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Úvod 
 
Nefungující systémy současného světa se pomalu 
rozpadají a nové přicházejí, po věky věků tomu 
nebylo jinak. V pozemské přírodě ani ve vesmíru se 
na energetické úrovni nic neztrácí, ani po zániku 
jakéhokoliv HMOTNÉHO uskupení. Vše jsoucí 
prochází transformací – přeměnou, přetvořením. 
TRANS, například šamanský, představuje změněnou 
FORMACI prostoru, ke které dochází změnou vibrací 
mozkových hemisfér. Transformace má mnoho 
významů, na poli buněčném jde o známky nebo 
projevy nově získaných vlastností buněk v důsledku 
mezibuněčného přenosu genetické informace. 
V psychologii se jedná o proces změny ve vědomí 
člověka, jde o transformaci osobnosti, o subjektivní 
pocit přeměny v jinou osobnost. Transformace, která 
se týká celé planetární soustavy, představuje pro 
člověka nevyhnutelnou změnu ve vnímání 
vesmírných zákonů, a tím i sebe sama. Hlubší vhled 
do zdánlivě složité lidské psychiky umožní pochopit a 
přijmout, že:  

Hvězdnou bránou do páté dimenze, ale i do 

jakékoliv jiné, je lidská mysl. V této pravdě tkví celé 

tajemství TRANS-FORMACE. 
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NEKTAR BOŽSKÉ MOUDROSTI 

Objevte ve svém srdci nektar božské moudrosti. Nic 
jiného není důležité, vše, co po nás v hmotném světě 

zůstane, jsou stopy v písku, které odvane čas. 
Podstatné je to, co zůstane zachováno v našem 

vědomí, až přijde čas, kdy se jednoho dne odebereme 
na druhou stranu pomyslné řeky života. 

 
Magnetické proudy božské inspirace, které nás 
mohou kdykoliv obohatit svou krásou uchovanou 
v paměti všech věků, se v podobě energetických vln 
nachází všude kolem nás. Země a příroda je bezedná 
studnice synchronních jevů a úžasně fungujících 
systémů, jejichž mnohost a souvztažnost je až 
nepochopitelná a zarážející. Systémy a řády zavedené 
v lidské civilizaci, která se povyšuje nad přírodu, se 
přírodním zákonům a synchronním jevům zřejmě 
nikdy nevyrovnají. Ale to ještě neznamená, že se o 
navrácení k božské moudrosti, která je uložená 
v každém z nás, v každém lidském srdci, stejně tak 
v kolektivním vědomí, a v druhovém vědomí fauny a 
flóry, ve vědomí minerálů a božské přírody jako celku, 
alespoň nepokusíme. Nepotřebné nemusíme ze 
systému násilně odstraňovat, na to už nám nezbývá 
čas. Respektive čas, který je nám darován, můžeme 
využít smysluplněji. Smysluplnější je něco nového do 
stávajícího systému s láskou a pokorou vkládat. 
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Světlo našich záměrů a srdečných úmyslů prosvětlí 
temné aspekty světa bez násilí a boje. Tak proč 
neporušit pravidla, která někdo někdy stanovil, a 
nevydat se na zcela svobodnou cestu sebevyjádření. 
Nefungující systémy se rozpadají opakovaně, někdy si 
toho ani nevšimneme, a jindy zas máme pocit, že se 
vše zmítá v podivném chaosu. Ale vždy si můžeme 
svobodně zvolit, zda zůstaneme v dokonalém klidu, 
nebo se necháme vtáhnout do divokého proudu 
někým a něčím utvářených okolností.  
 
Energetická očista fyzického světa pokračuje svým 
vlastním tempem, a tuto úžasnou skutečnost nelze 
zastavit. Staré odchází, a nové se teprve pozvolna 
rodí, prozatím jedno překrývá druhé, to může občas 
vyvolávat pocit marnosti. Věřte, že nic není marné, 
ani jediný úsměv není marný. Jako jedinec musíme 
mít cíl, záměr a vděčnost, aby se naše osobní sny 
uskutečnily. Víte, že vděčnost posiluje záměr? Ale 
totéž musíme udělat jako skupina, nebo jako lidstvo. 
Procházíme se po Zemi, každý náš krok a myšlenka je 
poselstvím. S odvahou můžeme vnímat jednotlivé 
výzvy k všeobecné trpělivosti a toleranci. Výzvy k 
odhodlání nevzdávat cestu Světla, přestože nás okolí 
nemusí chápat. Ono nás skutečně nemusí chápat, 
nikdo nic nemusí, a nikomu nelze nic vnucovat. 
Protože hledání nových duchovních směrů není 
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hledáním v pravém slova smyslu. Jde o napojení se na 
jednu nebo více možností, z nekonečné množiny již 
existujících informací ve vesmírné holografické 
paměti. Jde o přirozený návrat k napojení se na 
vesmírné a přírodní rytmy. Bytosti světla na vyšší 
duchovní úrovni udržují proud pozitivních energií a 
transformujících vizí, platných pro celý svět. 
Nerozlišují na dobro a zlo, pouze uchovávají 
myšlenkové formy, platné pro smysluplný život na 
Zemi. Jde o na první pohled neviditelnou komunitu, 
volání těchto skromných duší je tiché, přesto velmi 
účelné (potomci mayské civilizace, dnešní Tibeťané a 
mnozí další zasvěcenci.) Vlny inspirativních myšlenek 
se nezadržitelně šíří kolektivním vědomím. Vlny 
duchovních moudrostí jsou ale prostoupeny mnoha 
zmatečnými informacemi, a není jednoduché se 
v tématech o transformaci vědomí a duchovním 
rozvoji vyznat. Především pro poutníky, kteří jsou na 
samém počátku své cesty.  
 

Co nám poselství zasvěcených bytostí Světla 
naléhavě vzkazuje? 

 
Především to, že nemůžeme z pozemského světa 
utéct, dokud nám přirozenost bytí nepošle zpáteční 
letenku zpět ke zdroji. Dnes už nemůžeme jít každý 
sám za sebe, jsme jeden celek, soudržnost pozvedá 
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vibraci celku. Kolik let se ještě budeme kodrcat po 
rozblácené a kamenité cestě, je také záležitostí celku. 
Vědomí celku představuje propletenou síť reagující 
existence. Pokud budeme kráčet stále stejným 
směrem, jednoho dne se kruh uzavře. Pokud zvolíme 
jiné cesty, vydáme se po spirále vývoje. Budeme-li 
chtít obejít překážky, naběhneme si, a problémy si 
nás nadběhnou. Transformace vědomí je propojena s 
obsáhlou vesmírnou koncepcí, s velkým souborem 
dat, které si uvědomíme díky zvyšujícím se vibracím 
planetárního systému. Energie Země se zvyšuje, 
božské jádro každé bytosti se pomalu či rychleji 
přizpůsobuje, konečně se probouzíme z nevědomosti. 
Uvědomujeme si nová planetární těla. Kdykoliv se 
můžeme rozhodnout vydat se cestou necestou, která 
se nezasvěceným jeví jako pouhá bláznivá idea. 
Vášnivé zaujetí zkoumat mysteriózní symboly a sebe 
sama vede člověka k poznání, které by jinde našel jen 
obtížně. Životní čas je škoda promarnit, a nepokusit 
se objevit ve svém nitru skrytý poklad – nektar 
božské moudrosti, především za pomoci intuice 
v souladu s rozumem. 
 
Velký třesk je emanací božské energie, mýlíme se, 
pokud si myslíme, že velký třesk je událost zašlá s 
věky. Velký třesk stále trvá, emanace božského 
vyzařování (plynutí světelné energie) se naštěstí ještě 
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nevyčerpala. Až se tak stane, vše v jediném okamžiku 
– v časoprostorové realitě – zmizí do nicoty. Projektor 
vesmírného vědomí přestane vysílat „pod nebeskou 
klenbu“ fraktální obrazy svých vlastních představ, a 
veškerá geometrie vesmíru se opět stáhne do 
jediného bodu. Ale dokud bude na této planetě žít 
byť jen jeden jediný člověk (vtělené vědomí), tak se 
tak nestane. Bezedná mysl neviditelného, mocný 
Duch ohně, naplňuje své dílo částicemi světla. Sebe 
vědomé světlo disponuje magickou silou, dokáže 
povznést člověka v novou bytost, se skutečně 
svobodnou božskou vůlí. Světlo Slunce je nosičem 
informací, odražené světlo Měsíce je komunikačním 
kanálem mezi planetou Zemí a sluneční tvořivou 
energií. Světlo nikdy nebojuje s tmou ani s temnotou, 
protože temnota je jen nedostatek světla. Nemusíme 
bojovat, stačí kolem sebe každý den šířit dostatek 
osobního světla. Temnota má mnoho podob, je 
součástí každé bytosti. Projevuje se ve formě strachu, 
žárlivosti, závisti, nenávisti, ale i v duševní únavě a 
apatickém „nicnedělání“. Máme však na výběr velké 
množství obranných mechanismů, jedním z nich je 
sebe přijetí, nalezení božské moudrosti ve vlastním 
srdci, a v neposlední řadě projevování vděčnosti za 
vše, čeho se nám v životě dostává. Další možností je 
nemít strach z žádné temnoty, z žádné změny, a 
nakonec ani ze smrti. Odevzdaně přijmout, že sestup 
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ducha do hmoty, dočasný pobyt v hmotné existenci, 
a opětovný návrat ke zdroji, je nedílnou součástí 
koloběhu ŽIVOTA. Nezbývá nám než se vědomě 
snažit, aby jedinečné a neopakovatelné období, kdy 
sdílíme hmotný svět s ostatními vtělenými dušemi, 
bylo nejen pro nás, ale i pro naše nejbližší smysluplné 
a hodnotné. Okořeněné světlem a láskou tak často, 
jak jen to jde. 
 
Definice Velkého třesku je sporná, ale jinou prozatím 
nemáme, nikdo nemáme jistotu v tom, jak si vysvětlit 
prvopočátek všeho. Jsme duchovní bytosti disponující 
inteligentním vědomím, dočasně oddělené od 
Jednoty. Jednotu si představujeme jako kvantové 
vědomí vesmíru, mudrci dávnověku ji nazvali 
kronikou Akáša. Nevíme ale, jak skutečně prvotní 
vědomí vzniklo, ani co existovalo před jeho vznikem. 
A co vše se za podstatou vesmíru vlastně skrývá. 
Přesto nám intuice inspirovaná látkou pocházející od 
zdroje může mnohé napovědět a usměrnit naše 
vědomí a vědění určitým směrem. Je na vás, zda 
budete s látkou v této knize souznít, nebo alespoň 
s částí informací. Je pouze na vás, jakým směrem se 
vydáte, a zda vůbec budete mít potřebu něco na 
svém životě měnit – transformovat. Přesto mohou 
být pro vás tyto řádky inspirací, jak objevit nektar 
božské moudrosti ve svém srdci. Netvrdím, že níže 
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popsaný pohled na vesmírnou realitu, jíž jsme 
součástí, je kompletní, a do posledního slova správný. 
Neustále se vyvíjíme, dozvídáme se stále nové, velice 
kvalitní, ale často i rozporuplné a protichůdné 
informace, hledáme souvztažnosti, a právě z těch je 
třeba vycházet. 
 

Proč zrovna: „Nektar božské moudrosti?“ 
 
Nektar božské moudrosti najdeme úplně ve všem a 
všude, v dobrém i zlém. Světlo je podstatou života, 
vysokofrekvenční paprsky světla mají vliv nejen na 
změny lidského vědomí, ale i na změny, které se 
odehrávají na buněčné úrovni v souvislosti s DNA. Je 
na každém z nás, zda skutečně začneme používat 
božskou vůli, a otevřeme se spiritualitě Nového věku, 
nebo zůstaneme na nižších frekvencích, v závislosti 
na vůli nižšího já. Božskou vůli, ve shodě s mystérii 
života, dokáže použít pouze trénovaná mysl. Pojďme 
si tedy povídat o životě pod vlivem duální vesmírné 
energie, která je světlem i stínem zároveň. 
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BREVÍŘ BÍLÉ MAGIE 
 

 

„Země voní sluncem, to povznáší mého ducha. 

Dýchám sílu stvoření. Jsem připraven projít branou 

do dálky. Nebojím se, protože neznámé je mi 

důvěrně známé. Prosím, abych dostal příležitost 

vyjádřit svoji vděčnost.“ 

Matthias Mala 
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