
Aktualizace Změn Země, březen 2004

Transformace jemného prostoru Země pokračuje. Síly omlazování a regenerace jsou v činnosti. Více a více lidí si uvědomuje, 
že vědomí/božství planety (Gaii) poskytuje životním formám na jejím povrchu fantastickou možnost, jak zabránit cestě 
sebezničení. Jakmile si to uvědomili, ochota ke změně vzrůstá, a s ní nejen naděje pro nás všechny, ale též krása proměněné 
Země.

Transformation of the subtle space of the Earth is proceeding. The forces of rejuvenation and regeneration are at work. More 
and more people are getting aware, that the consciousness/goddess of the planet (Gaia) is offering to the life forms on her 
surface a fantastic possibility, to avoid the course of self-destruction. Once they get aware, willingness to change grows, and 
with it not just hope for all of us, but also the beauty of the transmuted Earth.

V kontrastu s tímto vývojem zažili mnozí z nás neočekávaný zpětný pohyb. Jsme si jisti, že vibrujeme ve shodě s novou 
realitou, ale náhle zjišťujeme, že jsme zapleteni do divných dějů na mentální či emocionální úrovni. Může to být nelogický 
strach, úzkost, neklidná mysl, nedostatek času apod. Případně zjišťujeme, že jsme se stali vězni iluzivního prostoru.

In contrast with this development during the last three months many of us experience an unexpected retrogression in the 
process. One is sure to vibrate in accord with the new reality, but suddenly one notices to be involved in strange proceedings on
mental or emotional level. It may be illogical fear, anxiety, rushing mind, lack of time etc. Eventually we realise, that we became 
prisoners of an illusionary space.

Důvod je následující: Starý, mentálně pojímaný prostor je natolik v rozpadu, že masové vědomí (samozřejmě podvědomě) se 
stává nervózním, neboť šance jeho přežití se ztenčuje. V této nouzi je nuceno „kopírovat“ starou, nedávno zmizelou lineární 
realitu a opakovat ji znovu a znovu ve formě iluze. Tato iluzivní realita může zajistit alespoň minimální kvalitu existence 
zahrnutím mnoha z nás do své sítě.

The reason for that is following: The old mentally conceived space experienced in meanwhile such a complete decomposition, 
that the mass consciousness (subconsciously of course) gets upset because the possibility of its survival becomes scarce. In its
distress it is forced "to copy" the old nearly vanished linear reality and to reproduce it again and again in the form of illusion. 
This illusionary reality can obtain at least the minimum quality of existence by involving many of us in its network.

Nyní přichází poselství: Prosím, mějte soucit a neútočte na tuto iluzi ve jménu Boha, světla apod. Jen díky prodloužení 
existence „starého životního prostoru“ je dána šance mnoha lidem, kteří se dosud nerozhodli následovat cestu transformace a 
tím i cestu do budoucnosti.

Now comes the message. Please have mercy and do not attack this illusion in the name of God or light etc. Only by prolonging 
the existence of the "old worlds space", the chance is given to many people who did not decide yet to follow the path of 
transformation, and by this the path leading to future.

Samozřejmě, že máme individuální svobodu oddělit se od tohoto zvláštního druhu iluze. Nemusíme zůstat jejími vězni. Ale 
mějme soucit a nepronásledujme „falešný svět“ ve jménu Pravdy. Následující meditace nám může pomoci zůstat individuálně 
v doteku s pravou skutečností, ale nebere naději spojenou s prodloužením trvání starého životního prostoru.

Of course, we are individually free to detach from this special kind of illusion. We do not need to stay its prisoners. But have 
mercy and do not persecute the false space in the name of Truth. The following meditation can help to stay individually in touch 
with the true reality, but does not destroy the hope connected with the prolongation of the old living space.

 Uzemněme se jako strom a buďme si vědomi ochranné sféry své bytosti.

 Veďme okraj (hranici) této sféry dovnitř, aby se koncentroval v našem srdečním centru.

 Současně bychom měli vést naši srdeční kvalitu ven a nechat ji doširoka rozprostřít.

 Všimněme si, jaký pocit/kvalita se objeví v našem srdci jako výsledek této simultánnosti.

 Vyměňujme tento pocit/kvalitu s životem nebo prostředím kolem nás, zejména s těmi aspekty, jež ztratily 
spojení s obnovujícím se zemským kosmem. 



· Ground yourself well like a tree and be aware of the rounded up sphere of your being.
· Guide the round of your sphere inwardly to concentrate it in your heart centre.
· Simultaneously you should guide your heart quality outwardly and let it expand widely.
· Be aware of the feeling/quality that may appear in your heart as result of this simultaneity.
· Exchange this feeling/quality with life or ambience around you, especially with that aspects of it that are lacking any connection
with the renewing Earth cosmos.

Tato meditace může být též prováděna na odcizených místech, na něž narazíte během dne.

The meditation can be done also on alienated places that you encounter during your day. 


