
Z Archandělské sféry byla doručena tato poselství .Jejich obsah
velmi naléhavě hovoří ke každému, kdo hledí s nejistotou do

budoucnosti.
Jde o zkrácené verze. Plné znění, všech 33, lze obdržet v rámci

setkání s Archanděl-Ki (více na www.jantarovysvet.eu) nebo v knize
Nebe na Zemi od autorky Jiřinky Slámové, které byla některá

poselství předána.
S Láskou  

    Janinka Čejková
Galmiel je archandělem míru a vzestupu
    Jsem archanděl, jež Vám zprostředkuje přístup do nebe tak, abyste dokázali 
žít nebe na zemi. Zbavte se obav a nejistoty a věřte, odevzdejte se pod má 
ochranná křídla. Patříte mezi zachráněné, nyní se pod mou ochranou vznášíte 
do vyšších sfér, kam přichází jen málo smrtelníků. 
       Jste mezi vyvolenými, jste Ti, kdo slyší. Važte si pokroku, kterého jste 
dosáhli poctivou duchovní prací a snahou. Vaše slova se plní rychle, buďte bdělí
a opatrní ve svých myšlenkách a vyjadřování. Zesiluje Váš magnetismus, jež 
okamžitě přitahuje vše, co vyjadřujete.
       Jsem anděl míru a léčím zklamání z Vaší minulosti balzámem poznání. Teď 
už Vás stěží někdo zklame, neboť prožíváte důvěru skrze otevřenost. Lidé z 
jakýchkoliv vrstev a sfér energií přijímáte bez soudů a ti, kteří mají těžkou 
energii se Vaší cestě vyhýbají. Vaše hrubá očista je ukončena a nastal čas 
tvoření nové skutečnosti na základech Lásky. Hrubé čištění bylo nutné, abyste 
byli schopni vnímat mou jemnou energii.                           Já jsem Láska...tak 
to je a tak to zůstane.

Arumiel je archanděl ochrany a rozlišování
       Moje barva je růžová a červená, spojuji hmotu a srdce. Ve hmotě se 
materializuje láska. V černé je strach, který zavalil planetu a část lidí. Je to jako 
lepkavá energie, ulpívající na věcech i lidech, jež si ji přitahují svým 
vyzařováním. To pak ztěžkne a klesá ke dnu. Lehká a zářící energie Lásky vše 
nadnáší. S Láskou létáme vzhůru. Je to nutné. Zbavujte se těžké hmoty i 
myšlenek. Vše co Vás stahuje dolů, ať odejde.
        Jsem archanděl, jež Vás učí rozlišovat tmu a světlo. Zbavte vše pozlátek a 
obalů a je-li uvnitř tma, opusťte to. Vše co je těžké je bez ceny, to co září Vás 
chrání. Rozlišujte tíhu ve slovech i myšlenkách.
                                                           Jsem pod ochranou a vždycky cítím co 
mám dělat.

Zofiel je archandělem přírody a instinktů
        Jsem spojen s duchy zvířat. Oslovuji Vaše vnitřní zvíře. Rozumím si s Vaší 
přirozeností – instinkty. Přes ně s Vámi hovořím. Vzpomeňte si na své zvířecí 
předky, potřebujete jejich sílu a jejich schopnosti. Lidé jsou hluší a slepí, zvířata 
vycítí nebezpečí dřív, než něco nastane. Obnovujte své instinkty a naslouchejte
jim. Přestože Vás rozum bude chtít splést a lidé Vás budou zpochybňovat. Věřte 
své vnitřní zvířecí moudrosti. Každý máte své vnitřní zvíře, jsem s ním ve 



spojení a budu se Vám objevovat v podobě tohoto zvířete. Kdykoliv ho uvidíte, 
jsem to já a moje poselství.
                                                                                  Jsem pod ochranou Země i

Nebe.

ZACHARIEL archanděl vyššího vědomí
Moje barva je blankytná. Otvírám vaše vyšší vědomí a vnímání energií, jež vám 
byly dosud skryté. Vaše vibrace je vysoká natolik, že jste schopni tvořit svou 
realitu podle svých představ. Je to jednoduché, jen pro vás, zvyklé žít život plný 
komplikací, se ta jednoduchost jeví složitá.
Ve vašich hlavách je mnoho balastu a je třeba v nich udělat pořádek a udržovat
jej. Jak se rozloučit se starými myšlenkami a starých programů plných 
omezení? Dívejte na každou myšlenku, prociťte si ji, vnímejte její energii a své 
emoce. Pak se s ní rozlučte. Je to stejné jako se strachem,ve chvíli kdy se na ně 
podíváme,poznáme je a pochopíme a porozumíme jejich poselství,lze se s nimi 
rozloučit. Přestanou vás ovládat. Věnujte se takto každé myšlence a emoci. Ať 
to co vám působí bolest,touto cestou odejde. Již víte,že jste magnetem pro 
vše,co cítíte. Každá bolest přitahuje další.
Vy moji milí se tu máte cítit blaženi, zábrany jsou pouze ve vaší mysli.

Moje mysl je čistá a průzračná, jsem otevřený ve slovech a činech.

.
SAMANIEL archanděl hojnosti a dostatku
Moje barva je bílá a zlatá, když vyslovíš mé jméno, zalije tě vlna tepla. Jsem 
archanděl hojnosti a dostatku. Bůh otec ví,že váš život ve hmotném světě 
podléhá fyzikálním zákonům, které nás, andělské bytosti nemající tělo, míjejí. 
Otec vás miluje a ví,že potřebujete mít spoustu hmotných záležitostí. Naším 
posláním je zajistit vám vše potřebné ke šťastnému bytí v pozemské úrovni. 
Proto jsem já, posel hojnosti, vybaven schopnostmi, které přivádí materializaci 
Boží vůle k vám. Otec miluje své děti a posílá jim hojnost ve všech oblastech. 
Pod vlivem strachu a společenských nauk jste podlehli klamu, že majetek je jen
pro někoho a vám má stačit jen něco. Tento váš názor jsem přišel napravit. Moji
milovaní,vše co si přejete, můžete mít. I majetek má však být v harmonii s 
vaším duchovním růstem. Proto tak,jak rostete duchovně, a to je jisté,neboť 
jste se spojili s mými vysokými vibracemi,potřebujete i nárůst ve své hojnosti.
                                                                   Starám se o své blaho a nalézám k němu svůj

klíč.

RUFIEL archanděl osvícených soužití
Naučím vás žít v osvícených soužitích. Vaše vztahy byly naplněny závislostmi, 
namísto prožívání radosti z lásky jste se topili ve strachu ze samoty a proto jste
nakonec byli osamělými, i když jsou kolem vás byli tzv. vaši blízcí. Ti jsou blízcí 
jen tím, že jsou fyzicky přítomni, jinak se mezi vámi nacházejí bariéry. 
Navzájem jste se neznali, hráli jste spolu nečestné hry a vaše vztahy byly plné 
bolesti. Láska byla jen opojením,které bylo krásné, dokud jste živili iluzi o tom 
druhém. Jen jste poznali jeho „obyčejnost” a on vaši,začali jste hrát 
divadlo,protože kdo chce,aby druhý viděl, kdo doopravdy je?Zachariel vás učí 
průzračnosti myšlenek,dopřejte tedy všem,a hlavně sobě,možnost poznat,kdo 
opravdu jste. Pak se svobodně rozhodnou, zda s vámi chtějí trávit čas, život či 
pracovat s vámi. Pak zmizí zklamání a očekávání. Vzpomeňte si,  jak jste ve 
skutečnosti úžasní a že jste uvnitř čistí a božští. Tuto vnitřní nádheru je škoda 



ukrývat.
Miluji Vás moji milí,tak jako vás miluje nekonečný Bůh.

Prožívám lásku a blaženost. 
Osvobozuji sebe i své blízké s láskou ze svých pout vstříc svobodě.

GAMAFIEL Archanděl hojení a uzdravování
Moje barva je modrozelená. Jsem ten,který hojí rány,tiší bolest a uzdravuje. Na 
svých vysokých vibracích jsou všechny bolesti a neduhy již vpravdě uzdraveny. 
Vaše tělo reaguje bolestí,pokud vaše myšlenky,slova a skutky prožíváte proti 
sobě. Je to vždy,když jednáte ze strachu a neberete zřetel na své nitro a přání 
duše. Ve vašem  jednání bylo mnoho strachu,jež se projevil jako ohledy, 
loajalita, vypočítavost, intriky, záludnost, 
poslušnost,morálka,ziskuchtivost,manipulace,vydírání. Když toto činíte,jako 
byste bodali do své duše a ve vzniklých ranách se dál rýpete a nenecháte je 
zhojit. Nejprve pochopte,láska znamená upřímnost a svobodu,je 
pravdivá,čitelná, průhledná,čistá. Stačí,když ji uplatníte ve vašem konání a 
hlavně moji milí,uvědomte si,kdy jednáte se strachem a jaké rány jste si sami 
způsobily. Pak může nastat hojení. Každý z vás si své nemoci utvářel,každý si je
může jedině sám uzdravit .Pamatujte si: pouze vy jediní víte,co vám 
pomůže,jak dlouho bude trvat léčení,čím a jak se uzdravíte. Naučte se ptát 
svého těla,nikdo jiný o něm neví víc než vy. Dokázali jste velice ubližovat 
svému tělu,pracovalo na dluh a vy se neptáte se,jak se cítí dokud jste nepadli. 
Vy jste přišli žít na zemi v blaženosti,splnit si své poslání,k němuž máte vše co 
potřebujete a vy jste zde žili ve shonu a stresu a přepínání,svou energií jste 
dopovali ta,kteří chtějí jen brát. Mezi lidmi je velká nerovnováha,posvěcená 
společenskými pravidly.

S láskou naslouchám svému tělu a dopřávám mu vše co potřebuje.
Jsem uzdraven/a.

INOFIEL Archanděl energie a informací
Jsem archanděl informací. Já jsem archanděl přinášející poselství a energii, 
které říkáme informace. Ve vesmírném systému je vše tvořeno energií. Každá 
obsahuje základní údaje-zda je láskyplná či pochází ze strachu. V každé 
částečce jsou zakódovány určité informace a protože vlastností energie je 
pohyb a vývoj,neustále ve vesmíru proudí informace,ty se spojují s dalšími 
energetickými proudy a stále se rozšiřují.
Mezi lidmi proudí stejně a vše je obsaženo v tom,co nazýváte kolektivní ne-
vědomí. Pokud si začínáte informace uvědomovat stávají se vědomými a vy jste
schopni je využít i zneužít. Dostali jste právo volby. Vždy je rozhodující,zda s 
informacemi,tedy s energií,zacházíte s láskou či strachem. Každá bytost má v 
sobě, v každí buňce,mnoho informací,podle níž se vyvíjí,chová,pohybuje,létá...a
vaše tělo se ,moji milí,jimi řídí.
Zvířata si předávají informace,které vnímají,svými smysly. Pachová stopa 
obsahuje vše o tom,kdo ji zanechal. Je to energeticko-informační otisk,který 
dává o sobě vědět všem ostatním,aby se mohli svobodně rozhodnout,zda 
půjdou do místa,kde žijí. Vy jste zapomněli, jak se řídit svými instinkty a 
věřte,že je to pro vás důležité,abyste se rozvzpomenuli na tuto schopnost. I lidé
vytvářejí tzv .pachové stopy,z nichž dostanete informace o každém,i když je 
bude chtít utajit,což zvířata nedělají,neboť neznají lež a přetvářku,jež pochází 
ze strachu.



Mé myšlenky,slova a činy jsou jednotné a splývají s nekonečným proudem
lásky.

AZACHIEL Archanděl očisty a zkoušek
Moje barva je žlutozelená,mé číslo je 7.Jsem ten,který vás provede zkouškami. 
Celý pozemský život je učení. Vaše duše zde prostřednictvím fyzického těla 
zakouší vše,co potřebuje ke svému vývoji a růstu. Vše podléhá zákonům Božím 
a tím nejvyšším je Láska. Je to nejsilnější energie ve vesmíru,neboť vyjadřuje 
energii samotného Boha. Proud Lásky je tak silný,že smete vše,co je na hrubé 
vibraci. Zejména lidské výtvory,
sloužící k ničení,potřebují být zastaveny a transformovány. V každém člověku je
černá i bílá. Žádný z vás se nenarodil pro temnotu,mnozí si ji zvolili. Očistu,jež 
má přijít připodobňují válce. Jen boj a ničení je to,co si dovedou za vším 
představit. To je vždy jen doménou strachu a tím býváte ve hmotě velmi 
ovlivněni. Bůh vás miluje. Vždy na vás vysílal jen tu nejsilnější energii-Lásku 
vám všem. Přestože mu jsou podsouvány pohromy,abyste se jej báli. Ti kdo ji 
odmítají se vzájemně přitahují,volí boj a zabíjí se. A pokud takto smýšlíte o 
blížícím se a vlastně již probíhajícím očistném procesu,váš strach uvnitř 
okamžitě vyvolá tyto představy. Rozhlédněte se lidé. Planeta je už téměř 
zničena vaší nenasytností. Bez pomoci vesmírné síly lásky velice rychle 
dokončíte své dílo zkázy. Zatím pouze malé množství lidí si uvědomuje,kam 
směřuje lidský rod. Přijměte naši pomoc. Přestože jste probuzeni,pochopili jste 
a slyšíte nás,sami nejste schopni zastavit činnost skupin lidí ženoucích se za 
mocí a bohatstvím i za cenu zničení této planety.

Boží láska je tu vždy a přichází,aby ochránila život. 

Manuel
Přináším poselství pro ženy,neboť jsou nositelkami duchovnosti,aby přispěly k 
harmonizaci vztahů s muži. Má energie je velmi podobná mužské 
energii,vyznačuje se však jemností a něhou. Jsem představitel spojení síly a 
něhy,akce a citlivosti.
Ve vašem světě dlouho vládna mužská energie a ta ženská byla považována za
méně hodnotnou. Teď hovořím zejména k vám,mé dcery,neboť už bylo na čase 
uchopily pochodeň a posvítily na cestu všem sestrám,které dlouho žily ve stínu 
a bez lásky. Muži sice vládli,ale vaší pomoci nedokáží být šťastní a to vede ke 
krutosti a bezcitnosti v životě,přináší to války a zločiny. Proč hovořit o vině,kdo 
za to může. Je to jen otázka strachu,který nutí ženy, aby samy sebe potlačovaly
a dovoluje mužům ,aby si jich nevážili a ponižovali je. Mezi oběma pohlavími 
vládl boj,který prohlubuje propast a brání nastolení harmonie a prožívání lásky. 
Každé dítě se rodilo s programem tohoto boje. Ženy-dívky pak bojovaly s 
ponížením,muži-chlapci s nadřazeností,přestože obě pohlaví touží po lásce a 
přitom je ovládal strach. Mé milé děti,byly jste velmi nešťastné a jen málo z vás
si umí vytvořit láskyplný vztah s druhým pohlavím.
Mé milé dcery,chopte se pochodně a sviťte spolu se mnou na cestu lásce do 
vašich srdcí. Muži čekají na vaši pomoc a věřte,že bez vás to nedokáží.
Spojení s láskou a energií vám přinese tvořivost , gejzíry lásky a rozkoše.

Dovoluji si prožívat důvěru,lásku a otevřenost ve všech soužitích.

Serafiel - archanděl důvěry a změn
jsem archanděl změn a nových světů,moje barva je modrá a růžová. Moje číslo 
je 33.Jsem ten,kdo vás přenáší přes chvíle prázdna,které nastanou,když do 



vašeho života přicházejí změny. Vysvětlím vám,jaké změny vás čekají,aby vás 
jejich příchod co nejméně zaskočil.
Vy moji milí se máte hlavně učit zachovat klid,neboť pak jste schopni 
poslechnout lásku v sobě a být v bezpečí,ať se děje cokoliv. Strach ve vás 
zastírá intuici a instinkty a vy se pak vrháte vstříc záhubě nebo ztuhnete na 
místě mimo bezpečí. Klid je vaším největším pokladem. Zastavit se a 
poslouchat své srdce. Instinkt vás upozorní na přicházející situaci,intuice napoví
,jaké kroky je třeba udělat. Srdce vás udrží v klidu a vysokých vibracích lásky.
Každá změna se hlásí dříve než přijde - cítíte ji ve vzduchu. Být bdělí a přijímat 
informace,to je pro vás důležité. Změna znamená opustit 
staré,známé,opotřebované a nefunkční,udělat krok do neznáma,do 
nového,lepšího,dokonalejšího. Bojíte se této nejistoty a já jsem zde,abych vás 
přenesl na svém světlemodrém paprsku. Moji milí tato doba přináší změny a 
bude jich tak mnoho,že se budou dít neustále a věřte,že jste v bezpečí.
Vaše temné chvilky jsou požehnáním,neboť se v nich něco bolavého dere na 
povrch. Posíláme vám lidi,kteří mají za úkol vám svých chováním takové stavy 
přivodit,ukázat vám vaši nepoznanou bolest. My je posíláme z lásky, neboť s 
každou odhalenou bolestí jste blíže své optimální cestě spokojenosti. Zbavte se
proto zloby vůči nim,buďte jim vděčni.
Život je dlouhá řada změn. Chcete-li žít,těžko se jim vyhnete. Přijměte je a 
nechte se unášet proudem do nového života. Instinkt vás na blížící se změny 
upozorní a intuice vám napoví,jak zareagovat.

Přijímám život jako nekonečný proud změn. 

Luciel
Jsem archanděl vysvětlování a osvětlování tmavého, který vám zpřístupňuje 
tajemství vesmíru. Jsem ten,jež vás ve svém tyrkysovém a oranžovém paprsku 
přivádí před tvář Boha - a vy díky mému vysvětlování jste schopni jej pochopit. 
Mé číslo je 1,je to vibrace velmi silná a pro vás zvláštní. Připomínám vám tím 
jedinečnost a jediného Boha, ukážu vám,že jste si s Bohem rovni, neboť on jako
stvořitel stvořil vás, božské bytosti,jejichž prostřednictvím je tvořena vaše 
fyzická realita.
Vy jste ti,kdo vytváří váš svět prostřednictvím nových myšlenek a jejich 
přitažlivostí. Bůh stvořil svět - nebe,zemi, vzduch, vodu, přírodu, člověka. Vše 
se řídí božími,vesmírnými zákony. Příroda je čistě božským dílem a v každé 
buňce má zakódované programy,jimiž se řídí. Tak rostou květiny,rozmnožují se 
zvířata,létají ptáci,pohybuje se voda,vítr,točí se Země. Člověka stvořil k obrazu 
svému,dal mu svobodnou volbu a schopnost tvoření. Ve fyzickém světě,kde v 
dualitě působí láska a strach,se tvoření vyrovnává zánikem. Tak,jak květina 
vyroste jako proces tvoření nakonec sama uvadne,čímž zaniká.
Pamatujte,že i nadále jste zodpovědní jen sami za sebe a vesmírné zákony platí
stále. Zákon karmy a svobodné vůle. Každý je strůjcem svého osudu a života.
Přijímejte tedy situace tak,jak přicházejí. Zbavte se odporu.

Vím vše,co je podstatné.

Jarmiel archanděl radosti a smíchu
Moje číslo je 2 a 4 ,barva žlutá a zelená. Jsem archanděl něhy a přijetí. Moje 
energie se vyznačuje lehkostí a je zářivá a hladivá. Moji kolegové archandělé 
vám předali již mnoho informací a některé byly velmi závažné a mnohdy těžko 
vstřebatelné,Já přicházím,abych vás i po vážných a náročných zprávách 



pohladil a potěšil. Abych odlehčil to,co přichází.
Mezi archanděly jsem považován za smíška a trochu se inspiruji humorem 
lesních skřítků,kteří si s oblibou z vás lidí dělají legraci. Smějí se tomu,jak se 
berete vážně
a tragicky. Já vás chci i přes všechna vážná poselství vrátit ke smíchu,neboť 
otec Stvořitel dobře ví, že šťastný a spokojený člověk se umí smát. Duchovní 
vývoj bez smíchu je jak cesta vyprahlou pouští a já přicházím,abyste se této 
bolestné cesty vyvarovali, neboť by se blížila tam,kam vás vaši falešní proroci 
chtěli dotlačit - na cestu utrpení,která podle nich vede do nebe. Moji milí,tato 
cesta utrpení by byla právě vaším peklem na Zemi,které Vám chtěli vnutit na 
místo ráje,jež si chtěli urvat jen ti,co se považují za mocné. Tím se ovšem sami 
uvrhli do vlastního pekla,které vymysleli pro vás.
Smějte se svým omylům a ztrátám. Smích je léčivý a jeho vysoké vibrace k 
vám přitáhnou veselí a radost. Přijímejte i smutek,prožijte si jej do jeho úžasné 
hloubky a uvědomte si jeho půvab. Smutek patří k životu,každá změna jej 
obsahuje,když opouštíte staré,abyste se radovali z nového. Hledejte a 
nacházejte důvody ke smíchu. Je jich nekonečně mnoho. S vámi se rozesměje 
celá planeta.

Směji se a jsem šťastná/ý.

Ze sféry archandělů přišla i tato poselství ,hovoří ke všem, jež 
věří že budoucnost je v rukách Božích,tedy i našich. Děkuji, že 
čtete.

Enebel archanděl hravé poezie
Jsem archanděl Enebel, přináším vám veršů pár,smějte se a hrejte si,děti své 
miluje Pán. Pokaždé,když najdeš rým,veselý a lehoučký,věř,že je mým 
poselstvím,a je jedno,kým teď jsi. Máte se tu na Zemi radovat a jen si hrát,v 
písních hledat návody,jak být šťastný,přestat lkát. Přijímej vždy s vděčností to, 
co já ti můžu dát, okolo se porozhlédni a začni se smát. Úsměv když ti 
zazáří,odrazí se ve tvářích ,těch co tolik miluješ,cestou Lásky právě jdeš. Jsem 
archanděl Enebel a zprávu ti přináším,všechny chmury včera nech,dnešek 
světlo prozáří,veršuj,skládej ,pohni světem,myšlenka tu sílu má,inspiraci hledej 
v dětech,neb to koná,nedumá. Duhová slovíčka skládej vedle sebe do 
rýmů,přání,touhy do nich vkládej,čti pohádky od Grimmů. Hledej v sobě 
inspiraci,najdeš kouzlo všedních dní,ať se všechny smutky ztrácí,včera byly 
poslední. Tenhle svět je jevištěm, ty jsi hlavní hrdina,rozdávej okolo slunce,ať se
na to vzpomíná. I když se to může jevit,že máš roli komika,to co dnes ze sebe 
vyšleš do akáši proniká. Občas se i múzy znaví a nastane bezvětří,čti si to co ti  
tu pravím,mé číslo je 23. Když jej uzříš,věz jsem tady,právě tebou protíkám, co 
ti vstoupí do tvé hlavy ,sepiš si a čti si sám. Jsou některá okamžení určená jen 
pro tebe,směj se ,jásej bez ustání,toť hudbou je pro Nebe.

Já nacházím dítko v sobě,hravé,šťastné,veselé,když odkládám
omezení,potkávám své anděle.

Prudiel archanděl vědomí celku
Mé číslo je 333, barva oranžovo-zlatá ,přicházím ve vás povzbudit zdravé 
vědomí sebe jako části celku. Co je celistvé je zdravé,pouze tehdy,jsou-li i jeho 



nejmenší části v harmonii a Lásce. Někdy se moje přítomnost může zdát jako 
obtěžující hledání i nejmenších detailů,rýpání se ve zbytečnostech,slovíčkaření 
či hnidopyšství. Vězte, je to třeba, neb pokud zasejete semínko harmonie a 
pochopení,vzejde veliký strom lásky. Ve vesmíru fungujícím na rovnováze 
poroste takto i omyl, či svár .Je tedy nutné hledat již v úplném začátku, v tom 
nejdrobnějším dílku všeho, najít sílu vrátit se a omyly v čemkoliv osvětlit, tak 
jako když léčíte stará zranění, aby mohlo dojít k uzdravení. Pokud cítíte, že jste 
právě někoho svým jednáním ranili,prožijte s ním jeho emoci,najděte v ní 
poselství pro sebe a potom upravte situaci tak, jak byla zamýšlena. Řiďte se 
intuicí, srdcem a duší. Užívejte vnitřní úsměv, pozná se v očích a uhlazuje 
vyhrocené situace. Podávejte informace vždy, když cítíte ,že ještě mělo být 
něco řečeno. Hovořte klidně a polohlasem. Stane-li se,že přestanete ovládat 
některou z emocí,dejte si pauzu. Rozhlédněte se okolo,najděte nějaký příjemný 
bod,kvetoucí strom,hezký obraz,hrající si dítě..., nechte jej na 
sebe působit. Nabudete-li svůj vnitřní klid,pokračujte. Jsem tu abych vás 
láskyplně postrčil do i ze situací, jež vás mají učit. Je však zbytečné v nich 
zůstávat. Přijměte informaci z prožitého a pokračujte dál. Můj styl je místy 
strohý a přímočarý. Ukáži vám sebe sama i okolí bez zlatých obalů. Naučím 
vás,sdělit i věci méně příjemné, příp.neudělat nic ve chvílích,kdy okolí očekává 
vaši účast či pomoc. Ustoupit ze slunce v okamžiku, kdy je čas si spálit nosík 
pro poučení. I v tom je Láska.

Mám důvěru v sebe a ve svém konání zrcadlím Lásku.


