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První poselství, které jsme přijali na misi v Japonsku, pro nás přišlo od duchovní bytosti
mohutného starého cedru – tak mohutného, že vyfotit jej celý bylo v poměrně hustě zalesněném
prostoru jaksi nemožné. K tomu, abyste se mohli na dálku lépe napojit na tento krásný cedr,
však i tato fotografie postačí...
Umisťuji zde 2 fotky. Tu první jsem pořídila ve chvíli, kdy k nám „dotékaly energie cedru“ – a
podotýkám, že nepršelo... Druhá fotografie již byla z fáze o maličkou chvíli pozdější – z tzv.
klidové fáze. Nebudu to více komentovat, sami si zkuste procítit ten rozdíl – zda jde o
„náhodnou technickou závadu“ na mém fotoaparátu – jedinou z 3 000 pořízených fotek v
Japonsku, nebo o malé požehnání ve formě „pro nás viditelné“...(?)

Duchovní bytost Cedru hovoří:
„Vlévám se do vašich rukou, vlévám se do vašich srdcí, mí drazí. Spojuji se s vámi a děkuji, že
jste se tu s otevřeným srdcem zastavili.
Hodně jich ke mě přichází se srdcem otevřeným, obejmou mě a říkají „Jak jsi krásný“.
Je jedno, jestli ke mě přijde člověk, zalétne sem motýl či přijde jiné zvíře. Jestliže ke mě přijde
bytost s otevřeným srdcem, nastává něco, co můžeme nazvat jako setkání ducha ve hmotě. Je
to chvíle, kdy proběhne vaším tělem nádherná energie a vy ucítíte, jak se tato krásná energie
rozlije do celého vašeho těla a její esence se usadí trvale ve vašem srdci. Otevírá a rozšiřuje
vaše duchovní srdce, které se stává otevřenější a otevřenější.
A o tom to je. Abyste vy všichni lidé na planetě se jednou dokázali vzít za ruce a řekli si: „Toto je
naše krásná Země. Toto je mír, který si můžeme udržet, jak v sobě, tak i vně sebe.“
Vnímám vaši krásnou energii a jestli dovolíte, tak nyní vaším tělem a vaším bytím bude probíhat
nejen energie moje, ale energie všech cedrů světa. A vy ji prosím předejte dál, jako pozdrav od
bratra z Japonska, nejen vašim cedrům, borovicím, smrkům, ale i bukům, dubům, lipám a
ostatním stromům. O toto vás prosím. Předejte tuto energii dále všem stromům, až se vrátíte k
vám domů.
Ve vašich rukou je nyní takové semínko cedru – esence energie cedru, nezapomeňte na ni a
předávejte ji dále.
Energie, která prochází fyzickým tělem cedru, ale i duchem cedru, je velice léčivá. Předávejte ji
dále – tam, kde druzí trpí... stromy, lidé, zvířata...
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Vlévám se do vašich rukou, do vašeho bytí – dovolte, ať prostoupí tam, kam má...
V korunách všech těchto stromů šumí nádherná píseň Lásky. Je to píseň vzešlá z Jednoty, z
které jsme my všichni vzešli.“
5. 5. 2009, Takajama (Takayama), Japonsko
Přijala: Eva Puklová
Zapsala: Chantée
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