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E V A  MO T Y Č K O V Á

P O S E L S T V Í  Z A P S A L A



Události tě mohou překvapovat, ale taková už je doba. 

 

 Poučení nemusí být vždy dramatická, tragická a nepříjemná. 

Hledej jiné cesty a nech k sobě přijít nové možnosti. 

I ve starém území se mohou odehrát zázraky. 

   

Uč se rychle, průběžně, prakticky, zodpovědně, zábavně. 

Doba pokročila do střední úrovně, kdy si obsah zkušeností, 

vědomostí a poznatků můžeš vybírat. 

 

Buď upřímná/ý k sobě a tam, kde vnímáš problém, 

začni energeticky pracovat. 

Vědomé dýchání může být prvním krokem. 

Svoboda nádechu je jediná možná cesta. 

Kde se člověk dusí, tam musí hledat řešení. 

Vesmír ti pomůže, když o to budeš stát. 

   

Používej svoji intuici nestranně, nezávazně, nezávisle. 

Jen se uč, dívej, procházej různá území a třiď. 

Cesta se klikatí, ale její střed už zůstává rovný. 

Průběh života má mnohá úskalí a za některé zápletky si 

opravdu člověk může sám. 

 

Snaž se vyhovět tam, 

kde požadování není v rozporu s tvojí podstatou. 

Vyhovět za cenu vlastní nespokojenosti je karmický závazek. 

A ty už v této době povinné nejsou. 

Pokud je ovšem člověk sám nevytváří tím, že něco požaduje 

za cenu nespokojenosti druhého. 

 

 

 



Buď připraven na podlosti lidí. 

Nikdo se jim nevyhne a jen málokdo zůstane uchráněn. 

Jsou to poslední zkoušky duálního světa. 

Hleď si svého, 

když se tě někdo snaží vtáhnout do svých problémů 

a převádět na tebe potřebu rozhodování. 

Lidé se už jednou musí naučit spoléhat sami na sebe 

a nést důsledky svých rozhodnutí. 

   

Když humor dokáže vstoupit do situace, 

vždy ho podporuj a vždy si ho važ. 

Provázel lidstvo i v těch nejtěžších dobách. 

Je to lidský talent a měl by být hýčkán. 

Tam, kde se ale zvrhává do ironie, příliš břitké satiry 

a ubližování, vykliď pole a ustup stranou. 

Události doby vedou lidi k zásadním proměnám. 

Energetické transformace teď budou probíhat 

jak na běžícím pásu. 

Jednoduché to nebude. 

A důvěra může být mnohokrát nahlodána pochybnostmi. 

Přizpůsobit se situacím a udržet si svůj základní morální kredit, 

to bude teď úkolem číslo jedna. 

 Buď hravým, všestranným, odvážným, 

užitečným a laskavým člověkem. 

Tím nemůžeš nic zkazit. 

Jen se dívej pod povrch a nenech se obalamutit pozlátkem. 

Najdi v sobě odvahu podívat se pravdě do očí. 

Věř svým instinktům. 



Podivné okolnosti se snaž nekomentovat. 

Jen vše ukládej jako zkušenosti. 

Podezření si nech pro sebe a opatrně v úsudku. 

Mohlo by dojít k ublížení. 

Každou situaci můžeš podpořit svojí jedinečností.  

Ustupuj ale tam, kde máš pocit marnosti a plýtvání. 

 Není v tom pýcha, je to jen zdravé zhodnocení situace. 

Když se potkáš s lidmi, kteří tě nechápou, nech to být. 

Takových setkávání teď bude víc a víc. 

A není situačně, ani energeticky možné, 

aby se vždy všichni přizpůsobili všem. 

Tak obrovská pestrost na planetě nebyla ještě nikdy.

A proto probíhá i tak obrovská migrace všech druhů. 

Lidé se stěhují, zvířata jsou převážena, zvyklosti prolínají 

a doba z toho bude nějaký čas nepřehledná. 

Buď připraven i na útoky 

a nemusí být vždy podle systému fair play. 

Rovnoprávnost soupeřů 

není právě teď systémem nejvíce používaným. 

Každý si chrání své jistoty a toho se drž.   

Poučení může mít pro každého jinou energii, jinou kvalitu, 

ale také jiný dopad. 

To, co si hodláš ve svém příběhu ponechat na delší čas, 

to si doslova hýčkej. 

Vyplatí se investovat do pozitivních 

a laskavých sektorů příběhu. 



Práva si občas budeš muset vynutit 

i neobvyklými prostředky. 

Nemůžeš spoléhat na to, že se za tebe vždy někdo postaví. 

Probíhá obrovské oddělování se od určitých situací. 

A špatné zkušenosti s pomáháním může mít ledaskdo. 

Pravda má pro každého jinou podobu. 

Možná je vhodnější včas ustoupit, 

než investovat energii do hádek, 

které stejně nemají východisko. 

Každý má právo trvat na svém, 

ale nemá právo to své někomu nutit. 

Připrav se na nové energetické zdroje. 

Každému, kdo otevře náruč, Vesmír nadělí nové aktivity, 

nové situace, ale i nové radosti. 

Svět na Zemi nejsou jen povinnosti. 

Naopak. 

Vše, co člověk prožívá, 

by mělo být propojeno i vibrací radosti a štěstí. 

Utvářej takové situace a vědomě v nich také pobývej. 

Náhoda není nic. 

Jen nemusíš u všeho hledat svoji vinu, 

svoji potřebu anebo svůj úkol. 

Uvědom si, že někde jsi pouhým pozorovatelem jevů a dějů. 

   

Je okamžik největší změny. 

Naučit se kompromisům je v duálním světě vysloveně nutností 

a často i jedinou možností. 

Přestože dohody nebývají ideální představou jednajících stran.  



Připrav se na posun v mnoha životních sektorech. 

Představa, že někde máš splněno, je bláhová. 

Do posledního výdechu zde není splněno. 

A když se uzavře jedna etapa, otevírá se nová. 

Doba je ale velkorysá v tom, že své zaměření a životní putování 

si člověk může z osmdesáti procent vybrat. 

Velký význam má i odkládání. 

Kdo nedokáže odložit minulé, 

nemusí mít dostatek místa pro nové. 

Kapacita lidského příběhu je sice obrovská, ale není nekonečná. 

 

 Postav se čelem výzvám a dbej na to, 

aby tvé talenty byly správně uplatněny. 

Nepouštěj se do projektů, které ti připomínají tenký led. 

   

Přestaň se obviňovat za něco, cos neuměl/a udělat líp. 

Teď se zaměř na to, 

co můžeš udělat ke své hlubší spokojenosti a obecné užitečnosti. 

 

Teď se mění společnost, teď se staví nové hranice a mantinely, 

teď se dávají základy mnoha dalším zkušenostem. 

 

Ten, kdo pochopil, jak důležitá je rozumová opora, 

dokáže skvělým způsobem využít i talent intuice. 

Proto je člověk vybavený oběma hemisférami. 

 

Jednej tak, aby tvé svědomí bylo čisté. 

Zbav se toho, co ve svém příběhu nutně nepotřebuješ. 

Cesta se rozšiřuje a bude příležitost „naložit“ i další materiál. 



Svoji jinakost si každý může ponechat a rozvíjet. 

Doba se zrychlila a děje se vrství obrovskou měrou. 

 

Ochota by nikdy neměla přinášet 

a představovat jakékoliv zotročení. 

Lidstvo ztratilo vděk a je nesmírně rozmazlené civilizací 

a mnoha službami. 

Něco bude zásadně jinak. 

Ukliď si hlavně v sobě. 

 

Nikdo, ale opravdu nikdo tu nejde jen cestičkami svobodných 

a osobních rozhodování. 

Dvacet procent spolužití stále zůstává v mezích pravidel. 

 

Doba otevírání nových vesmírných stavidel končí. 

Ztratit víru v sebe je daleko větší prohra, 

než opuštění nějakého bojového území. 

 

Diskutující skupiny už nejsou nosným prvkem doby. 

Už se opravdu přešlo od řečí k realizaci. 

Moudrost věků je uložena v paměti buněk. 

 

Buď připraven na to, 

že ne všichni pochopili plán svého příběhu 

a motají se v kruhu. 

Nezachraňuj, nevysvětluj, nepřibližuj, 

nevoď nikoho za ruku. 

Základní školu také musí každý projít sám.  



Člověk staré i nové doby 

měl vždy propojovat celý čakrový systém 

a celý ho také v prožívání uplatňovat. 

Uč se od sebe, ale hlavně od druhých. 

Nechoď tam, kde se jiný propadl. 

Jen blázínek si myslí, že mu v pravý čas narostou křídla. 

 

Chtivost a nenasytnost lidstva je bezbřehá. 

Proto se nelze divit tomu, že příroda začíná stavět mantinely. 

Může se zdát, že jednotlivec v tomto ohledu málo zmůže, 

ale opak je pravdou. 

Pracuj s meditací, respektuj své pocity a prožitky. 

Dívej se vnitřním zrakem 

a uč se být nehodnotícím pozorovatelem. 

Jen se dívej, vnímej, prožívej a uč se BÝT. 

 

Každý den pro tebe bude teď znamenat originální prožitek. 

Potíže ve zhodnocení talentů 

si člověk zpravidla způsobuje sám. 

Každá duše přichází s plánem sebeuplatnění 

a to se rozehrává od útlého věku, až do nejpokročilejšího stáří. 
 

Nesnaž se porozumět těm, kdo vědomě kazí svůj příběh 

a ještě se okolí staví jako chudáci. 

Pro některé osoby je to doslova záležitost životní. 

Nebudou hledat jiné možnosti a příležitosti 

a už vůbec se nehodlají osamostatnit. 

Je přece tak výhodné vézt se na hřbetu někoho jiného. 

K řešení se pak musí odhodlat zotročený jedinec.  



Interakce vztahové se stále ještě řeší do značné míry. 

Lidé už pochopili, 

že v některých partnerstvích jsou tak odlišné energie, 

že už se všichni zúčastnění trápí. 

Někdy je vyladění možné. 

Pokud ale je ve hře ego a neochota cokoliv změnit, 

pak je rozloučení se jedinou možností. 

Doufání je energie, která většinou člověka odvádí od řešení. 

Představ si, že by všichni doufali a nikdo nic nedělal. 

Nic by nefungovalo. 

A stejné je to s energiemi rozhodování, 

energetické realizace a konstrukcí nových plánů. 

Doufání je potřeba nahradit jakýmkoliv pokusem o čin. 

Ve vesmíru se nic neztratí. 

Odpovědnost za svůj příběh 

budeš muset opakovaně prokazovat. 

Chceš- li se prezentovat jako samostatná jednotka vesmírná, 

pak počítej s tím, že ti práce bude přidáno. 

Pokud  nejsi v základní skupině, která hledá a skládá. 

Nenadálé děje se budou pozvolna utvářet do známějších podob. 

Člověk někdy zírá a přemýšlí o zdraví svého rozumu. 

To ale není nutné.

 Absurdita dějů došla do krajnosti a dál už to nejde. 

Systém se „postará“ o nápravu. 

Systém vesmírný, 

ne ten zdevastovaný světský nebo rádoby duchovní. 



Pokud tě něco pobuřuje, nevěnuj tomu pozornost. 

Co má sílu a vytrvalost, to přežije. 

Zdravý základ příroda drží a až bude přestoupena únosná míra, 

příroda se sama postará o nápravu. 

Gaia je živá bytost 

a nikdo jí nebude ubližovat donekonečna a beztrestně. 

Vesmír lidstvo sleduje a z větší blízkosti, než by se zdálo. 

 

Množství nádherných energií 

vstoupí i do vztahů a činností mnoha druhů. 

 Konečně přijde doba, kdy každý bude moci žít podle svého. 

 Taková pestrost, tolik možností a žádná Karma k tomu. 

Laskavosti se ale nezříkej, děj se, co děj. 

Však oni všichni jednou pochopí, 

že každý projev se jako bumerang  vrací. 

Možná z jiného směru, možná ne hned, ale vrací. 

   

Představa, že svět se změní jedním okamžikem, 

se může uskutečnit. 

Lidstvo není ten, kdo rozhoduje, ale podílí se. 

Tolik šancí přišlo a tolik šancí bylo promarněno. 

Ale obrovské množství bylo také uchopeno, 

pochopeno a rozehráno. 

A tomu bude odpovídat i výsledek. 

Boží mlýny melou a lidé o tom vědí. 

Že skrze svoji liknavost často zapomínají na vyšší souvislosti 

dějů a jevů, nic neznamená. 

Každý přichází na planetu se stejnou výbavou. 

Dostane rozum, talenty, příležitosti, dva anděly strážné.   

Dál už je všechno velká vesmírná hra.   



Buď připraven mít mnoho záležitostí uzavřených. 

Tento rok je ale celý o prioritách, o zhodnocování 

a o vědomém utváření osobnosti i příběhu. 

Tak se zbav všeho, co pro tebe představuje balast, nepotřebné 

věci, myšlenky, vzpomínky, jakékoliv omezování.   

Do nekonečna nemusíš s sebou nést „sešity z první třídy“. 

Budoucnost je lákavá, tvořivá, oduševnělá, 

ale i spontánní a jedinečná. 

Všichni směřují kupředu. 

Dokonce i ti, kteří brzdí 

a zůstávají ve stávajících problémech dobrovolně. 

Věčné oživování karmy, tápání v nebezpečných prostorách 

a libování si v potížích a nemocech 

může být také svobodnou volbou. 

Dost bylo skrývání a kamufláží. 

Účelem příběhu je vždy postavit se sám za sebe 

a procházet skrze děje se zodpovědností a s kreativitou. 

Nuda sem nikdy nepatří. 
Proto si hleď přátel, činností, situací i možností, 

ve kterých se můžeš otevřeně a svobodně projevovat. 

I fyzické tělo potřebuje svůj prostor. 

Čím víc člověk chápe a vnímá, tím větší zodpovědnost prožívá. 

Ne ale každý a ne vždy. 

Setkávej se s lidmi, kteří tě obohatí 

a se kterými můžeš uplatnit své vědomosti. 



Dotváření příběhu se bude odehrávat v mnoha rovinách. 

Už není čas věnovat jedné oblasti (jedné čakře) mnoho let. 

Lidé bloumali ve vztazích, marnili čas hledáním sebe. 

Prodlévali v nechtěném… 

To všechno je pryč. 

Kdo nepochopil výzvy a úkoly, dostane sice nové, 

ale v nižších vibracích. 

 

Země není místo pro „dovolenou“. 

Všichni musí pracovat, všichni se musí podílet na změnách 

a všichni musí změnami i projít. 

Pokud nechtějí, pak je systém sám donutí. 

Žebráků a vyděračů bude přibývat. 

Ne těch hmotně strádajících, ale těch citových. 

Každý, kdo má zájem s tebou vycházet, tě i vyslechne. 

Pokud ne, pak je to osobnost egoistická a není to přítel.   

 

Stále je ve společnosti tvořeno 

velké množství energií skutků: na odiv, pro zisk, pro slávu. 

To je sice možné, 

ale nikdy by to neměl být záměr života ani činnosti. 

Je zapotřebí oživovat účinnou energetickou sebeobranu 

a posilovat zdravé Já.  

 

Posloupnost dějů je pro člověka někdy obtížně uchopitelná. 

Očekáváš nějaké pokračování a ono přijde něco jiného. 

 Musíš se rozhlédnout po širších souvislostech. 

Většina dějů může být poskládána v jiném pořadí. 

Důležité ale je, abys ve finále měl pohromadě všechno.

Je dobré kontrolovat, třeba i vícekrát. 

Umožní ti to pak klidný a bezproblémový průběh cesty. 



K budoucnosti patří i otevírání nových vrátek. 

Nemůžeš vědět, co je za nimi. 

Co by to pak bylo za překvapení? 

A život by také byl nudný, kdybys všechno věděl dopředu. 

 Ani by tě to nebavilo: 

za rok budu tam a tam, budu žít s tím a s tím, 

k večeři mít to a to… 

Je pravda, že informace o budoucnosti jsou mnohdy pro člověka 

záchytnými body a je se na co těšit. 

Vždycky je ale zapotřebí určitou část příběhu 

poskytnout i nepoznanému. 

Právě tudy nás velmi často vesmír prověřuje. 

Prosperita člověka začíná tam, kde sám sobě věří. 
Rozhlížej se pravidelně, obezřetně, 

ale i s nadšením a podporou okolí. 

 

Cesta tě vede i úskalími,

ale to každého člověka na planetě Zemi. 

Nikdo tu nemá na růžích ustláno. 

Ustanov si svůj vnitřní řád a morální kredit. 

Vztahy nové doby vyžadují nové energie. 

Kdo se trápí, drží Karmu. 

Kdo druhému škodí, drží Karmu. 

Kdo nevěří, nenaslouchá, omezuje, sleduje, požaduje, vydírá, 

vyčítá, málo podporuje… ten se vždy vrací do dějů minulých. 

 

Svobodné vztahy neznamenají život bez závazků 

a bez odpovědnosti. 

Měly by ale být postaveny na absolutní rovnoprávnosti všech 

zúčastněných (i dětí a zvířat).  



Představa o životě 

je velmi důležitým fenoménem v každém příběhu. 

Je poněkud diskutabilní, na kolik jsou takové představy funkční. 

Někdy se mohou jevit daleko úspěšnější lidé, 

kteří nechají vše volně plynout a reagují jen na to, co přichází. 

Sami nic moc nevymyslí, neprojektují, neplánují. 

Žijí tady a teď, ze dne na den. 

Jak se stalo oblíbeným módním sloganem. 

Je to ale spíš řečnická záležitost a posunovači vývoje 

společnosti a energetických vibrací jsou lidé se záměrem, 

s vědomě žitým příběhem, vizionáři, projektanti, inženýři 
vesmíru a lidé, kteří mají životní cíl. 

Třeba, změnit sebe. 

Záleží na tobě, kam chceš patřit...  

Eva Motyčková  
www.kresli.eu 
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