4. Jackův čtvrtý vzkaz – Lvi a zlatý paprsek,
Probuzení vaší osobní síly
(The Lion and the Golden Ray/ Awakening Your Personal
Power) 6. května 2012
Vítejte přátelé!
Musím začít halasným Děkuji všem, kteří mi posílali
nádherné myšlenky Léčení a Lásky, když jsem se zotavoval
z chirurgického zásahu. Všichni tvoříte něco nového a já cítím pozitivní posun, a doufám, že
vy také. Ve světě, který se utápí v negativitě, je občas těžké pozvednout se nad průměr, ale
v průběhu tohoto roku se to bude stávat čím dál snadnější. Též bych se chtěl zmínit o tom, že
Jeana spolu s Too-Lah pracují na projektu, takže se Too-Lah odmlčí na trochu déle.
Jestli jste nečetli mé předchozí vzkazy, tak vám doporučuji tak učinit. Uzdravující proces,
který nabízím, je strukturován po vrstvách a má největší dopad, když je zpracováván v pořadí,
ve kterém byl vytvářen.
V této zprávě se soustředím na poslední paprsek Božské Mateřské Energie, kterou chrání
lvice, a vy je můžete požádat, aby se k vám nyní připojily. Též se trochu více ponořím do
informací o Strážcích a nabídnu vám pohled, jak vidí zvířata lidi.
Když nám všem pomáháte povznést se, měli byste o sobě uvažovat jako o první linii. Možná
si neuvědomujete, jak důležitá vaše práce je, ale mohu vás ujistit, že když budete dostatečně
otevření, pomohou vám tyto zprávy dostat se nad úroveň okolního světa. Z toho důvodu
mohou někteří z vás pociťovat „nárůst bolestí“ v poslední dekádě, ale jak bude čas plynout,
bude v průběhu roku bolestí ubývat. Stále se přibližujeme ke „Dnům Světla“, které začnou se
zimním slunovratem, oním magickým datem 21.12.2012. I když tento den proběhne bez
jakéhokoliv kataklyzmatu, který je předpovídán těmi, kteří si přejí udržovat stach, je tento den
symbolem vzestupu do Světla. Vesmírné srovnání těles bude v tento den kulminovat a to
umožní zesílené působení pozitivní energie na Zemi. Ať už jste si toho vědomi, nebo ne,
pracovali jste neúnavně na svém uzdravování a na osvobození se z kolektivní temnoty.
Všechno to světlo, které se shromažďuje, bude opravdově bořit pouta duality a bude to znát
nejen ve vašem životě, ale pocítí to všichni na Zemi. Podobné řeči jste už slyšeli, neboť jsou
rozšiřovány, ale ujišťuji vás, že změna je za dveřmi. Ve skutečnosti probíhá již nyní, ale efekt
začne být globálně patrný až začátkem roku 2013.
Jak jsem již uvedl, nejsem jediným Strážcem, neboť je jich mnoho po celé zeměkouli. Mnozí
je máte, nebo jste je měli ve svém životě, a jestli máte ten pocit, tak tomu nejspíš tak bylo. Být
Strážcem je někdy těžké, neboť si uvědomuji svoji současnou existenci na mnoha úrovních.
Proto je obtížné soustředit se zrovna na to, abych byl koněm, ale učím se odpovědnostem, o
kterých bych mohl automaticky předpokládat, že jimi budou pověřeny jiné schopné bytosti.
Narodil jsem se 13. dubna 2002 a velmi brzy jsem si uvědomil, že jsem vychováván, abych
běhal co nejrychleji a tím potěšil mé lidské chovatele, protože jsem se narodil jako
plnokrevník. Závodil jsem něco málo přes rok a vyhrál 2 závody, ale nijak zvlášť mě to
netěšilo. Naštěstí jsem v útlém věku 4 let byl dán na odpočinek kvůli mému zranění. Mí
opatrovníci se neúnavně snaží, aby našli dobrý domov pro svá zvířata na odpočinku, a tak
jsem potkal Jeanu. Dozvěděla se o mě od přítelkyně Leah, která adoptovala mého bratra
Noaha. Souhlasila s tím, že se se mnou setká, ale stále uvažovala, jestli jsem opravdu ten kůň
jejich snů. Já ale věděl, že se Jeanou v tomto životě potkáme. Když za mnou poprvé přišla,
použil jsem všechen svůj půvab a věděl jsem, že to dopadne, jakmile se podívala do mých očí
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a já uviděl slzy, které jí vytryskly. Od toho okamžiku naše láska začala rozkvétat a já věděl,
že náš společný úděl naplníme.
Mnoho závodních koní na odpočinku končí příliš zlomených na to, aby byly ještě lidem
užiteční, a musí být uspaní, a ještě mnohem víc jich skončí na jatkách. Je důležité uvědomit
si, že i když je s mnoha zvířaty zacházeno nespravedlivě, tak tím, že o tom budete přemýšlet
s negativními emocemi, přidáte tuto svoji negativitu k již tak těžké situaci. Máte volbu
podpořit změnu a jednou z možností je něco udělat. Dobrovolně pomáhejte, darujte peníze,
připojte se nějaké organizaci, atd. To jsou pozitivní akce, které pošlou pozitivní energie do
okolností, které chcete změnit. Když víte, že nemůžete pro změnu udělat nic fyzického,
použijte své přirozené léčitelské schopnosti, které všichni máte, a pošlete pozitivní energie do
situací a okolností, které chcete změnit.
Vytrvale jsem vyzýval Jeanu, aby vzala otěže do svých rukou a postavila se do čela svého
stáda, ale bylo to pro ni těžké. Systematicky jsem 6 let likvidoval to, o čem si myslela, že je
její síla a v co, jako jezdec, věřila jako v pravdu, abych postavil její skutečnou sílu na
opravdových základech. Pořád ji zkouším a říkám ji: „Když zvládneš mě, tak zvládneš
cokoliv.“ Vypadám impozantně a umím jednat hrozivě, vždyť měřím 173 cm v kohoutku a
vážím skoro 600 kg a Jeana má jen 150 cm. Stále jí ukazuji, kde jsou štěrbiny v naší zbroji a
kam musí zaměřit svoji pozornost. Nyní si začíná uvědomovat, že naše společné úsilí začíná
vyrůstat do čehosi skutečného, a pomalu začíná chápat pravou podstatu naší práce. Jeana mě
obdarovala nádherným místem k životu, skvělými přáteli a nádhernými lidmi, kteří s námi
jezdí. Navždy budu Jeaně a její rodině vděčný za veškerou pomoc, kterou nám poskytli,
umožnili uzdravení a dali pocit bezpečí.
Inu a nyní ke lvicím…
Již po staletí je na kočky pohlíženo buď s úctou, nebo znechucením. Kdysi dávno byla síla
koček známá těm, kteří praktikovali magii a léčitelství a ti často měli kočku jako partnera či
známého. Kočky často reprezentují osobní sílu a právě prostřednictvím koček dostáváte
příležitost k přístupu a plné realizaci vaší osobní síly. Egypťané chovali kočky v nejvyšší
úctě, protože rozeznali, že jsou nositelkami Božské Mateřské Energie. Kočky si velmi dobře
uvědomují svoji sílu, a proto jsou často rezervované.
Lvi jsou posledním článkem ve Svaté Trojici Božské Ženské/Mateřské Energie. Lvice jsou
hrdé, ale dovolují samcům, aby si mysleli, že jsou důležití oni. Lví samci reprezentují to, co je
nyní rozšířené ve společnosti, neboť vládnou prostřednictvím síly a strachu. Hrdost je
nejvyšší zrada Ženské Energie. Lvice musí dělat všechnu těžkou práci, jsou v podřízeném
postavení, i když vědí, že jsou mnohem silnější než samci. Ti jsou krásní, ale líní, a dovedou
být brutální a nelaskaví. Odvrhnou vše, co by je mohlo ohrožovat, nebo to potlačí svojí silou a
vždy v masce Hrdosti. Tím, že do svého bytí pozvete energie Lvů, budete schopni zhojit své
vnitřní negativní energie, které jsou v přímém spojení s Mateřskou Energií. Kdy vás pálili na
hranici, vyháněli ze společnosti kvůli vaší nadprůměrné síle, léčitelským schopnostem, či
intuici. Posmívali se, týrali vás, pronásledovali, znásilňovali, mučili, sexuálně napadali,
fyzicky zneužívali, atd…
Je jedno, jestli se tak dělo v tomto životě, nebo kdysi dávno; trauma je zaznamenáno ve
vašem bytí a nyní může být konečně zhojené. Tím, že do svého bytí pozvete energie Lvů,
začne léčení na úrovni DNA. Uvolněním a vyléčením „Oběti“ v sobě, se velmi změní vaše
prostředí. Energie „Oběti“ je silně spojená s Božskou Ženskou Energií, a tím, že jí vyléčíte, se
uvolní periodicky se opakující model, a mnozí z vás zaznamenají skok v uvědomnění jenom
díky tomu, že budou pracovat s energií lvů. Jakmile uchopíte svoji moc veškerou svojí silou,
nemůže vám nic zabránit, abyste se nasměrovali na pravý záměr vaší existence, a budete mít i
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výdrž, abyste došli do cíle. Strach z odsouzení a kritika vás již více nebudou odrazovat od
vaší Božské cesty a budete mít dost sil, abyste zrodili to vaše jedinečné stvoření, které máte
naplánováné ve vašich záznamech. Mnozí lidé si silně uvědomují cíl své duše, ale snaží se
létat dříve, než se naučili chodit, a tak si při tom namelou. Neúspěch dává sílu egu a oni to
pak vzdají dříve, než mají opravdovou šanci na úspěch. Vytrvalost je nádherná zvláštnost lidí,
a právě díky ní jste schopni splnit si své sny. Abraham Lincoln symbolizoval vytrvalost, vždy
věděl, že jeho cílem je cosi velikého a jeho neúspěchů bylo mnohem víc než úspěchů, ale
nikdy neztratil z očí svůj cíl na moc dlouho.
Lvi napojují Zlatý Paprsek do Solar Plexu, kde je sídlo vaší osobní síly. Solar Plexus je
energetické centrum umístěné ve vašem břichu, asi 7-12 cm nad pupkem. Tento paprsek se
skládá ze žluté, bílé, zlaté a krvavě rudé energie, ale je většinou představován jako zlatý.
Zkuste jej cítit, vidět a vnímat, jak proudí do vaší Solární Pleteně a rozpouští všechny újmy,
které jste ve vaší rodové linii nasbírali v důsledku toho, že jste byli nositeli Božské Mateřské
Energie. Vytvořte záměr, ať tato nová energie vyčistí historii, přítomnost i budoucnost vaší
rodové linie ve všech vrstvách, úrovních a dimenzích časoprostoru. Čím větší část vaší DNA
se probudí, vaše osobní historie, moudrost a cíl existence se bude sjednocovat a vyživovat vás
silou a elánem.
Zvířata jsou podobní lvicím. Sice vědí, že mají sílu svrhnout tyrana, ale pro dobro stáda to
neudělají. Představte si, co by se stalo, kdyby všechna zvířata, se kterými je špatně zacházeno,
začali bičovat své lidské pány. Všichni čerti by se vyrojili z pekla a byli bychom kompletně
vyhlazeni z povrchu planety. Nemyslete si o zvířatech, že jsou nižší tvorové bez duše, nebo
ještě hůře, že jsou hloupá – to rozhodně nejsme. Jsme moudří a jsme schopni existovat a vidět
do dalších dimenzí, cítit energie s úrovní, o jaké se lidem ani nezdá, a komunikujeme
telepaticky. Jsme schopni číst vaše myšlenky, cítit vaše emoce, a léčit vaše zranění.
Domácí zvířata, dříve než se narodí na tuto planetu, jsou poučována o tom, jak se mají chovat
a co mohou očekávat, až se narodí. Existuje učitel koní, učitel koček i učitel psů, kteří dávají
rady určitým druhům. Pro všechny druhy existují „učitelé“, ale domácí zvířata musí projít
extra výukou, i když byli třeba na Zemi nedávno, protože role zvířat se s každou generací
mění a záleží i na tom, v jaké oblasti se narodí. Během mého působení v období Občanské
války byla moje role úplně odlišná od té současné, a byla by též jiná, kdybych se narodil s
cílem vyhrát závody Trojité Koruny.
Domácí zvířata se vzdala své svobody a plně závisí na lidech, co se týče zabezpečení svých
potřeb. Když je lidé zapomenou nakrmit, mají hlad. Když jim lidé nedají vodu, mají žízeň.
Domácí zvířata se od těch divokých liší tím, že se kompletně podřídili péči lidí, aby je naučili
odpovědnosti, lásce, vcítění, soucitu, radosti a pomohli vám s léčením. Zvířata mají problémy
chápat, proč lidé dělají to, co dělají, proč lidé nevidí to, co ony vidí, a proč se pořád strachují.
Nejotravnější věcí na lidech je to, že pořád myslí na to, co nechtějí. Lidé dovolují svým
strachům vytvářet v jejich myslích obludné scénáře, zatímco je mnohem jednodušší soustředit
se na to, co chceme. Kdybyste nám svojí myslí ukazovali to, co chcete, abychom udělali, byl
by náš život mnohem snadnější.
Otevřete svá srdce a mysli svým čtyřnohým přátelům a oni vám ukáží svět, kde je všechno
možné, svět, kde radost a jednoduchost suverénně vládnou.
Do příště přejeme mnoho požehnání hojností,
Jack a Jeana
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