
Tělo je dar, aneb, co mi p ředal Zděnďourek  z onoho sv ěta…☺☺☺☺ 

Zděnďourek byl můj táta a takhle mu říkala Miládka, a to byla moje neuvěřitelná, milovaná a 
neskutečně vtipná téměř 100 letá babi, jeho tchýně. Oba odešli na jaře 2013, týden po sobě, 
takhle si to spolu domluvili, ještě s dvěma nenarozenými dušičkama, které jsem chvíli nosila. 

Během jednoho měsíce jsem podruhé za půl roku potratila, zemřel mi táta a babi. Dá se to 
zvládnout ?  Dá, i bez ,,zatemňujících pilulí,,..!! ☺ 

Byl to pro mě silný, transformační rok, rok smrtí a potratů, tak tomu dneska už s nadhledem 
říkám. 

Nakonec zjistíme, že v každé bolesti je dar a posílení, ale necítíme to hned, ne hned. Chvíli 
to trvá, než bolest, vztek a šok odezní a síla a klid se Vám vleje  zhůry do těla… 

Občas se spontálně dostávám do kontatku s jinými realitami, energiemi, bytostmi, ale 
v tomto čase to o dost zesílilo. Měla jsem vždy tendence ulítávat nahoru a v těžkých 

situacích si přát návrat ,,domů,, tak mi bylo dáno nahlédnout a přehodnotit.  

Ocitám se v modrostříbrném prostoru, naprosto zřetelně cítím tátovu přítomnost, bylo to tak 
dva týdny po úmrtí. Vysvětluji si to jako 1. patro přechodu, ale tátu nevidím fyzicky. Vnímám 

hodně silně tu modrostříbrnou záři a někde v dálce tátovu energii, cítím, že je těsně před 
odchodem dál. Pozoruji to tam, nic a všechno najednou, žádný čas, prostor, hmota, ani 

nenacházím žádný pocit, bolest, radost, nic..zvláštní prázdnota, naplnění jednoty bez duality. 

Pak cítím náraz, žuchnutí zpět do těla, naprosto zřetelně cítím, jak se má duše opět 
propojuje s tělem. Sahám na sebe, na ruce, břicho, hlavu, šťastná, že mám formu, tvar, tělo, 

pocity, identitu. Obrovsky dojatá, toho, co mám a vůbec si to neuvědomuji. 

Vnímám sebe i svět kolem, jinak, nově, s velkým vděkem.  

Je to dar, obrovský dar tady být…a žít v těle..! 

Tělo je dar !! 

 


