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Milá Světluško, 

Tímto týdnem naše společná cesta končí. Moc Ti děkuji za to, že jsi byla 

součástí tohoto magického putování. Byla jsi důležitou částí našeho 

kruhu a magické zahrady. A bez Tebe by to nebylo ono. 

Jsem na Tebe moc pyšná. Na Tvou odvahu, na Tvé posuny, na Tvou 

chuť stát se tvůrkyní svého života a naplnit zde své poslání. Podnikla jsi 

řadu úžasných kroků, kterými jsi spustila světelné reakce, které budou 

pokračovat ještě dlouho do pomyslné budoucnosti. Každým dnem si 

budeš všímat nových změn, nových aktualizací sebe sama a stále 

budou přicházet nová a nová uvědomění. Týdny, měsíce, roky a 

vlastně už celý život budeš čerpat z toho, co jsme zde společně 

započaly a prožily.  

Strávily jsme spolu krásné tři měsíce, kdy to jednoho březnového 

úplňkového dne celé odstartovalo a dnešním slunovratovým dnem 

vrcholí. Za tu dobu jsi ušla kus cesty. Ohlédni se nyní za sebe nebo spíše 

– podívej se do sebe a zvědom si, co všechno jsi dokázala, Na jaké 

kroky jsi pyšná, jaké posuny u Tebe nastaly a jaké dary a schopnosti se 

v Tobě probudily či osvětlily. Všechno si to sepiš. Však už víš, že psaní 

má kouzelnou moc. A já jsem moc ráda, že sis založila Deník 

Světlonošky. 

A nezapomeň dneska vyslat přání po Paprsku Slunce. 

Tím mým je, ať se Ti na Tvé cestě daří, nechť je protkána zázraky a 

každé ráno Tě čeká nový, překrásný, tajuplný den. 

A nezapomeň 

“Můžeš dokázat vše, co budeš chtít, stačí se jen zasnít a uvěřit!” 
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Letní Slunovrat 21.6.2022 

V uplynulých týdnech jsi navracela Slunce do své duše. 

Podporovala jsi svůj růst a rozsvěcela své vnitřní Světlo. Vše začalo 

zasazením semínka z hvězd, ze kterého zanedlouho vykoukla rostlinka 

na světlo. Rostla, vyvíjela se, měnila se a přijímala světlo, aby se 

postavila do své vnitřní síly a do své plné krásy, kterou se nyní chystá 

obohatit svět. Nyní jsi připravena rozkvést do léta. 

Dnes je Letní Slunovrat, přírodní svátek, který odpradávna provází 

rituály. Dnešní den má magickou moc, která je opředena zázraky. 

Proto se sejdeme na oslavě vyvrcholení Cesty Květiny při společném 

oslavném shledání, ve kterém se můžeš těšit na rituální meditaci a 

iniciaci Světlonošky. 

Zapal si svíčku a sleduj chvíli její plamen a pak pomalu zavři oči. 

Oheň Tvého srdce spálí vše, co bylo, a zažehne vše, co bude. Je to 

přechodový rituál. Jiskra ve Tvém oku se rozzáří. Plamen Tvého nitra 

vytryskne do Vesmíru a Ty rozkveteš do své plné krásy. Žlutozlatavé i 

duhové okvětní listky Tvé magické květiny se otevřou Slunci. Zavlní se 

do rytmu s Duchem větru a roztančí se jako plamen Tvé svíčky. 

Naše společná zahrada nyní rozkvétá do léta. Tvá květina je zářivá, je 

usměvavá, je si plně vědoma své velikosti a krásy, je esencí hvězd, 

odkud pochází, stejně jako TY. 

Vítej v této přelomové, radostné době, které jsi součástí! 

 

Přeji Ti šťastnou cestu letního zrání, která právě začíná. 

Světlonoška Lucie 
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Mé posuny: 

Sepiš si své posuny a nezapomeň, že každý krok se počítá, mnohdy se 

právě v maličkostech skrývají ty největší poklady. 
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Za co jsem na sebe pyšná? 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké dary a schopnosti se ve mně probudily či 

jsem si je na cestě uvědomila? 
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Jaké je mé hlavní uvědomění, které si odnáším? 

 

 

 

 

 

Světelné prázdniny  

Jako malé děti jsme se vždy těšily na prázdniny, čekalo nás spoustu 

legrace, Slunce, zábavy, volnosti, svobody a dovádění. Na co se nyní 

těšíš Ty? Jaký záměr si pro Světelné prázdniny dáváš? 
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Magie VDĚČNOSTI  

Na závěr své cesty si sepiš magii vděčnosti. Za co jsi vděčná? Sobě, 

ostatním, Vesmíru, Zemi? Otevři své srdce a nech ho napsat následující 

řádky paprsem Lásky. 

Milý Vesmíre, jsem vděčná za... 
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Mé světlo, má duše, děkuji Ti ! 

A nyní si na závěr všeho PODĚKUJ. Za vše, co jsi dokázala, za cestu, 

kterou jsi ušla, za výzvy, které si přijala, i překážky, které jsi překonala. Za 

změny, které jsi udělala, a za všechny ty kopce i temná údolí, které jsi 

zdolala.  

Za dary, které jsi přijala, za schopnosti, které jsi uchopila, za čas, který 

sis věnovala, aby toto všechno bylo možné. Poděkuj také za svoji 

posvátnou energii a za své poslání, které tady máš. Za světlo, které 

rozsvěcíš. V sobě i ostatních. Za vlnu energie, kterou povznášíš tuto 

planetu. Za paprsek lásky, který vysíláš do celého Vesmíru! 

 

 

 

 

I my Ti děkujeme. Za vše, co jsme spolu prožili. 

Za Tvé sdílení, za Tvou důvěru, za zázraky, které se dějí. 

Naše spojení už nikdy nezmizí. 

Jsme jeden společný květ. Květ života. 

Děkuji Ti, že svítíš, děkuji Ti, že jsi. 

A přeji Ti šťastnou cestu! 

 

Lu a celý tým Svítím, tedy jsem! 


