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Milá Světluško, 

děkuji Ti za naše společné putování. Jsi úžasná, že sis tuto 

cestu dovolila a vydala se na svou misi. Bylo mi ctí být Ti 

průvodkyní Magickou zahradou i Světelnými 

prázdninami a sledovat Tvou proměnu. Objevování Tvých 

darů, probouzení Tvých dalších schopností, rozpomínání 

se, nalazení se na Tvou jedinečnou duši... celý Tvůj proces 

byl úžasný a věřím, že světelný transformační prostor 

letního kempu Ti poskytl bezpečné a láskyplné zázemí pro 

další rozvoj Tvé bytosti v podobě letního zrání. 

Tato cesta Tě navrátila k Tobě samotné, dozrála jsi do své 

celistvosti a nyní je na čase jít dál. Prožívat svou snovou 

skutečnost. 

Přesně takto jsme byly domluvené a teď se vydáváš na cestu 

připravená, zářivá, napojená, vědoma si sebe sama, svých 

schopností, své hvězdné esence a své světelné rodiny, která 

tu vždy byla, je a bude s Tebou. Protože jsi mě našla. Proto 

nikdy nezapomeň, že život je pohádka, kterou jsi napsala 

Ty sama. Všechno v něm tvoříš TY s láskyplnou podporou 

Vesmíru a této překrásné planety. Kráčej po ní s vědomím 

svého Světla.   
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SNOVÁ skutečnost 

NOV v Panně, 27.8.2022 

Prázdniny končí, vracíme se z cest a objevovávní k sobě domů, do 

sebe. A právě teď ve Tvém životě vzniká nová – snová skutečnost. 

Využij energii Novoluní v Panně pro pořádek. Udělej si pořádek v 

sobě, ve všem, co jsi po cestě prázdninami zažila, navnímala, 

nasbírala..všemi svými smysly. 

Udělej si pořádek i v tom, jak chceš svou skutečnost prožívat. 

Pokud nevíš, co chceš, máš nejasné výsledky ve své realitě. 

Zároveň pokud nejsi vibračně v souladu s tím, co chceš žít, 

nemůžeš si to přitáhnout. S tím souvisí i udělání prostoru pro NOVé. 

Pokud chceme nový život, ale jsme ve starých myšlenkových 

programech a životních návycích a tím i ve staré energii, 

nefunguje to. Ty se nyní vydáváš na novou cestu snů a dalšího 

životního učení. Udělej tedy pořádek, místo a první praktický krok 

zde na Zemi pro svou snovou skutečnost. 

K tomuto rituálnímu “úklidu” si můžeš přivolat energii Panny – 

uzemněnost, praktičnost, organizace a pořádek – v tom všem Tě 

Panna podpoří! 

Co není v souladu s mou sNOVou skutečností? 

Zde může stát cokoli – program v hlavě, myšlenkový vzorec, zvyk, návyk, 

místo, osoba, pozice, činnost... 

 

Co je v souladu s mou sNOVou skutečností? 

 

Rozhoduji se pro: 

Dovoluji si: 

Žiji: 

“Milá Panno, přivolávám Tě do svého života pro vedení a podporu v oblasti... 

Děkuji!” 
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Letní kemp Světlonošek 

 

Ztvárni jakýmkoli Tvým jedinečným způsobem kemp Světlonošek. 

Co jsi v něm měla/dělala/viděla/cítila/četla/zažila... 

Opět dej průchod své fantazii a kreativnímu provedení. 

Co posílilo mé světlo toto léto? 

Do této tvůrčí a vzpomínkové hry si můžeš krásně integrovat pojmy 

a symboly toho, co posílilo Tvé světlo toto léto. 

Můžeš malovat mapu, psát, lepit, dělat koláž v počítači, cokoli Tě 

napadne... 

Zde si můžeš udělat pár poznámek, co určitě chceš do této 

vzpomínkové grafiky zakomponovat: 

 

 

  



4 
 

Shrnutí mého putování s Lu 

Sepiš si shrnutí této několikaměsíční cesty. Jakmile začneš psát, 

budeš překvapená, co všechno se může stát za “pouhých” 5 

měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo, věta nebo třeba citát, kterým bych toto putování shrnula:  
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Na závěr zrání vyšleme přání 

Zde si napiš přání, které budeš chtít podpořit v malém 

rituálku našeho závěrečného kruhu ve středu, 31.srpna 

2022. 

 

 

................................................................................................... 

 

 

A já Ti přeji, ať si svou hvězdnou misi naplno užíváš, jsi 

sama sebou a svítíš. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Svítím, tedy jsem! 


