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Vzkaz lidstvu, největšímu parazitu na Planetě, zasílají nyní tímto způsobem: šířením viru smrtelného pro lidi. Pro 

uvědomění lidstva nepomohly lokální hurikány ani sucha, celosvětově rozšířený virus by k tomu mohl přispět.  

Matce Zemi, sužované ničením, ničením přírody a živých tvorů, které člověk měl chránit, došla trpělivost. Vědomé 

lidské bytosti nedokázali negativní konání většiny zastavit.  

Víme, jak lidstvo Planetu ničí – pár příkladů: dolování nerostů a fosilních paliv;  toxické znečistění půdy, vody, 

ovzduší, živých organismů;  týrání zvířat pro zabíjení a zvrhlé potěšení, v  zemědělství, v laboratořích, v průmyslu, 

decimace živých tvorů v mořích, na souši, ve vzduchu;  války a atomové výbuchy;  riskantní atomové elektrárny… 

absence pokory, absence úcty. 

Ve vzduchu lze cítit, že náš svět je na miskách vah. A tak, v této klíčové době můžeme – musíme přispět k pozitivnímu 

vývoji života na této Planetě.  Pomůžeme tím i sobě. 

 Posílejme lásku, světlo a mír – naší Planetě – Matce Zemi, sobě samým, všemu živému.   

Stačí si představit:  jsme ve světle, obklopeni láskou a mírem, posíláme dál…  

 Představujme si:  jsme šťastni, láska a harmonie jsou uvnitř nás, kolem nás a na celé Zemi.  

 Představujme si šťastné lidi, včetně žen a dětí (můžeme i konkrétně např. matky samoživitelky jsou šťastné a 

zabezpečené, ženy jsou skutečně rovnoprávné s muži po celém světě, děti jsou s rodiči v souladu, mají jeden 

domov, rodiče spolu výborně vycházejí…  znáte další příklady dobrého vývoje).  

 Představujme si  šťastná zvířata – žijí podle své přirozenosti, volně a s možností volby,  množí sepodle své 

přirozenosti, mláďata jsou s matkami dlouho, jak je třeba. Lidé zvířata plně respektují, chrání je a jejich 

prostředí pro život.  Zvířata žijí přirozeně dlouhý život. Lidé přešli na rostlinnou stravu a zvířecími těly (z 

uhynulých nebo zraněných zvířat) jsou živena pouze domestikovaná masožravá zvířata.  

 
 Představujme si čistý zdravý vzduch a atmosféru, čisté klima a dostatečnou ochrannou ozónovou vrstvu.  

 Představujme si čistá zdravá moře, oceány, řeky, jezera;  celou přírodu plnou života a radosti. Lidé přestali 

drancovat a ničit.   

 Představujme si, vizualizujme, pouze to dobré, pozitivní. To je klíčové.  

 Posílejme světlo  a lásku do míst, kde je rozhodováno – u nás, v Evropské unii, celosvětově. 

 Provádějme tuto meditaci každý den, např. na 10 – 15 minut.  

 Buďme co nejvíce venku, v přírodě, cvičme, tančeme,  vědomě dýchejme. 

Pro podporu a naději  můžeme doporučit www.cestyksobe.cz 

http://www.cestyksobe.cz/


Prosíme, zhlédněte dokument: „Poselství ze srdce světa – varování indiánů národa Kogi“, na http://zivazemenf.cz, 
anglicky např. zde Aluna: https://www.youtube.com/watch?v=ftFbCwJfs1I 

Přejeme Vám hodně zdraví, naděje a klidu pro osobní rozvoj v tomto zlomovém období, v době transformace. 

Za tým Společnosti pro zvířata srdečně 
Dita Laura 
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