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Téměř každý člověk si uvědomuje, že prožíváme zcela 
mimořádnou dobu ve vývoji lidstva. Materiální 

blahobyt, život v hojnosti a nadbytku informací 
pro některé má svůj protipól v nouzi a strádání 
milionů jiných obyvatel Země. Autorky přinášejí 
v jednoduchých a srozumitelných formulacích návody 
pro každého na cestu psychospirituální transformace. 
Pouze při respektování a uplatňování věčných 
duchovních zákonů naplněných láskou a pravdou 
a přinášejících štěstí a spokojenost budeme schopni 
vytvořit zemský ráj, svět míru a svobody pro každého. 
Knížka Psychospirituální transformace 1 je užitečným 
průvodcem pro každého na cestu do nového života.

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. 
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K ZAMYŠLENÍ

Život člověka na Zemi je plný bolestí, zklamání, 
nemocí, utrpení a ztrát. Každý touží, aby byl zdravý, 
šťastný, spokojený a milovaný. Často si proto 
klademe otázku: Proč zrovna mne postihla bolestná 
událost? Poznat v plnosti tajemství života člověka 
na Zemi není v možnostech lidského rozumu, a to 
přesto, že nesmírný rozvoj lidského rozumu ve vědě, 
technice, obchodování a komunikacích dovedl 
naši civilizaci do stavu hojnosti, v jaké lidé v nám 
známých historických obdobích ještě nežili. Miliony 
lidí žijí v hojnosti a nadbytku; miliardy jiných žijí 
v nouzi a strádání. Miliony dětí na světě trpí hladem 
a umírají na léčitelné nemoci. Proč? Budeme schopni 
vytvořit na této planetě podmínky pro šťastný život 
všech jejích obyvatel? Velmi dobře však víme, že ani 
život v materiální hojnosti a zdánlivém blahobytu 
není pro člověka zárukou štěstí a spokojenosti. 
Je vytvoření „království Božího“ na Zemi 
v možnostech pozemského člověka?
Z mnoha stran se k nám dostávají v různých 
podobách informace o tom, že prožíváme zcela 
mimořádné období ve vývoji lidstva, které by 
mělo být spojeno s transformací lidského vědomí 
a přípravou člověka ke vstupu do vyšších duchovních 
dimenzí. Většina lidí neví, co znamenají tyto procesy 
označované jako psychospirituální transformace. 
Člověk totiž zapomněl na existenci věčných 
duchovních zákonů. V každodenním životě se 
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vynořují výzvy pro duši každého člověka. Všichni 
jsme totiž účastníky dramatického závodu o čas, 
jaký v dějinách lidstva nemá obdoby. V sázce je 
budoucnost lidstva na této planetě.
Věra Bučilová a Marie Nestěrová nabízejí ve své 
knížce zdánlivě jednoduché a prosté interpretace 
nejvyšší moudrosti a duchovních zákonů ve stvoření. 
Jejich větám může rozumět každý čtenář a každý 
v této knížce zcela jistě najde podněty k zamyšlení 
nad svým způsobem žití. Ve zdánlivě obecných 
úvahách nalezne člověk odpovědi na svoje konkrétní 
problémy.
Pro každého, kdo chce vykročit na cestu transformace 
připraven, je tato knížka užitečným a zcela 
nezbytným průvodcem.

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
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PŘEDMLUVA

V dnešním světě k nám přichází mnoho informací, 
které nás ovlivňují a v kterých se sami nevyznáme, 
nechápeme přesně význam sděleného, jsme ztraceni 
a zmateni, obáváme se, co nás čeká a jak budeme 
změny na planetě Zemi zvládat.

Nastal čas významné epochální změny, kdy se lidé 
na planetě Zemi dočkali nového evolučního vývoje 
společnosti.
Zahájili jsme „nový učební program“, který se týká 
návratu k principům a zákonům našeho stvoření.
Nastala pro nás doba plná „letů a pádů“ všeho 
nefunkčního, co pro nás už nepřináší vývoj a pokrok, 
ale brzdí, blokuje a ničí nás, obyvatele planety, i celou 
planetu Zemi.

Nastala duchovní evoluce lidstva, návrat do jednoty 
nás všech jako celku.
Nastala doba nového jednotného vesmíru bez duality, 
v pravdě a lásce nás všech.

Proto je třeba naučit se rozlišovat přesně význam 
a kvalitu sdělených informací, protože mají zásadní 
význam pro každého jednotlivce a následně pro nás 
všechny.
Pozitivní myšlenky, v pravdě a v lásce, vytvářejí 
pozitivní slova i činy a následně tvoří pozitivní 
výsledek.
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Pojďme společně na začátek a zabývejme se tím 
v samém zárodku – v našem myšlení, kde můžeme 
použít svobodnou volbu za své rozhodnutí žít 
v pravdě.

To nám všem přinese změny, po kterých tolik 
toužíme a dlouho je očekáváme.

Radostně a bez strachu se zapojme do evolučního 
procesu, protože pouze pravda a láska nás osvobozuje 
a tím nám ukazuje cestu z duality ven, do jednoty 
celku na planetě Zemi.

Všechny myšlenky napsané v této knize nám byly 
nadiktovány jako odpovědi na naše otázky vyšší 
inteligencí vesmíru, byly nadiktovány bytostmi světla, 
které nám pomáhají stvořit nový, lepší svět na planetě 
Zemi.

Svět radosti a lásky.

Bytosti světla nám ukazují principy života a stvoření 
v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru 
(ve – smíru) a způsoby, jak je používat.

Tak vznikla tato kniha jako metodická orientační 
pomůcka pro každého z nás.

Kniha vznikla za laskavé spolupráce bytostí světla, 
z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě 
Zemi.
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Prosíme Vás, čtenáře, o laskavé přijetí poselství 
bytostí světla v pravdě a lásce. 

Už nečekejme a tvořme nový svět. Nastal čas 
na planetě Zemi.
Svět lásky, pravdy a svobody nás všech v jednotě 
celku.

Děkujeme všem bytostem světla, kterým na nás 
lidech tolik záleží, za jejich lásku, světlo, pravdu 
a trpělivost při vzniku této knihy.

Děkujeme také všem bytostem na planetě Zemi, 
které nás při vzniku této knihy podporovaly 
a pomáhaly nám.

S láskou autorky
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1.  ÚVOD – PŘIJETÍ 
AKCESCHOPNOSTI

V nekonečnu vesmíru se střídají jednotlivé cykly 
života, jejich začátky a konce.
Zdá se, že tu dnes opravdu vnímáme konec starého 
cyklu a nastupující začátek cyklu nového.

Co nám přinese? Jsme na něj připraveni?
Pochopili jsme všechny lekce, které nás měl starý 
cyklus naučit, abychom už staré chyby nemuseli 
opakovat a mohli vstoupit do nového věku s nadějí, 
láskou a pravdou?

To se ukáže v nadcházejícím období, jak dobře 
jsme pracovali na poli života. Co jsme si osvojili, 
uvědomili, pochopili, naučili se, přijali a sdíleli.

Chtějme tedy více vědět o tom, co nás teď čeká, 
jak tomu porozumět a jak se na to připravit.

Podle mayského kalendáře 28. 10. 2011 skončila 
doba 9 podsvětí (pod světlem) a začala doba 13 nebes 
(ve světle, pravdě a lásce).

Nová doba je ze své podstaty úplně jiná než 
předcházející.
To znamená, co platilo dosud, už platit nebude, a je 
třeba se na změny připravit.
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Co tedy již nebude platit?

Způsoby a vzorce chování lidí, které nebyly vedeny 
v lásce a pravdě.

Novou dobu přináší cyklus z vesmíru, kde je základní 
silou a pravdou láska, která drží vše pohromadě 
a zajišťuje dokonalou funkčnost.

Proto láska v novém věku bude hrát tak důležitou 
roli, protože ona zajistí i funkčnost zde na Zemi 
a funkčnost všech našich nových systémů 
ve společnosti.
Zajistí přežití nás všech v duchu jednoty, kterému nás 
bude vyučovat.

Chopme se tedy nových způsobů chování i jednání 
v lásce a pravdě a jednejme tak všude. Život nás bude 
nadále vyučovat. Je na nás, jak rychle to budeme 
zvládat a chápat.
Čemu je třeba více porozumět a co nového si osvojit.

Čeká na nás spousta změn a rozhodnutí, které se 
týkají fungování planety, společnosti i našich životů, 
jež s tím úzce souvisejí.

Je třeba v klidu a uvážlivě si věci prohlédnout 
s ohledem na jednotu nás všech, následně udělat 
v lásce a pravdě rozhodnutí, řešit a vybudovat nové 
systémy.
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Pak budou lidé v klidu, míru, spokojenosti 
a v bezpečí. Budou schopni dalších pozitivních kroků 
a budou schopni jít dál ve svém evolučním vývoji.

Proto vám předkládáme k nahlédnutí a prostudování 
určité podněty, které vám přiblíží a napomohou 
pochopit novou dobu. Jsou zde také naznačeny nové 
modely chování nás všech. Berte to, prosím, jako 
malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého 
jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako 
nové programy nekonečna…

+
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2.  DUCHOVNÍ ZÁKONY – 
POROZUMĚNÍ POŘÁDKU

Duchovní zákony jsou zákony života a stvoření, podle 
kterých jsme byli jako lidé stvořeni se svojí hmotnou 
a nehmotnou podstatou.

Jsou to energetické zákony respektující tok energií.

My lidé máme fyzická těla z buněk, buňky z molekul, 
molekuly z atomů, atomy z neutronů, protonů 
a elektronů a ostatních částic.

Jsme ve své podstatě energie.

Naše těla jsou tvořena zhuštěnou energií a naše 
myšlenky tvoří jemnější energie.

Abychom zůstali zdraví, musíme tedy respektovat 
energetické zákony.
Abychom se v tom lépe orientovali, označili jsme 
různé druhy energií názvy.

Energie, které našemu tělu prospívají, jsou 
pojmenovány jako láska, pravda, mír, spokojenost, 
štěstí, radost, přijetí, milost, svoboda a jiné pozitivní 
kvality.

Právě tyto energie nás udržují v řádu života 
a stvoření.
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Pokud jsme s nimi v souladu, respektujeme je 
a jednáme podle nich, jsme na správné cestě 
k harmonii a prosperitě v životě.

Jsme v jednotě s vesmírem, kde v řádu pravdy a lásky 
vládne hojnost. A proto i zde ji můžeme mít, neboť 
jsme součástí vesmíru.

Duchovní zákony po nás chtějí pouze naši 
přirozenost.

Jako dokonalí jsme už byli stvořeni.

Proto buďme a realizujme to, co je v nás. Umíme 
toho víc, než jsme si schopni připustit.

Važme si všeho, co je naší součástí, naší originality, 
našeho sebevyjádření a naší seberealizace.

Důležité je naše pravdivé vyjádření vlastní podstaty.

Pokud toto děláme, energie v našem těle proudí 
a jsme podporováni celým nekonečným vesmírem.

Když se ale rozhodneme vyjadřovat jiné energie, 
které nejsou v souladu s vesmírem, jako hněv, strach, 
zlobu, nenávist, krutost, násilí, manipulaci, nedůvěru 
apod., nemůžeme se divit, že přestáváme fungovat.

A to doslova jak naše fyzické tělo, tak naše psychika. 

My totiž „jezdíme na jiný pohon“.
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Tímto iniciátorem bývá často ego, které chce být 
nejlepší a nejdůležitější, chce mít vše pod kontrolou 
a pouze pro sebe.

Ego soupeří s druhými a porušuje zákon jednoty 
vesmíru.

A tak přestáváme být podporováni vesmírem, neboť 
jsme se sami od něj odpojili svým nerozvážným 
rozhodnutím, nerespektujícím jednotu na Zemi 
i v celém vesmíru.

Svojí svobodnou volbou jsme udělali krok 
od vědomého života a řádu v něm.

Zapomněli jsme, že moudrost duchovních zákonů je 
obsažena i v různých lidových příslovích, které nám 
již předali naši předci.

Připomeňme si je:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Co zaseješ, to sklidíš.
Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.
Odpusť a přijmi.

Jsou to vlastně odkazy na duchovní zákony:

Nečiň druhému to, co nechceš, aby činil on tobě.
Zákony příčiny a následku.
Zákony přijímání a dávání.


