ten 

samý případ. Jestliže já vedle sebe, ať je to moje dcera nebo někdo známý, toho člověka 

naučím, že se jede dál, to nic není, je to takové, jaké to je, no Bože, zkrátka ten systém-

to je dobré, jsou horší věci na světě. Já si vždycky vzpomenu na tebe, Majdo, jak jsi 

říkala dětem: „Že ty to chceš, já tak chci jet do Afriky.“ Přesně tak, to jsou věci, prostě 

ty se s tím zkrátka musíš smířit. Tečka. Tady se to dítě naučí. Ale jakmile ho 

rozmazlujete, to ne. Pokavad jsou to uzliny na krku, týká se to dvou čaker. Je to i 

imunita, pokud je to systém uzlin. Tam pořád ta jednička nebude spokojená, ale hlavně 

je tam komunikace. Pozor! Ta komunikace na venek může být i klidná. Může to být v 

myšlenkové fázi. Když budete na někoho blafat nebo kritizovat někoho v hlavě, to 

nemusí nikdo slyšet. A vemte si, co ti mladí teď prožívají v těch školách. Co všechno 

chtějí a nechtějí a pak je tam kritika všeho, ne, ne, ne. Naučit ji skutečně přijímat vše 

tak, jak je. Tím to dítě impregnujete. Takže pozor, uvědomte si, že já neodsoudím nikdy 

ani bílého mága ani černého ani nikoho. To co vám dojde, to vám dojde. A minulý týden 

v Jičíně mi Zdenka povídá: „Představ si, já už to předávání energie nedělám. Najednou 

mi to došlo.“ Povídám jí: „No ty jsi úžasná. Tys mi udělala radost.“ Ano, tady je čas.  

Nikdy nemůžete nikoho ani posoudit, ani odsoudit, to je velmi důležité vědět. Ale 

pozor, z hlediska toho, co nyní se děje na planetě, je to podporování duchovní lenosti. 

Vy si k tomu osvícení musíte dojít každý sám, pokorným přijetím celého osudu, včetně 

hmoty lidí a včetně situací neboli duchovna. Když to uděláte, je to vaše, vy jste to naučili 

a to už vám již nikdy nikdo nevezme. A protože jste v jistém smyslu moje děti, tak tohle 

jsem vás celou dobu učila. Přesně tak, jako když byly moje děti malé a učila jsem to je. 

A ony to plus mínus autobus umí. Tak jako vy. 

Mohla byste, prosím, říci ještě něco o lidské smrti. Mluvila jste o 40 dnech 

rozpadání astrálního těla. Co to je? Mohla byste přiblížit? Děkuji. 

První 3 čakry člověka jsou ryze hmota. Ta nejhrubší hmota, která je. A když matka 

otěhotní, tak vaše tělo hmotné jako matky, nám vyrábí schránku pro další část Boha, 

který se má narodit. A přechod sem a přechod tam je vlastně ve stejných fázích, protože 

napřed se vytváří hmota, která obsahuje nejsilnější prvky, které jsou obsaženy v 

prvních 3 čakrách. Energie těla je hlavně v první čakře. To je základní čakra, ale dvojka 

a trojka s tím ještě souvisí a souvisí s tím i jemnohmotné tělo tzv. astrál, který souvisí s 

hmotným fyzickým světem. Už jsem vám vysvětlovala, že když se plní život po životě 

ten základní kanál, tak teprve v prostředku, v srdeční čakře se dostanete do stavu půl 

Boha a půl hmota. Teprve tehdy, nad srdeční čakrou se zvyšujete do stavu Boha. Tedy 

vy jste pod 4. čakrou v té trojce ještě jenom hmota. Ten člověk nemůže nic jiného 

vnímat jenom hmotu. Jenom já jsem člověk, já potřebuji a já chci a já rozkazuji. 

Podívejte, kde všude po světě je spousta takových bytostí. Tyto bytosti si pak prožívají 

ty nejtěžší osudy, které tady na planetě existují. Nicméně jakmile se vymaníte, jdete 

výš. Pak se vracíte a jdete zase do hmoty. Tehdy, když člověk umírá, vyjíždí v okamžiku 

smrti vám o ten malinký kousek toho poznání, to co si odnášíte s sebou neboli 

zkušenost, hadí síla o jeden stupeň výš. Mezi jednotlivými čakrami je to zhruba 60-70 

životů, plus mínus. To je taky u každého člověka jiné podle toho jakou dobu si to Božství 
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tady navolí v těch jednotlivých životech. Ale, zase to jde opačně. Musí se rozpadnout 

navázání na hmotnou složku teda na vaše hmotné tělo. To znamená, při úmrtí se 

rozpadne ego, člověk najednou vidí, že lidé kolem něj jsou on sám. Na malý okamžik. 

Jenže bohužel platí zkušenost do tohoto okamžiku. To by měl každý jednoduché, že jo 

samozřejmě. Pak nastává asi do hodiny zhruba rozpad první hmoty, ten člověk odloží 

tělo, ale pořád je ještě navázaný na tu hmotnou složku (druhou a třetí čakrou). Druhá 

čakra je do týdne, to většinou dojde k nějakému pohřbu, to ještě tam většina lidí je na 

tom pohřbu. Obtížnější je to u lidí, kteří se někdy utopí třeba a teď tam jsou několik 

měsíců. Víte, co to pro ně je, když neví tady ty věci. Pozor, úlevné je, když o těchto 

věcech už víte. Když umřete, tak už víte, že to nejste vy, a kam patříte. Ale lidi, co žijí 

hmotu, pro ty je to těžké. Ale za 40 dnů, to je zákon, když jdete sem, vy porodíte jako 

žena dítě a to dítě do 40 dnů se vytváří ta astrální rovina, je ještě i na té druhé straně, 

byť i už se sem narodilo. To miminko je těch 40 dní úplně jiné. Jenom spí a je tak trošku 

studené, dlabe na vás. Dělá takové ty ksichty. To se děje samo, to jenom hmota pracuje. 

Ty nervy tam jdou. To bylo hezké, jak se holky ksichtily. Takže až potom najednou se 

probere to miminko a začne úplně jinak komunikovat. A už je tady ta bytost, už to má 

jasné. /Smích/ 

 Rok a půl se těšíme na miminko, ale nedaří se. Co pro to můžeme udělat? 

Odbourat jakoukoliv vztahovku. Nezapomeňte, že jestliže v osudu máte dítě, přijde 

přesně v roce otočky, kdy ho máte mít. Nepřijde ani dříve ani později. A když ho tam 

nemáte mít, tak tam není. Úplně pusťte vůli člověka ze své hlavy. Já jsem vždycky říkala 

holkám, které chtěly otěhotnět, ne mým tedy: „Systém je jednoduchý. Buď to dostanu, 

tak si ještě měsíc užiji, nemusím se chránit, že jo vždyť je to radost? Nevadí mi to, pozor, 

to je strašně důležité. Anebo to nedostanu a můžu se radovat, že už je to na cestě, že 

jo?“ Takže ono vůbec o nic nejde. Už kdyby vám vadilo, že nemůžete otěhotnět, to už je 

vztahovka, to je situační vztahovka. A tehdy prosazujete vůli, že už by to tady mělo být 

a nemělo. Ale vy jste domluveni s tím dítětem a to dítě nemůže přijít dřív, než se 

vyvinete do stavu, abyste mu udělali základnu. To je divné, co? To je jak stan ve 

vojenském prostoru. Jo, ono to tak je. Žádná žena by nemohla porodit dítě, protože vy 

jste domluveni v tom osudu, i jak ho povedete, co mu dáte, do té doby, než tu základnu 

mu udělá, než se to sama naučí. To nejde. A teď si vemte, že my tu teď děláme obrovský 

schod. Ty děti, které se rodí, jsou úplně jiné, než byly v minulosti. A žena, která by 

neuměla třeba odpouštět, teda by jí vadilo, že se něco se děje a jak se to děje, ona ho 

vlastně neunese. Třeba i kdyby otěhotněla, tak třeba 2. nebo 3. měsíc o něj přijde, 

zkrátka selže jakoby. 

Naše Hanička, je to 4 roky zpátky, to je dítě taky, které jsem vychovala, báječná holka. 

A ona za mnou jednou přišla, když jsem ji uviděla, věděla jsem, že je těhotná. A ona se 

tak těšila mi to říct. Já jsem dodělávala koupelnu a ona říkala: „Ivanko, pomůžeš mi“, 

protože oni zdědili dům, „vyklidit ten dům?“ Říkám: „To víš, že jo. Ještě dopoledne 

vymaluji a jdeme na to.“ Ještě jsem ji pozvala na oběd. Vzaly jsme si na sebe hadry a 

jely jsme vyklízet dům. A teď jsem to na ní viděla. Říkám si: „Ona je určitě těhotná.“ A 

ona mi říká: „Ivanko, já jsem těhotná.“ Říkám: „Já to vím.“ Najednou jsem viděla 

takový záblesk v těch očích jakoby bolesti, okamžitě jsem věděla, že je zle. Říkám: „Co 
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se stalo?“ Teď pozor. Žena, kterou velmi milovala, Hanka, jí okamžitě řekla 4 způsoby, 

jak se toho dítěte zbavit, když jí to Hanička řekla. „Já jsem s takovou radostí přišla říct 

té ženě“, nebudu říkat, kdo to byl samozřejmě, „že tedy přibude do rodiny a ona…“ 

Říkám jí: „Opovaž se, aby ti to vadilo.“ A teď spustil pláč. To bylo jasné. Do týdne 

potratila. Povídám jí: „Vždyť si se na to těšila, ona tě trénuje, nic ti nesmí vadit, ten 

člověk je zodpovědný sám za sebe. Když by to bylo líto, nebo ti vadí, že to ten člověk 

řekl, nemůžeš pak to dítě mít. Jenom velká láska k tomu dítěti. Takže teď buď klidná.“ 

Muselo se to tedy vyčistit, samozřejmě. Tam se přestaly vyvíjet ještě ty obaly. A říkám: 

„Za krátký čas se to může podařit, ale buď připravená, mezi tím může ještě něco 

proběhnout. Můžete opravit ještě nějakou vztahovku mezi sebou.“ A fakt k tomu došlo 

a dneska má 2letou holčičku a už má i od září chlapečka. Zítra si ho pochovám, se těším. 

Takže to proběhne, ale nesmí vám vadit nic. Takže ani to, že teď zrovna ještě vy nemáte 

to miminko. To je vůle vás. 

Pokud se v dalším životě zrodíme ve 3D, budeme tam žít dalších 2 000 let? 

Já tam budu s vámi taky, kdyby náhodou, nebojte. Ano. Kdybyste tady odešli ještě ve 

3D, kdyby ještě něco náhodou bylo k dořešení, tak 2000 let budete žít zase zpětně na 

planetě, ale to už fakt bude poslední 10-15 životů, když už jste schopni slyšet tohle. 

/Smích/ No vy snad máte husí kůži, nebo co? / Smích/ Vy už tam budete vědět spoustu 

věcí, které si odtud odnesete. To nic není. Už budete impregnovat ty druhé, nebojte se. 

Já jsem optimista, vy to víte. Drtivá většina lidí tady už v těch 5D bude. Mimochodem, 

musím vás potěšit, Andělé nám říkali: „Budeš udivená, kdo všechno se tam dostane.“ 

/Smích/ To je pro vás posilující. 

Milá Ivanko, děkuji, že měníte naše život. Mám dotaz. Jak to bylo s 

Ježíšem Kristem? Jsou teorie, že žil s Máří Magdalenou a měl děti? 

Ano, ona se musela uchýlit na jih Francie. Davidův rod žije. Nejen z pozice Krista, ale i 

z jiných fází, tam je Abrahám, Izák, tady skutečně žijí potomci, to ani nejde, aby to 

zmizelo. A teď se setká žena z Davidova rodu s mužem z Davidova rodu. Tam budou 

obě fáze DNA. Davidův rod proto přinese další poznatky. Narodí se tedy v Čechách, 

nikdo neví kde, a buď o tom budou vědět jenom rodiče, anebo ani ti ne. Protože to dítě 

musí žít v utajení a v klidu. Víte, co by bylo za maso, kdyby to všichni věděli? To by byly 

fronty. 

Nemyslíte, že pozřením masa v podstatě ubližuji jiné bytosti, když ne 

přímo, tak proces výroby masa je v dnešní době naprosto krutý? 

Já už jsem o tom hovořila. Tady je zapotřebí to vidět úplně jinak. Pan doktor Tomáš 

vždycky říkal: „Když v Africe žere krokodýl chlapa, žere Bůh Boha. Hmota se požírá, 

vážení. Ve 3D systému, pozor, ono to samo odpadne v 5D systému, ale na to je ještě 

nějaký čas. Vy to vidíte zkresleně. Vy si musíte uvědomit, že každý bod, který tu 

existuje, ať je to buňka, člověk anebo zvíře, má svůj bod A až B. A nejde, aby si tu 

prodloužil život v hmotě. A nejde ani, aby ji zkrátil. Takže i ta zvířata, která žijí a jsou 

pěstována ve velkochovech. Skutečně to je nastavené ve vývoji planety. Je to 
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dramatické a drastické, ale je to tak, protože to ještě zasahuje do 3D systému a je 

zapotřebí, aby si každá bytost tady žijící, uvědomila plusy i mínusy, protože žije v 

dualitě a samozřejmě prožila si nějaké utrpení. V okamžiku, kdy já jdu do 

hypermarketu a tam si to balíčkové maso koupím, já vlastně splňuji důvod, proč to 

zvíře umřelo. Ono bylo v tom masokombinátu „určeno“ k tomu, aby se někdo nasytil. 

Představte si, kdyby se to zkazilo a vyhodilo. To jsou už jiné pohledy, rozumíte mi, co 

chci říct? Navíc je pravda, že tady již jsou egoistické snahy těch výrobců, kteří na tom 

chtějí vydělat nějakým způsobem. Kdybyste měli jíst maso, měli byste si to zvíře 

eventuelně vypěstovat vy sami. Ale tento pohled je ve vývoji člověka od toho prvního 

života až nahoru a hlavně od 4. čakry výš nastavený tak vývojem, aby byl najednou 

soucitný. Z bezcitné „bestie“, kterou je napřed ta hmota, když ještě nedorostete do 4. 

čakry, kdy demontujete úplně všechno, se najednou stanete soucitní, ale pak to zase 

přeženete. Vy nespasíte svět tím, že tohle maso nesníte. On ho sežere někdo jiný. Je to 

tak? Vy si smíte jenom vybrat, jestli ano nebo ne. Už vy musíte cítit, jestli vám to dělá 

dobře, jestli ho potřebujete anebo ne. Ale odsoudit to, to už je vlastně odsouzení vývoje 

těchto dvou věcí, které se do sebe zapojují, které do sebe patří. Tady máte obrovsky 

zastřený pohled v tom, co považujete za dobro a za zlo. Vy si smíte jenom vybrat, ale 

neodsoudit to, co se děje.  

V 5D to pomalu odpadne, pomalu to odpadne, protože ani nebude důvod.  

Ze začátku maso nebudete tak moc potřebovat, protože vy si maso budete sami 

pěstovat, abyste věděli, čím ho krmíte, jaké látky obsahuje. Většina lidí se má vrátit na 

venkov do přírody, nebo třeba na okraj velkých měst, abyste se fakticky přiblížili 

přírodě, protože ta velkoměsta obsahují většinou velice negativní energie. Tam se 

sdružují lidi, protože tam jdou za penězi, za výdělkem, dokud ještě systém peněz je. A 

to samozřejmě je důvodem pro to, aby tady byla agresivita a všechny věci, které se týkají 

všeho negativního tady, toho egoismu, který tady je. Takže ten život venku na těch 

vesnicích je nádhernou záležitostí, nebo v těch menších městech je krásný. Ale tam už, 

abyste byli soběstační, si můžete ta zvířata vyživit, když budete mít pak tu sílu, je zabít.  

Jéžiš, Maruška. Já jsem si vzpomněla na našeho králíka. Táta pěstoval králíky a 

samozřejmě jim dával jméno, že jo? A my jsme je pak jedli a pak, když se holky 

dozvěděly, že Marušku mají v neděli na talíři, no to bylo dílo. To jsou věci, vy už pak k 

tomu máte vztah, samozřejmě. Takže to jsou věci, kdy pak už rozlišujete, ale prožijete 

si to. A to je důležité, to prožít, Marušku sežraly. /Úsměv/ Už by to nikdy neudělaly, 

tam je pak tato zkušenost. Ale zase už víte, co Maruška jedla, když už k tomu tedy 

dojede. Ony ty pocity jsou jiné, věřte mi, že hmota hmotu požírá. Ona se tím živí. Tak 

to zkrátka je nastavené a toto svět musí respektovat.  

Teď se tady objevila spousta věcí, které v budoucnu budou fungovat, ale zatím ještě, 

prosím vás, je nedělejte. Záleží na vás. Já vám to nemůže vnutit. Jako je jenom živení 

se pránou. Víte, abyste mohli pránicky dýchat a existovat, musí ve vás napřed být Bůh. 

Když máte mezery, bloky a Bůh tam chybí, tak skutečně by vám to obrovsky ublížilo. 

Takže první fáze je dostat se do stavu v 5D. I tady to nebude možné na 100%. Tam se 

bude systém výživy měnit. Už to začíná. Ty různé celiakie, alergie na různé věci, myslím 

potravinové, někdo má na ořechy, někdo na vejce, na laktozu, někdo má samozřejmě 
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na lepek. To jsou věci, kdy se mění vibračně vaše hmota těla, takže reagujete na jiné 

potraviny, abyste se přeměnili. Lepek skutečně tíží. Kdybyste začali jíst bezlepkově, 

budete mít více energie. Nebudete těžší, ztratíte nadváhu. Tam ta regulace živení té 

hmoty je úplně jiná. Je to nastavené ve vývoji planety. Maso někdy později skutečně 

odpadne, protože vy se té hmotě vzdálíte. To je strašně důležité vědět. 

Milá Ivanko, ráda bych znala váš názor na kremaci, děkuji vám. 

Tak, já vám zodpovím, ráda vám zodpovím, ale to je podle toho, co ten člověk. Je to 

skutečně bez odsudku. Pokud budete vědomou duší, která opustí tělo a strašně se vám 

uleví a víte, že žijete dál a vidíte to jen z dálky, tak je vám úplně buřt, co s těmi starými 

šaty je. To je jako když sundáte obnošené tepláky a támhle je odložíte. Ale pokud jste 

člověk, který na hmotě lpí, nevíte o tom, že se vracíte zpátky, tak najednou se zděšeně 

díváte. Takže pozor, kremaci děláte druhým, vám už to bude jedno, ale ti, kteří vedle 

vás žijí, podle toho jak na tom lpěli nebo nelpěli, tak byste měli zvažovat. Ale pozor, teď 

ještě budete muset zvážit, jestli by jim nevadilo, že budou hodně let tlít někde v bedně 

ve hlíně, ono už je to pak jedno, tam se pak odpustí těch 40 dní, pak už to je uvolnění, 

pak už jste lhostejní, ale ta kremace probíhá velice brzo, to je v rámci těch 40 dní. 

Většinou do týdne, což je pro tu bytost dost traumatické, ale záleží na vás. Na té druhé 

straně tam je to většinou velice krátký čas, téměř nulový z našeho pohledu, kdy se pak 

to Nadjá otevře a přesune se směrem nahoru a tam už ví, jaká pravidla tam jsou. 

Mluvila jste o tom, jak se mám rozhodnout, když z hloubi duše to 

nedokážu a dokázat bych to měla. Je to v zájmu druhého člověka a možná 

i v zájmu mém. Mnohokrát děkuji za odpověď. 

Systém pokory je, že se vzdáte a zapomenete sama na sebe a myslíte na toho druhého 

člověka. Kdyby pomyslně se mi stalo, že se zamiluju do člověka, který bude ženatý, tak 

bych jemu nikdy nedovolila, aby si zapsal karmu a ublížil někomu dalšímu. Tohle 

nedokáže hodně lidí. Musíte na sebe zapomenout, pak je to čistý, ale to už zase žijete 

ve světě, kde žijete jiná pravidla. To už je skutečně 5D. Nemyslela bych sama na sebe, 

protože i sama sobě bych zapsala karmu.    

My jsme s mým mužem žili spoustu životů společně a většinu životů jsme vůbec 

nesměli spolu být. To bylo velmi zvláštní. Já z velké lásky k němu jsem i spoustu životů 

byla v klášteře, protože mi nutili jiné muže a já je nechtěla. My jsme vždycky žili v 

takových paradoxech, buď jsme byli sourozenci, představte si to. Nebo jinak příbuzní. 

Jednou byl kněz a fanatický. A nemohl mi odolat, to taky bylo dobré. Vidíte, někde to 

porušení vždycky musí být. Vždycky se v těch dvojicích takto pronásledujete. Je to 

děsná sranda, stále se někde vedle sebe vyskytujete jako muž a žena, až pak jednou 

dojdete k harmonickému svazku a je to krásné. Ale pak už jste si vším, jste si 

kamarádem, přítelem, matkou, otcem, dcerou, synem, vším. S takovým člověkem je to 

obrovská svoboda, protože mu smíte říct úplně všechno. Svěřit se mu se vším. Když 

někomu vedle sebe nesmíte říct všechno, to už se musíte hlídat, dávat si pozor, abyste 

něco neudělali. To je ještě pořád úsilí. Ale jednou k tomu vždycky každý dojde. Každý 

život k tomu vám dá šanci něco někde zlepšit. A pak je to bližší a bližší a je to hezké. 
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Takže zvažte, jak tu sílu pro to máte, protože když tu sílu poprvé v té pokoře ukážete, 

je to velká dar i pro ty další životy, když to víte. Ale pozor, i tato moje informace do toho 

patří, protože ji v tom životě máte. Takže se smíte pro to rozhodnout. Protože i člověk 

vedle vás, kterého milujete, si může obrovsky „ublížit“. Kdybychom pokračovali 

hypoteticky, pak ten člověk opustil tu ženu kvůli mně, tak mně se to musí stát taky. A 

zase bude drama. Ale hlavně, vy pak cítíte tu tíhu, že někdo z vašeho štěstí vlastně užírá, 

ten pocit, že někdo někde trpí a přeje vám něco špatného, ten je hodně těžký. A to i 

cítíte na té karmě, protože to je ta tíha, která se tam vytvoří.  

Prosím, jak je to s třetím okem, má se otevřít, zavřít samo? Může někdo 

úmyslně zavřít? 

Když se otevře, tak zůstane vždy otevřené. Ano. Tak já vám to vysvětlím. Přišla jsem 

vám jako učitel přinést informace. Vysvětlení je obsaženo na základních přednáškách. 

Tam jsem vám říkala, že tím, jak mluvím, se vám otevírá 3. oko. Já vás tam jen 

nechávám nahlédnout. To je systém učitelování. Vy se podíváte. Člověk potřebuje 

napřed systém, jinak by si nevěděl rady. Vždycky je někdo připravený, když je planeta 

připravená se posunout. Tyhle informace jste nabrali každý z jiného % a začali jste 

pracovat a tou praxí se vám to oko začne otevírat víc, protože vy jste ho již museli mít 

pootevřené, jinak byste mně nerozuměli. Vy byste obrovsky odmítli to, co jsem řekla v 

těch základních přednáškách, takže už tím, že ho sami máte pootevřené, jste připraveni 

na informace, které jsem vám dala a teď vaší praxí si to pořád otevíráte víc a víc. Vrchol 

je, když žijete každý okamžik současného života, že vše je dobré. Nic vás nerozhodí, nic 

neodmítnete neboli, dostanete se do pokory, kdy do vašeho těla se nalije vaše bytost. 

Každý z vás je Bůh, který si vlezl do tohoto těla a zvolil si osud toho těla. Jestliže 

odmítnete někde něco jako špatné jakoukoli emocí, tehdy nemůžete dostat sama sebe 

jako Boha do toho těla. To je blok. Teď jde o to, že když začnete žít toho Boha, tak to 

Božské oko se otevře, protože už žijete trvale v praxi, že vše je dobré. Tohle vám už 

nikdo nikdy nemůže sevřít. To oko je trvale otevřené, vy už prorostete přes hladinu 

zákona hmoty, který prochází přes třetí oko, a jste svobodná, božská bytost, která žije 

ve hmotě dobrovolně. Vyšší fáze dalších životů budou také na planetách. Nyní na 

planetě 5D, kterou my žijeme, ale už ve vědomém Božství. Tady už se budou řešit úplně 

jiné věci. Už tu nebudou takové věci jako jsou peníze, už jsme o tom mluvili. Peníze tu 

jsou proto, že tady ve 3D se lidi hádali, kradli, upláceli, vraždili se kvůli majetku, kvůli 

tomu chtění. Jsou tady instituce, jako je manželství, to taky padne. Pak budeme mít 

všechny děti naše. To jsou úplně jiné pocity. To všechno se totálně změní. Chce to 

nějaký čas. Prosím vás, ne abyste tak začali od zítřka. /Smích / 

Po většinu života nemám chuť na sex. Ta sexuální energie je utlumená, 

respektuji to, že se mi nechce. Přesto bych vás požádala o pár slov. Čím to 

je, že někteří lidé nemohou bez sexu být a jiní ho nepotřebují. 

Tam jsou různé důvody. Uvědomte si, že si vybíráte i DNA, kde jsou zakotveny i vaše 

povahové vlastnosti, k čemu inklinujete, k čemu ne. Je tam vždy rozmezí, aby tam byl 

prostor pro pokračování. Někdo může být úplně bez sexu a nevadí mu to celý život. 

Některé ženy za celý svůj život ani nezažijí orgasmus. Neví, co to je. Je to potom nebaví, 
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odmítají to z různých důvodů. Většinou mají vedle sebe partnera, který to vyžaduje. 

Protože ten si myslí, že se jí nelíbí. Jsou tam všechny ty egoistické snahy, jak vládnout 

a jak donutit, to taky nejde, že jo. To je všechno domluvené. To je domluvená hra, kdy 

získáváte zkušenosti tohoto života. Někdo zase sexuje, protože to je zase třeba jediná 

radost jeho života. To jsou různé věci, které vy tady prožíváte. Ale je to fakt jenom 

sranda, když se pak už na to díváte takto z výšky, je to sranda. Pro ty lidi, když to ještě 

prožívají, mají to na tom krku, je to ještě těžké. Protože už víte, že vyvrcholení je 

prožitek Boha, to je fakt blaženost. Vy se ale trvale k tomu pocitu a vibracím dostanete 

trvalou duchovní prací. Je pravda, že je obětavé, když na sex chuť nemáte, ale víte, že 

partner má, máte ho rádi, máte s ním třeba děti nebo ho taky milujete nějakým 

způsobem, tak jednou za čas mu tu radost udělat. To je taky pokora, pozor. Tý jo, to 

jste se nějak rozkecali. /Smích/ 

Děkuji za vše dobré, chci se zeptat na prosbu za odpuštění, je lépe ji 

nepoužívat? Děkuji za odpověď i za vaši lásku. 

Poslyšte, vy smíte prosit do minulosti. Takže prosba za odpuštění- smíte. Vy nesmíte 

prosit do budoucnosti, to už je egoismus. Já na těch přednáškách v Ústí jsem vlastně 

dělala všech pět čaker, které tam jsou nahrané na audio. Já jako učitel, když takto 

požádám, to je systém Kristovství. Napřed musíte hodně učit. Ty lidi se něco naučí a 

pak smíte rozdíl stáhnout. To už stahuje Bůh v nich. Vy sami se čistíte. To je iluze, že 

to dělám já. Očistili jste se tím, co jste se naučili. A vždycky je to takto nastavené. To je 

jediná možná fáze, která je dočasná, pak už se převezmete a budete si tyto věci dělat 

sami. Takže prosit za odpuštění toho, co jste udělali, můžete klidně. Nebojte se, to nic 

není. Neproste ale do budoucnosti. Aby bylo něco jinak, než je. Uvědomte si, že ideální 

je, odevzdat se do Božích rukou, to znamená souhlasit s osudem původního Boha, 

kterým jste si vybrali všechno, co tu je. A pozor, odevzdat i své bližní děti, partnery, 

protože oni si také vybrali ten osud, který mají, a jejich osud je součástí vašeho. Zase 

jsme u pokory. Respektovat to, co se děje, to je to, co jste si zvolili. 

Mohu číst knihu o magii, když už nejsem emocionálně angažovaná? 

ANO, BŮH SLYŠÍ JENOM PROŽITKY. Takže klidně si čtěte, ten můj zeť to odsoudil. 

Ten to považoval za špatné. Když se budete radovat, co ta mafie všechno dělá, tak 

klidně. Anebo jenom klidně si to přečíst a prostě nereagovat. Jenom ze zájmu co se v 

tom světě hezkého děje. A ono se to děje, ano. Když to nebudete prožívat v odmítacích 

procesech, protože víte. Ono pak už to i odpadne, většinou to ten člověk pak už 

nepotřebuje vědět. Pak už se můžete podívat na cokoliv a nehne to s vámi. 

Projevuje se ego i ve snech? 

No jasně. Někdy se dokonce převlékne za Adamcovou a bude vás lákat na nějaké špeky. 

Musíte považovat jen informace, které vám přinesu, a když ta Adamcová vás v těch 

snech bude lákat na nějaké jiné informace, tak klidně řekněte ne. On se pak ten přetvar 

změní v takovou tu vzteklinu, ty oči jsou neuvěřitelné. On je krásný ten Satan. Je 

nádherný, je to fešák. Nedávno jsem dostala krásný dopis. „Ivanko, já jsem vám 
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vždycky věřila, ale nikdy jsem to nezažila. On ke mně přišel, to byl takový štramák. Já 

jsem hezčího chlapa neviděla. Máte pravdu.“ A taky odolala, šikovná holka. Takže 

neposlouchejte, kdo tam je, nekoukejte na tvar, ale poslouchejte, co po vás chce. Máte 

souhlasit se vším, co tam je.  

Jednou se Satan převlékl za mého tatínka a přišel mne nalákat. Vím, znám svůj osud, 

viděla jsem všechno. Bylo mi to ukázané, já sama jsem do toho nešťourala. A on jednou 

přišel, když jsem byl sama v pokojíku, otevřel zatahovací dveře a říká: „Chceš vidět, kdo 

tam čeká? „Říkám: „Nechci.“ „Ale Jára je ještě zvědavý.“ Říkám: „Jo, to je Jára. Já už 

ne.“ V tu ránu se ten táta proměnil v takového vzteklého, oči mu blýskly, a jako když 

praskne bublina, to zmizelo. Přišel příjemný pocit, v tu chvilku cítíte takové 

osvobození, takovou lehkost, zase se vznesete, jste lehčí. Ta svoboda nitra je obrovsky 

krásná. Ano, ve snech se může.  

Někdy jste prozkoušeni, když sami o sobě nevíte. Třeba budete mít muže, budete ho 

milovat a najednou se kolem vás objeví nějaký štramák a teď si sama o sobě nebudete 

jistá, nebo pozor, mohou to být i muži, otočte si to obráceně, já mluvím vždycky jako 

žena, nevíte o sobě, jestli byste mu nepodlehli sexem. Může se stát, že v noci ten další 

přijde a lehne si vedle vás. A teď pozor, v tom snu je to důležité. Ono se ví, že odoláte, 

ale vy sama to nevíte. A když to tam prožijete, přijde obrovská úleva a už to v tomto 

běžném životě neřešíte. Takže někdy, aby se vám ulevilo, ale to už je ve vyšších fázích, 

kdy už ovládáte tyto věci, abyste si to prožili.  

Já jsem takto prožila kdysi, jako holka jsem nevěděla, jestli bych byla schopná v nějaké 

těžké situaci, třeba dejme tomu bude hořet. Jestli bych dokázala skočit pro člověka do 

ohně. A mne to trápilo, ne trápilo, že bych z toho byla nešťastná, ale v té hlavě se mi to 

odehrávalo. A jednou pak jsem měla živý sen, nedávno, to už byla Franceska, moje 

jediná vnučka, na světě, živý sen. Byla jsem na Floridě a šly jsem spolu takhle po pláži, 

tam byla betonová podesta vedle písku a najednou obrovský krokodýl a on zaútočil na 

tu Frančí a já jsem ji odhodila a dobrovolně, tam nebyla jiná šance, jsem zkrátka skočila 

do té tlamy. To byla taková blaženost. Od té doby mám klid. Někdy to Nadjá vám 

pomůže, kdybyste najednou někde měli otazníky, a pak už to máte vyřešené. Už vás to 

nechá prožít jako prožitek a už to můžete odložit. Pak už to Nadjá s vámi obrovsky 

spolupracuje. 

 V noci mívám stavy hrozného pocitu zimy, ale je to divné, je to zimnice 

jakoby se náhle otevřely dveře velkého mrazáku jako v řeznictví. A ta 

zima jakoby vychází zvnitřku těla, obvykle začne v oblasti žaludku a trvá 

to různě dlouhou dobu a to i přesto, že je v místnosti teplo nebo mám na 

sobě 4 deky. Co to je? 

To může být taky strašení hladiny egoismu, to se někdy stává. My jsme se nedávno 

smály s mojí maminkou, protože od jisté chvíle, to se vám taky bude teď stávat, to jsou 

záležitosti hmoty, jak se vyvíjí, ta hmota nyní strašně špatně zvládá skoky ať do zimy 

nebo do tepla, takže se objevují věci, které dříve nebyly, jako chladové kopřivky nebo 

chladové reakce, ale pozor, i teplotní. A já když půjdu po městě a bude foukat ostrý 

studený vítr, to se mi děje už 15let, i když budu mít dlouhý kabát a profoukne mi to na 
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stehna, tak mne ta stehna strašně svědí. A pak je mám horké. A moje maminka se 

nedávno smála, že to má taky. A v noci se budí, že má svědění z horka. Prosím vás, tohle 

přestane. Tady ty pocity náhlého chladu. Ale vy to máte směrem zevnitř. Tady to může 

být i strašení, někde může být i zablokovaná čakra. Spíš to bude asi na jedničce, ale to 

se teď nedozvíme, protože bych si na vás musela sáhnout.  

Taky se mi stává, že usnu v pokoji, vidím něco. Nevím co to je, nějaká 

masa, která se přelévá, plazí, natahuje se ke mně. 

No tak jsme doma. To je strašení egoismu. Já jsem taky viděla takovéto masy. Dokonce 

z toho kapaly takové hnusy. /Smích/ Podávalo mi to chapadlo. To bylo taky super. 

Pozorujte to, nereagujte, ono to zmizí. Představte si, tento týden mi psala žena, 

vyděšená. Že jí někdo řekl, že jí pomůže, musela být už dost čistá, má 2 děti. Teď ale 

vidí bytosti, v noci jí chodí strašit evidentně tato hladina. Představte si, já jsme jí chtěla 

hned odepsat, neměla jsem čas. Bylo to v telefonu a byla jsem rozhodnutá, že musím 

odepsat, má 2 děti a psala, že se drží zuby nehty. Že zatím se nebojí, že to má jednou 

do týdne a že už se bojí jít spát. To už je blbé. Nicméně vždycky to tedy zvládne, ale 

každá hrůza je jiná a je to horší a horší. Takže jsem věděla, že jí chci napsat, ale musela 

jsem něco vyřešit, pak jsem vlezla do telefonu a měla jsem tam 4 přečtené emaily v tom 

telefonu. Na nic jsem nesáhla a najednou to skočilo, ono se to tak zhoupne a jeden ubyl. 

Ubyl tento. A já nemám na ni adresu. Takže to nemělo být, ona si s tím zřejmě 

evidentně poradí sama. Ale jako musím ji odevzdat do Boží vůle. Nedá se nic dělat. 

Nevím, neznám jméno, nevím, od koho to bylo. Třeba se jednou dostane k těmto 

přednáškám, poslechne si je. To je také možné. Tak alespoň využívám teď a tohoto 

dotazu tady. Ano. „Občas to připomíná chapadla chobotnice, občas je to medúza nebo 

láčkovci.“ Ano. „Cítívám jako dotyky na těle, ale strach nemám.“ Ano, to přestane, 

nebojte se. „Jen si pomyslím, aby ukázal, co umí.“ No vy jste super. No jste moje děti. 

„Když mne to navštívilo poprvé, nemohla jsem dýchat ani mluvit. Ale pak to přešlo.“ 

Ano. Tady je zapotřebí zklidní. Vy, kdo jste to ještě nezažili, i když většina z vás už jo, 

tak to asi taky zažijete. Ale nebojte se. Už buďte rádi, že to víte, není čeho se bát. Systém 

je takový, že tato hladina ega, která tvoří vaši pomyslnou oddělenost člověka, se o vás 

bojí, ona vás nechce pustit. Tak vás udržuje alespoň poslední zbraní, kterou má, 

strachem. Takže starší. Teď jde o to, když chvilku počkáte a jen to pozorujete, tak ji 

překonáte. Vy se spojíte s Celkem. Když já jsem Bůh, jsem všechno, není koho se bát. 

Není koho, není čeho. Všechno máte ve svých rukách. Všechno, co uděláte, se vám vrátí. 

To je jediné, čeho byste se měli bát, kdybyste dělali nějaké sviňárny. Vy už je dělat 

nebudete, že jo, samozřejmě. Takže jakmile vydržíte chvíli tuhle hrůzu, která přichází 

v noci a někdy je to fakt neuvěřitelné. Já sama jsem zažila neuvěřitelné věci, to bylo jak 

z hororu. Ale když vydržíte, všechno zmizí a už se to nikdy nevrátí. On vás totiž chce 

vyděsit, kdyby vás vyděsil, stáhnete se zpět do formy hmoty a nedostanete se z pocitu 

3D. 

Ivanko, co je to walk-in – výměna duší? 

To jste slyšeli ode mne nebo od někoho jiného? Já už jsem o tom taky mluvila. Walk 

znamená chodit a in je v. Tohle používají Američané skutečně pro existující věc, která 
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tady je. Dokonce můj muž mi kdysi říkal, že když byl ještě v New Yorku, tak tam jedna 

paní říkala „Já si o tobě myslím, že ty jsi walk-in.“ Někdy je možné, že určitá duše, která 

sem přišla pro určitou zkušenost, ale to je také dopředu domluvené, že se vymění duše, 

a přichází přes toho člověka v jistých fázích nebo trvale, vysoká duše úplně jiného 

ražení, která tady potřebuje jenom něco udělat. Přinést nějaké informace. Ano, to je 

možné. Takže walk-in je jako chodí v, v tom skafandru, který převezme po někom 

jiném. Takhle o tom mluví Američané nebo Angličané. Spíš se to používá v Americe. Je 

to jako v duchovním slovníku. 

Co znamená odstřelit sám sebe? Poslední platba, kdy se to tak děje? 

Já nevím, co znamená odstřelit sám sebe. V tom smyslu duchovnosti poslední platby. 

Prosím vás, smrt ega znamená, že přestanete používat vlastní vůli člověka. Ano, vy 

možná budete posuzovat ze svého pohledu člověka, co by možná bylo dobré, co by bylo 

lepší, nejlepší, ale pozor, vy tu nejste sami, je tu Celek. Jsou kolem vás jiní lidé, kteří 

vaší jakoby mizernou situaci považují za dobrou pro sebe. Pro ně je dobrá. Vidíte, jak 

je to iluzorní, z pohledu z jiné strany je to úplně něco jiného. Proto jste prozkoušeni, 

jestli na té hmotě budete lpět. Když budete nestranní a budete druhé lidi milovat přes 

své srdce stejně jako sama sebe, tam nastane obrovská spravedlnost. Pak už 

minimalizujete vůli sama sebe jako člověka, že by pro vás bylo něco lepší a pro toho 

druhého takový a makový. Stačí jenom spravedlnost. To je všechno. Pak se vám samo 

všechno urovná a tím se nastartuje skutečně odstřelení sama sebe, jako vůle člověka, 

pro prosazování svých vlastních pocitů, které považujete za dobré nebo za špatné. 

Takže pak se vymaníte, vy sledujete jenom tu spravedlnost, což je vlastně systém Nadjá. 

Nadjá ví, že jste všichni Jedno a Nadjá je absolutně spravedlivé.  

Ivanko, prosím, smím poradit svým vnukům, které trápí ve škole šikana? 

Je jim 7 a 14.  

Tohle je velice těžké vysvětlit a ještě když jste babička, protože tam ještě zasahují 

mezistupně těch rodičů, a když jako babička jim budete vysvětlovat, že se mají postavit 

k těm dětem láskyplně, tak ještě mohou zasáhnout ti rodiče. Já jsem vysvětlovala, jak 

jsem mého vnuka tady měla vlastně měsíc, možná 2 měsíce, jak jsme každý den mluvili 

o tom chlapci arabském, který ho tam obrovsky mordoval. Každý den ho tak sepral, že 

byl vyválený v bahně. Lucka už neměla ani bundu, kterou by mu dala, všechny byly 

mokré. On z toho byl obrovsky zdrcený. A tak já jsem trpělivě každý den tohoto kluka 

připomínala, aby věděl, že s ním musí soucítit, že by ho měl mít rád. Neví, do jaké 

rodiny se narodil, a věřte mi, v té Arábii to DNA je dramatická záležitost. Tam je jenom 

agresivita. Ti lidé ještě nedošli do srdeční čakry. Tam je oblast, kde většina lidí, ne 

všichni, to není pravda, žijí ještě v oblasti hmoty. Že musí taky respektovat to, z čeho 

ten človíček vychází, z čeho byl vychovaný. To je důležité vědět. A když potom on 

odjížděl, říkám: „Víš co?“ On řekl. „Já vím, mám milovat…“, a teď řekl jméno toho 

kluka. Lucka pak volala hned 3. září, to bylo pondělí a říkala: „Mami, my jsme přišli do 

školy a toho kluka přeřadili. „Ano, jak mile ten člověk to dokáže, buď se sám změní, i 

to se stalo teď nedávno jedné ženě, která byla se mnou na skype, ta holčička byla super, 

pochopila to, dokázala to vstřebat, taky tam měla holku vedle sebe, taky se to chování 
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úplně změnilo. Chce to čas, takže jim tam zase předělávali třídu, na 3 měsíce je rozdělili 

a pak se vrátili do jedné třídy a ta holka se chovala úplně jinak.  

Musíte. Ten vnitřní postoj člověka je důležitý. Musí přestat posuzovat, že on je špatný. 

Soucit, obrovský soucit, ale zase ještě záleží na tom, jestli ten váš vnuk vás bude 

poslouchat. On zase kolem sebe bude mít jistou hladinu egoismu i z těch dětských duší, 

které ho mohou přemlouvat, aby nebyl blbý a jednu mu vrazil. To je hodně těžké to 

ovlivnit. Vám zkrátka nezbývá, než toho vašeho vnuka odevzdat do Boží vůle, protože 

už jeho vývoj je přednastavený. Mír a klid. Ano. 

Takže nám se blíží konec. Já už to nestihnu další odpovědi. Chci vám říct, že se otevřel 

účet. Můžete na něj přispívat, když budete chtít. Stačí malou částkou, aby se nám 

podařilo co nejdříve všechno dodělat. Teď to vypadá, že se podaří prodat i byt v Praze, 

aby byly zase nějaké korunky navíc. Abychom se mohli co nejdříve setkávat. Minimálně 

určitě rok mne neuvidíte. Budu tady. Jednou za měsíc budeme dávat informace na 

stránky, kam jsem doposavad neměla čas chodit. Nebyl čas, teď na to budu mít více 

času, tak vám občas něco vzkážu. Budu mít čas na přátele, které taky navštívím a moc 

se na to těším. Budu žít úplně obyčejný život člověka. A budu se těšit z vašich pokroků, 

protože já to cítím. Skutečně jdu po ulici a vidím, že jsou bytosti, které jsou opravdu 

super.  

Přeji vám, aby se vám dařilo. Přeji vám, aby se vám po mně nestýskalo, protože to je 

ještě dualita. Jsem s vámi pořád. Na to nezapomínejte, protože ty informace, které jste 

nabrali, ty ve vás neustále zůstávají, budete je využívat stále. Tak, jako se ve svém 

vývojovém stavu vždycky ve vás ukládá to, co jste prožili, to už vám nikdo nikdy 

nevezme. Bylo mi ctí a věřte mi, budu se těšit, až budete ovládat jako Bohové své hmoty. 

Až jednou řeknete všem vespolek: „Buďte zdrávi“. A vy všichni zdraví budete. Už si to 

zasloužíte, po tom harcování a trmácení se z života do života. Nebude to procházka 

růžovou zahradou, to, co se nyní bude dít, ale vy všichni na to máte, abyste obstáli ve 

svých osudech, protože to tam máte. Tak se držte zuby nehty toho, co jste schopni 

obstát. Přeji vám hodně štěstí. A kdybych si mohla znovu vybrat svůj osud, tak bych 

znova sáhla po schránce Ivy. A znova bych si to všechno prošla a ráda. Mějte se a 

děkuju. /Dojatá Ivanka a obrovský potlesk/ 

AMEN 

Teda v životě by mne nenapadalo, že mne někdy uvidíte brečet, ale věřte mi, je to ta 

snad největší optimistická a pozitivní energie, která mne teď postihla a emoce, protože 

jste mne opravdu dojali, děkuji vám, děkuji, na shledanou. 

 


