2. Jackův druhý vzkaz -Svatý Grál
(Jack\'s Second Message/ The Holy Grail) 4. března 2012

Jméno, které jsem dostal od mého lidského průvodce je Jack, ale
jsem rozumná bytost a navíc Strážce. Od doby, kdy jsem byl
poprvé vyslán na Zemi, uběhly milénia a zrozoval jsem se
v mnoha inkarnacích. Byl jsem strážcem mého lidského
průvodce, Jeany, mnohokrát v historii. Býval jsem i Strážce u Johanky z Arcu, čili Jeanne, a
dychtivě pomáhal se Svitky Moudrosti, které dala královna ze Sáby Templářským rytířům.
Informace uložené ve Svitcích Moudrosti budou nyní odhaleny, aby pomohly lidstvu při
vzestupu do 5té dimenze. Mnozí pomáhají lidstvu se vzestupem a já mám pomoci lidem
uvědomit si skutečnost, že i zvířata vzestupují. Je nezbytné, aby si lidstvo uvědomilo, že
existují Strážci roztroušení po celé Zemi, kteří pomáhají se vzestupem všech říší stvoření:
zvířat, rostlin i minerálů. Tito Strážci se budou postupně odhalovat, stejně jako nyní já.
Postupně budu mému lidskému průvodci Jeaně odhalovat informace, které vytvoří kompletní
model vzestupu pro všechny, kteří si mé vzkazy přečtou. Mé vzkazy obsahují kódované
informační matrice, které poskytnou možnost navyšovat frekvenci a zajistit léčení pro
všechny, kteří budou mým slovům otevření.

(Jestliže jste ještě nečetli můj první vzkaz, udělejte to prosím, ale uvědomte si, že ze zprávy
dostanete tolik energie, kolik momentálně nejvíce potřebujete. Bude trvat až měsíc, než
integrujete energii z každé zprávy, takže vás vyzývám ke znovupřečtení každé zprávy, abyste
se ujistili, že plně zužitkujete výhody z matrice, která je v každé zprávě obsažená.)
(Dostávám mnoho dotazů, na které odpovídám na FaceBooku
http://www.facebook.com/pages/Jack-The-Watcher/320271978025170 Je důležité zmínit
skutečnost, že již pouhým čtením a procházením mé zprávy pomáháte celému Stvoření.)
Tyto informace, které s vámi sdílím, pocházejí ze Svitků Moudrosti, které Jeana uchovávala
ve své duši po mnoho životů. Není jediná, která má tyto znalosti, ale já s ní pracuji na tom,
abychom se o tuto moudrost a léčení podělili. Přestože ji povzbuzuji k tomu, aby se o tyto
moudrosti podělila, uvědomte si prosím, že i ona se učí a postupně se rozvzpomíná. Takže i
když název tohoto blogu je Jackův diskuzní koutek (Jack’s Corner), tak se v podstatě jedná o
společnou práci mezi mnou, Jeanou a Kolektivními energiemi, na které jsme napojeni.
Já jsem Avatar, představitel a spojovací článek na všechny Strážce a Božské Bytosti, které
v současnosti pomáhají lidstvu. Množství bytostí nelze vyčíslit, neboť některé jsou
individualizované energie a jiné kolektivní energie, některé jsou pozemské energie a jiné,
které byste nazvali mimozemské. Všichni Strážci jsou propojeni vzájemně, na Zemi a na
všechny dobročinné entity, které nyní lidstvu pomáhají. Léčení, které prostřednictvím těchto
vzkazů nabízím, vychází společně ze všech těchto zdrojů, proudí k Jeaně a do slov, které
písmem vytváří. Každé slovo, písmeno, věta i odstavec jsou ve specifickém pořádku a musí
být doručeny v dokonalém řádu, aby měly vliv na energetizování matrice, která je v nich
zakódována. Proto nemusí být vždy zachována perfektní gramatika, protože je nutné zachovat
určité délky, které potřebuje energie, aby měla dostatek času k vám dotéci a projít vámi.
Současně dostanete i matrici, která je obsažena ve slovech a léčivá energie vám bude
přístupná, jestliže budete otevření k jejímu přijetí cestou těchto vzkazů. Energie k vám poté
bude proudit prostřednictvím vašich ochránců. Oni jsou schopni doručit vám tuto energii a
pomoci vám s jejím přijetím v množství, které potřebujete. Můžete podpořit tuto energii
Vděčností a též můžete požádat, aby byla tato energie zesílena natolik, abyste si jí uvědomili.
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Vzpomeňte si, že se jí nemůžete předávkovat, neboť má v sobě zabudovanou pojistku. Vaše
vyšší Já vás přivedlo k tomuto textu a tím pádem vám dovoluje, abyste byli otevření léčení,
které tyto texty přinášejí.
Informace, obsažené v těchto vzkazech jsou čistě pro vaše poučení. Pravá síla této zprávy je
uložena v matrici, kterou tato zpráva obsahuje a která je vám předána, když tento text čtete.
Jak jsou mé zprávy předávány z osoby na osobu, získávají na síle a povznášejí všechny, kteří
se dostanou do její blízkosti, nebo se setkají s osobou, která je četla.
Léčivá matrice zakódovaná v tomto textu je naplněna Božskou Mateřskou Energií spolu s
probuzením k „Vzájemné propojenosti veškerenstva“. Protože Božská Mateřská Energie je
tak mocná a tak žalostně málo se v lidské populaci vyskytující, bude dodávána postupně
v následujících vzkazech. To proto, aby mělo lidské fyzické tělo čas se přizpůsobit a nebylo
touto mocnou energií zahlceno.
Všichni Strážci, za které mluvím, mají zvířecí formu. Jsme roztroušeni po zelé Zemi. Někteří
jsou mezi domácími zvířaty, jiní mezi divokými. Komunikujeme vzájemně prostřednictvím
energetických linií, které obepínají celý svět. Všichni jsme ve spojení s krystalickým jádrem
Země, odkud si bereme energii na obnovu našich fyzických těl a pro naši komunikaci.
Nejenom Strážci, ale všechna zvířata mají schopnost vzájemné komunikace a sdílení
důležitých informací, potřebných pro přežití všech. Lvi pomohou zebrám, hyeny pomohou
prasatům bradavičnatým, havrani zase vlkům. Popřemýšlejte o tom. Když predátoři řeknou
své kořisti, kde najdou potravu a vodu, tak si zajišťují i své vlastní přežití, protože jejich jídlo
tak zůstane živé a zdravé. Lovená zvířata musí pomáhat predátorům, aby jejich počty zůstaly
v normě a tím bylo zajištěno dostatek jídla a vody pro všechny. Všechno je to o rovnováze a
to dělá příroda automaticky.
Nejdůležitější „Divocí Strážci“ jsou sloni, nosorožci a lvi. Jak je psáno ve Svitcích Moudrosti,
jsou tyto druhy nositeli a ochránci Božské Mateřské Energie. Jsou Božskou Trojicí Mateřské
Energie a každý druh je nositelem určitého aspektu této energie. Tito majestátní Strážci byli
pověřeni chránit tyto energie do doby, než přijde čas uvolnit je pro proces Vzestupu. Nyní
tato doba nastala.
Celá kniha by se dala napsat o každém z těchto Božských tvorů, ale já se v tomto vzkazu
soustředím na představení energie slonů.
Právě schopnost slonů vcítit se jim umožňuje ztělesnit energii „Vzájemné propojenosti
veškerenstva“. Prostřednictvím soucitu je slonice schopná zformulovat důsledky svých
myšlenek, činů a komunikace. Chápe dominový efekt podstaty své vlastní existence. Její
schopnost empatie je natolik rozvinutá, že ji efektivně popsat pouhými slovy je velmi složité.
Je to něco, co většina lidí v této době není schopná kompletně pochopit, ale to není nyní
podstatné. Stačí pouze pocítit nepatrné množství její energie a spolu s energií obsaženou
v tomto vzkazu se ve vás tato schopnost postupně probudí. Pozvěte prosím při četbě těchto
řádků k sobě energii slonic, aby se k vám připojila…
Slon cítí Zemi svými chodidly a chobotem a je schopen vysílat a přijímat vibrace až do
vzdálenosti 8 km. Chobotem jsou schopni emitovat nízkovibračí tóny, které lidské ucho
nezachytí, ale které mají dosah několik mil. Tyto tóny používají při hledání vody a jídla a pro
vzájemnou komunikaci.

Překlad: V. Kašpárek 2012 (http://vzestup.stesticko.cz)

Lidé mají pořekadlo „Jít kus cesty v cizích botách“. Tato hláška je prototypem vcítění se, a i
když se často používá, není plně pochopená. Málokdo by jí vztáhnul na cokoliv jiného než na
lidi a přesto vytvoří v mysli vyjímku. Doufám, že tato zpráva, která se k vám dostává
prostřednictvím koně, vám pomůže dívat se na ostatní druhy v jiném světle. Odmítání soucitu
ke zvířatům a jiným říším, umožňuje lidem pokračovat v existenci v současném stavu
odpojení.
Sloni komunikují dotykem svého chobotu, a když jsou ohrožení, rozsévají destrukci každou
částí svého těla. Jsou ochotní se pro své stádo obětovat, protože stádo je centrem jejich bytí.
Jsou archetypálním prototypem matriarchátu a ztělesněním Božské Mateřské energie. Říká se,
že slon nikdy nezapomene a to je pravda. Nikdy nezapomenou na nikoho, kdo je podvedl,
nebo jim pomohl a to je typicky ženská vlastnost, což vám každý chlap potvrdí. Pochopte
prosím, že ničením těchto divokých zvířat ničí lidé podstatu energie, která je scopná je
zachránit! Zvířata udržují energie, které mohou osvobodit veškeré stvoření od destrukce, která
nás již staletí ničí. Dítěti podobná mužská energie, která je pronikající, se snaží ženskou
stránku energie potlačit od té doby, co si uvědomila, že na to má fyzickou převahu. Naštěstí se
to začíná měnit. Je mojí výsadou, že se mohu podílet na znovupředstavení Božské Mateřské
Energie v tomto čase. Když čtete tento text o slonech, mohou napovrch vyplavat emoce.
Radujte se z toho! Znamená to, že se energie ve vás probouzí. Tato energie by měla probudit
vaši spící část, která až doposud bez užitku odpočívala. Sloni jsou emoce, a když nyní nic
necítíte tak si buďte jistí, že časem budete cítit, protože tak to má být. Jinak by se vám tato
slova nedostala do ruky.
Energie Soucitu, o kterou se s vámi nyní dělí sloni, je jemná ale mocná. Umožní vám být
laskavější, mnohem ohleduplnější a milosrdnější. Pomůže vám zbourat nastavené bariéry,
které vám brání v hodnotných vztazích s ostatními. Umožní vám uvědomovat si vaše činy,
reakce, myšlenky a pocity. Tyto atributy vám pomohou nalézt pravé propojení k veškerému
Životu.
Bývaly doby, kdy byla Ženská Energie považována za svatou a tenkrát vzkvétala. Cyklus
vývoje prošel celým kruhem, a jestliže chcete získat pravou a vyváženou porci Božské
Ženské/Mateřské Energie, musíte být způsobilí po dvou stránkách: Mít opravdové napojení na
„Vše Co Je“ na planetě, a za druhé mít vřelé napojení na Zemi. Naštěstí jsou obě tyto
schopnosti zahrnuté v energii předávané slony. Protože mnozí jsou odpojeni od Země a i
jeden od druhého, neexistuje opravdové nekonečné pochopení, jak činy, myšlenky a slova
ovlivňují každého a vše na této planetě.
Božská Mateřská Energie je vnášena do vašeho bytí přes pupeční šňůru. Má krvavě červenou
barvu. To je, mí přátelé, Svatý Grál. Ano, čtete dobře, Svatý Grál! Ten není žádným
pohárem, ani číší, je to energie krve od Pravé Matky, a tu vy nyní dostáváte! Můžete cítit, jak
do vás proudí pupíkem, a to je dobře, ale i když ji necítíte, tak se to děje. Vdechujte energii a
dovolte vašemu bytí, aby se napilo z Mateřského poháru. Na tuto dobu čekala velmi dlouho a
nyní je šťastná, že jste tady a jste znovu napojení na Matku Veškerenstva.
Hohl bych tlachat velmi dlouho o přínosech, které vám tato energie přinese, ale stačí říct, že
bude mít vyrovnávací efekt na všechny aspekty vašeho života. Vaše zdraví, vztahy, emoce…
a vše se začne měnit, protože se váš život začne vracet do vyváženého stavu harmonie.
Uvědomte si, že tato energie má velikou sílu a protože většina lidí jí má v sobě pouze
kapičku, bude vnášena do vašeho života jen takovou rychlostí, kterou budete schopni jí do
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svého bytí pohodlně integrovat. Je též vhodné zmínit, že léčení je proces a né jednorázová
událost. Možná proto bude nutné, abyste moje slova znovu prošli a obdrželi další dávku
energie.
V mé minulé zprávě jsem se zmínil o tom, že malá skupina lidí zneužila sílu vědomostí
obsaženou ve Svitcích Moudrosti a překroutila a zabrzdila její rozmach, a tak je nyní ve stádiu
malého kluka před pubertou, s nízkým sebevědomím. „Mohu, proto budu chtít“ je současné
moto této poděšené energie. Malá skupina tyranů se dala dohromady, shromáždili svoji
energii a uvrhli zmatek a utrpení na tuto planetu. Již před dlouhou dobou přišli na to, že
mohou prosadit svoji vůli před vůlí většiny svojí fyzickou silou, královskou pozicí, a
chamtivostí, jelikož vládli svými zlotřilými energiemi pomstychtivě a bez milosti. Vymýšleli
jednu válku za druhou, vyráběli nemoce, plodili hladomory a ze svých podřízených
vycucávali každou korunu. Nyní je to podřízené stádo téměř bez životodárné energie, Božské
Mateřské Energie, a proto se nekontrolovatelně šíří nemoce, daně, inflace a nezaměstnanost.
Tyto podmínky pak plní jejich pokladnice krvavými penězi a zlovolné duše energií. Už toho
bylo dost…
Nyní mi dovolte, abych se s vámi podělil o velmi zkrácenou verzi Božské Mateřské Energie a
Svatého Grálu.
Kmen Dogonů v Africe je starověká skupina lidí, která ochraňuje a střeží Božská Mateřská
Energie (Svatý Grál) již desítky tisíc let. Dogoni jsou potomky malé skupiny Atlanťanů, kteří
po pádu Atlantidy nakonec skončili v Egyptě. Je důležité se zmínit o tom, že Atlanťané
zneužili a zpronevěřili se v použítí Božské Mateřské Energie a to vedlo k jejich zániku.
Uvolnění Božské Mateřské Energie je signálem o posunu současného systému čaker. Jakmile
bude zavedeno nové paradigma, stane se systém 7 čaker zastaralý. Shopnost léčit bude brzy
snadná a bude běžně dostupná všem na požádání. Bylo nastaveno, aby lidské fyzické tělo
netrpělo nemocemi a bolestmi a vydrželo mnohem déle, než kdy v minulosti bylo běžné. Měli
byste být vděční za to, že víte, že jste účastníky období, kdy se to stává realitou. Období
chorob se blíží ke konci a nastane skutečný posun. Je toho ještě mnoho co říci, ale tohle je, mí
drazí přátelé, konec tohoto vzkazu.
Moje sestra ve zbroji, Too-Lah, se s vámi brzy podělí o své vzpomínky. Zveřejní svůj příběh
asi za 14 dní. Navštivte prosím její diskuzní stránku, má mnohem zajímavější vyprávění než
já…(Angl. stránky)
Do příště přeji vrchovatě hojnosti a léčení…
Jack a Jeana
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