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Hvězdné děti

Hvězdné děti je pozoruhodná skupina dětí 
s velice zvláštními schopnostmi. Došlo 
k probuzení některých jejich genetických 

struktur a ty nám přinášejí pomoc mezihvězdného pů-
vodu. V budoucnosti se s námi tyto děti podělí o nové 
technologie a pomohou nám lépe porozumět vědním 
oborům, které jsme zatím sotva začali chápat. Hvězd-
né dítě můžeme definovat jako dítě napůl lidského  
a napůl mimozemského původu. Existuje mnoho růz-
ných vysvětlení mimozemského podílu v podstatě 
těchto dětí. Možná za to může reprodukce, genetické 
inženýrství (úmyslné míšení rozmanitých ras), biome-
dicínská technologie, telepatické propojení vědomí 
(kdy se jedno vědomí sveze na dalším), nebo dokonce 
úmyslně realizovaná reinkarnace nějakého hvězdného 
návštěvníka do lidského těla. Mezi hvězdné návštěv-
níky patří děti, které mají paralelní aspekty. O těch si 
povíme o trochu později.

Mezery v našich archeologických nálezech napo-
vídají, že jsme v nějakém období lidské evoluce uči-
nili tak obrovské pokroky v technologii, metalurgii, 
alchymii a architektonice, a dokonce jsme byli schop-
ni přechodů mezi různými světy, že jim ani dnes nero-
zumíme. V lidské historii a evoluci existují obrovské 
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mezery v archeologické spojitosti. Jinak řečeno, chybí 
nám spousta dokladů, které by ukázaly, k jakým ne-
všedním změnám struktur v našem fyzickém vývoji 
došlo. 

Většina artefaktů, jež nalezli archeologové, ukazu-
je, že z hlediska evolučního vývoje učinila lidská rasa 
posun od opice, a tedy k naší současné podobě, takřka 
přes noc. Zdá se, jako bychom vynechali určité vý-
vojové kroky. Například ve starověkých egyptských 
hrobkách jsou na zdech důkazy o manipulaci s ener-
gií, neboť se tam nacházejí malby postav, které nesou 
koule bílého světla, sférické bubliny červené energie 
nebo něco, co vypadá jako elektrické vedení podobné 
dnešním bateriím. Odkazy podobného typu jsou také 
ve starodávných spisech. V sumerských tabulkách ras 
jsou zmínky o rase Annunaki, která údajně pochází 
ze vzdálené desáté planety našeho solárního systé-
mu. Obdobně v první kapitole Bible v knize Genesis 
jsou zmínky o obrech, již spadli z nebes, sexuálně se 
spojovali s lidmi a ze kterých vznikla zcela nová rasa 
neobyčejně nadaných lidí. Ve starobylých literaturách 
je ve skutečnosti nespočet zmínek, jež naznačují, že 
jsme ve vesmíru nikdy nebyli sami a že nás ve všem 
podstatně ovlivnili návštěvníci z jiných časů a míst. 

V průběhu celých našich dějin zobrazovalo hvězd-
né návštěvníky také umění. Existuje nespočet maleb 
s náboženskou tematikou, které v pozadí vyobrazují 
létající talíře nebo jiné létající přístroje, z nichž ně-
které mají dokonce nadpozemské piloty. Ve starověké 
Indii se tyto létající přístroje nazývaly vishnya a exis-
tuje zde mnoho příběhů o těch, kdo v nich pravidelně 
cestovali okolo Země a také dále. Mezery v archeo-
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logických objevech, objekty zobrazené v historickém 
umění a dávno sepsaná posvátná slova naznačují, že 
možná v minulosti došlo k tomu, že na Zemi přišli ná-
vštěvníci z jiných míst vesmíru a přispěli svým gene-
tickým materiálem. Buď se přímo množili s rozvíjejí-
cí se lidskou rasou, nebo úmyslně promísili své DNA 
s našimi biologickými systémy, jež byly v té době stá-
le ještě ve vývinu. 

V současnosti je v našem světě nespočet dospělých 
jedinců, kteří v sobě nesou něco z tohoto starověké-
ho genetického materiálu. Jejich DNA se probudilo 
zcela nový způsobem a přineslo jim větší vnímavost. 
Dospělí, již v sobě nesou tyto genetické stopy, mají 
pocit, jako by do našeho světa nezapadali a pociťují 
obrovskou potřebu vrátit se domů. Mnoho z nich je 
intuitivně nebo fyzicky nadaných a mohou vykazovat 
nejrůznější talenty, například vrozenou schopnost dál-
kového vidění či schopnost léčit, a jejich vědomosti 
jsou za hranicemi jejich zkušeností. Těmto lidem se 
běžně říká hvězdné sémě. Jsou často fascinováni urči-
tými hvězdami a konstelacemi, obzvláště je fascinuje 
Orion, Plejády, Arkturus a dvojhvězda Sirius. Někte-
ří z hvězdného sémě s sebou přinesli jazyky, umění, 
literaturu, hudbu a symboly, které reprezentují jejich 
mezihvězdný původ. Hvězdné sémě je předchůdcem 
hvězdných dětí, jež jsou ještě více geneticky a evoluč-
ně vyvinuté. Během toho, jak DNA mezihvězdného 
původu pokračuje ve svém přirozeném vývoji, přichá-
zejí hvězdné děti do našeho světa. 

Energetické pole hvězdných dětí je velice pečlivě 
vyladěné, takže mají naprosto odlišné soubory va-
zeb harmonických energií než ostatní lidské bytosti. 
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Jejich energetická pole jsou hedvábně hladká a bez 
statiky. Jsou jako řeky frekvencí světla, které proudí 
bez přerušení, a zatímco tak činí, pomáhají těmto dě-
tem vzdělávat se, zklidnit se a naplnit. Hvězdné děti 
přicházejí do našeho světa s výjimečnou inteligencí  
a mají vynikající dispozice pro nejrůznější vědní obo-
ry a také obrovské pochopení vědy a vědních princi-
pů, jež většina dospělých těžko chápe. Strašně rády 
hovoří o kvantové realitě. 

Hvězdným dětem se často zdá o létání a o místnos-
tech naplněných bílým nebo barevným světlem. Zdá 
se jim, že se vznášejí v kosmických lodích a rozmlou-
vají s nadpozemskými bytostmi. Mnoho hvězdných 
dětí má také naprosto mimořádný vliv na elektronic-
ké přístroje a svou blízkostí způsobuje jejich poruchy 
nebo je svou pouhou přítomností náhodně vypínají 
a zapínají. Některé z hvězdných dětí dokážou zhas-
nout pouliční lampy pouze tím, že jdou kolem nebo 
zrovna projíždějí okolo autem. Jsou úžasně intuitiv-
ně nadané a často naprosto plně rozumí energetické-
mu léčení. Mnoho z nich vidí aury a ostatní energe-
tická pole. Když používají své duševní nadání, jsou 
schopny přesně diagnostikovat nemoci fyzického těla. 
Často také dokážou ovlivnit druhé pomocí telepatie 
nebo jsou jasnozřivé. U některých z nich byla zjištěna 
schopnost levitace či telekineze.

Způsobem svého myšlení v jednotlivých odděle-
ních připomínají tyto úžasné děti jinou skupinu, a sice 
křišťálové děti. Dokážou v jediném okamžiku posko-
čit v logice od hypotézy rovnou k řešení problému. 
Mají také úžasnou schopnost zpracovat velké množ-
ství informací najednou, takže se zdá, jako by odně-



115

kud dostávaly celé stažené soubory informací. Rov-
něž dokážou diskutovat na nejrůznější témata, ačkoliv 
příslušné předměty nikdy nestudovaly. O některých 
hvězdných dětech je známo, že dokážou zmizet a zase 
se objevit někde zcela jinde, což může být pro jejich 
rodiče poněkud frustrující!

Hvězdné děti jsou často vícerozměrně uvědomělé, 
takže je pro ně snadné překlenout několik realit záro-
veň, a dokonce o nich diskutovat s ostatními. Napro-
sto bez námahy dokážou zpracovat informace různé-
ho druhu a nemají přitom v sobě žádný zmatek. Dále 
jsou schopny vědomě rozpínat a bortit čas – dokážou 
zkrátit, nebo prodloužit určité události tím, že záměr-
ně pracují vně času. Přirozeně chápou, že vědomí je 
rychlejší než rychlost světla, a používají své vědomí 
k tomu, aby si změnily časové vazby tak, jak chtějí. 
Hvězdné děti si akutně uvědomují potřeby životního 
prostředí a aktivně se zajímají o stav naší planety. 

Po fyzické stránce mají tyto děti často trochu vět-
ší hlavu, než je běžné, a proto bývá při jejich porodu 
nutný císařský řez. Tělesnou teplotu mají nižší, než je 
obvyklé, například místo běžné bazální tělesné teploty 
kolem 36,7 °C se jejich tělesná teplota často pohybu-
je kolem 35,6 °C, což dokazuje, že je v metabolické 
rovině spotřebovávána pomaleji. Obecně mají hvězd-
né děti silný imunitní systém a za normálních okol-
ností bývají mimořádně zdravé. Jelikož se ale spoustě 
z nich nedostává podpory v jejich nadání – a u řady 
z nich toto nadání není vůbec rozpoznáno – některé 
z nich potom fyzicky projevují svůj zármutek ve for-
mě depresí a/nebo nemocí.
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Trevor
Trevor je jedním z prvních hvězdných dětí, se kte-

rými jsem pracovala. Nejenže je jeho energetický sys-
tém stejný jako u hvězdných dětí, ale navíc má křiš-
ťálové energetické pole a spadá do kategorie, již jsem 
nazvala nádherně tiché děti. V době, kdy jsem s Tre-
vorem začínala pracovat, jsem ještě neznala typické 
rozdíly mezi novými dětmi (ani to, že tyto rozdíly mo-
hou být zkombinovány a vytvářejí pak zcela unikátní 
situace). Zkušenosti nasbírané během dalších let mi 
ukázaly, že takováto situace je pro zrychlenou evoluci, 
kterou v současnosti zažíváme, zcela typická. Mnoho 
dětí nezapadá přesně do jedné nebo jiné kategorie, ale 
pro každou skupinu existují základní rysy.

Trevorova rodina mu byla opravdu velkou o porou 
a on vykazoval úžasnou kombinaci nadání. Jeho rodi-
če jsou ze skupiny předchůdců lidstva a instinktivně 
věděli, že aby dokázali pomoci svému synovi, měli 
by zkusit alternativní metody. Když jsem s Trevorem 
pracovala, bylo mu devět let a bylo zcela jasné, že 
komunikuje vícerozměrně. Trevor nezačal mluvit až 
do svých zhruba tří let a i potom mluvil pouze v útrž-
cích, a dokonce i v devíti letech měl s mluvou potíže. 
Již od svého narození byl zvyklý komunikovat tele-
paticky. Zpočátku si jeho matka neuvědomovala, co 
se vlastně děje, ale brzo jí to došlo! Trevor nikdy ne-
potřeboval verbální komunikaci, jelikož byl schopen 
komunikovat telepaticky a jeho rodiče ho vždy pova-
žovali za spirituálně vyvinutého, takže ho v mluvení 
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povzbuzovali pouze tolik, aby byl schopen fungovat 
v pozemské rovině. Během Trevorova dětství se na-
šlo dost lidí, kteří se snažili přesvědčit jeho rodiče, že 
trpí autismem. Jeho rodiče si to ale nikdy nemysleli, 
jelikož věděli, že odlišnosti jejich dítěte nejsou způso-
beny touto nemocí. 

Trevor často hovořil o životě na jiné planetě, kde 
bylo všechno mnohem příjemnější a kde lidé vypadali 
jako božská energie a světlo a poletovali okolo. Byly 
to jemné a milující bytosti. Trevor řekl svým rodičům, 
že mu jeho pozemské tělo připadá velice nepohodlné  
a že ho omezuje, takže je pro něho obtížné v něm zů-
stávat. Nemohl se dočkat, až bude zase moci létat,  
a často se mu o tom zdálo. Jeho rodiče mu hodně po-
mohli, aby se ve svém těle cítil lépe. Spojili se s šama-
ny, kteří je naučili, jak vědomě cestovat. (Při takovém 
cestování vyšlete své vědomí ven ze svého těla, občas 
s určitým záměrem nebo otázkou.) Šamanské stezky 
jsou rozlehlé a rozprostírají se na mnoha rovinách re-
ality, a tak se Trevor a jeho rodiče naučili prozkoumá-
vat vesmír společně. Dělají to moc rádi!

Trevorova rodina přistoupila k jeho odlišnostem 
z holistické perspektivy. Vždy všichni společně spo-
lupracovali s alternativními léčiteli a ostatními lidmi, 
kteří jim mohli pomoct, aby mohli být jeden na druhé-
ho naladěni a ve všem se podporovat. Když bylo Tre-
vorovi patnáct měsíců a stále se neuměl pohybovat, 
vzali ho jeho rodiče ke speciálnímu chiropraktikovi  
a Trevor byl již po první návštěvě schopen lézt a cho-
dit zcela bez pomoci. Také spolupracovali s velice 
moderně smýšlejícím neurologickým chiropraktikem, 
jenž používal ke svému léčení kineziologii. Trevorovi 
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rodiče jako mnoho jiných rodin vždy nejdříve vše kon-
zultují s Trevorem a teprve potom kontaktují určitého 
odborníka. Chtějí, aby se Trevor vždy cítil příjemně  
a aby se i oni mohli podílet na jeho léčení. Je to pro 
ně velice důležité. (Možná si pamatujete na Williama  
ze třetí kapitoly. William se vždy napřed spojí s kaž-
dým odborníkem a teprve potom postrčí svou matku 
jejich směrem. Když ví, že jsou jeho přátelé připrave-
ni na určitou léčbu, vždy je pošle k té správné osobě. 
Zdá se, že toto je status quo těchto velice nadaných 
dětí, jelikož se nalézají daleko napřed před ostatními, 
kteří se s podobným nadáním nenarodili!)

Trevorovi rodiče s ním praktikovali nejrůznější 
cvičení jako například tělocvik mozku. Co nejvíce se 
snažili, aby Trevora bavilo vše, co by mu mohlo po-
moci získat nové fyzické dovednosti a sílu. Cvičení 
proto prováděli pouze dvakrát nebo třikrát týdně, aby 
pro něj nezačala být otravná. Také všichni společně 
praktikovali jógu a učili se jezdit na koni, což se Tre-
vorovi moc líbilo. Nestal se z něj závodní jezdec, ale 
tuto disciplínu si každým okamžikem vychutnává. 

Trevor vyprávěl svým rodičům o mnoha ze svých 
předchozích životů. Většina z nich byla velice trauma-
tická. Vždy, když jim vyprávěl své příběhy, se zdálo, 
jako by znovu prožíval každý moment. Zatímco vše 
detailně popisoval, měl u toho vždy velice silné poci-
ty, jako by jeho duše těmito vzpomínkami stále trpěla. 
Podobě jako některé další děti, o kterých píšu v této 
knize, měl i Trevor zkušenosti s nočními návštěvníky 
a ti nebyli vždycky přátelští. Zdálo se, že to byli lidé, 
již zrovna zemřeli – jako by byl Trevor nějakým spo-
jovatelem mezi tímto a spirituálním světem. Když se 
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ho jeho rodiče zeptali, co po něm tyto duše chtějí, řekl 
jim, že tyto duše potřebují někoho, kdo by je utěšil  
a ujistil předtím, než se vydají na svou cestu z tohoto 
světa. Rodiče Trevora naučili, jak se chránit pomocí 
světla Zdroje, a také mu řekli, že záleží jen na něm, 
které z těchto bytostí jsou pro něj přijatelné. To mu 
velice pomohlo. 

Trevor také řekl svým rodičům, že těsně předtím, 
než přišel na Zemi, mu Ježíš řekl, aby byl velice opa-
trný na své tělo. Jeho duchovní průvodci mu vybrali 
právě tyto rodiče, jelikož věděli, že se o Trevora skvě-
le postarají. (Znovu a znovu slýchám příběhy o tom, 
jak děti sdělí svým rodičům, proč si vybraly právě je. 
Vypadá to, že je to jeden z typických znaků dětí sou-
časnosti.)

Jednou v létě pověděl Trevor svým rodičům o pso-
vi, který v noci přišel na jejich zahradu a za nimž Tre-
vor vyletěl ven. Pes umíral a velice přitom trpěl, a tak 
se ho Trevor zeptal, jestli mu může pomoci a položit 
na něj ruku. Pes odvětil, že může (pomocí své mysli, 
jak tomu Trevor říká), a tak mu položil ruku na tělo  
a pes poděkoval, že ho zbavil bolesti. Potom přišli an-
dělé a odnesli psa zpět to duchovního světa. Toto byl 
Trevorův první takový zážitek se psem, ale noci má 
často plné létání a nadpozemských zážitků.

Trevorovi rodiče se svěřili s tím, co trápí spoustu 
dalších lidí v jejich situaci – kvůli svým zážitkům, 
které jim přináší jejich velice zvláštní dítě, se cítí ve-
lice izolovaní. Koneckonců když o svých potomcích 
mluví s ostatními, občas to vede k vyobcování nebo 
i k horším věcem. Rodiče v takových situacích touží 
po někom, s kým by se mohli o tyto zážitky podělit. 
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Nemluvila jsem s Trevorovou rodinou několik let, ale 
když jsem s nimi hovořila naposledy, řekli mi, že se  
u Trevora stále projevují extrémní emocionální změny 
a že musí často zápasit se strachem o své tělo a s tím, 
co vidí – zejména s bytostmi, které jsou na něj zvě-
davé – ačkoliv se zdá, že je více přítomen, než býval 
dřív. Klobouk dolů před jeho rodiči! Jsou dokonalým 
příkladem rodičů, již jsou flexibilní a kreativní a kte-
ří opravdu věnují pozornost mimořádným potřebám 
svého dítěte. 
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Seznam obvyklých vlastností 
hvězdných dětí 

· Jsou vysoce inteligentní a často (ač ne vždy) 
jsou nadané v oblastech vědy.

· Jsou vždy velice citlivé ke svému okolí.
· Mají zvýšenou citlivost k energiím a emocím 

druhých.
· Jsou fyzicky menší než většina jejich vrstevníků.
· Jejich fyzické schopnosti jsou dokonalejší, než 

je obvyklé. 
· Dokážou spoutat vnitřní a vnější tělesné ener-

getické pole (bioenergetika). 
· K uzdravování umějí používat pozemské a ves-

mírné síly.
· Pomocí telepatie a intuice mají nadání komuni-

kovat s ostatními a se Zdrojem vědomí.
· Často mají zvláštní vliv na elektronické přístroje, 

jež v jejich přítomnosti občas nefungují.
· Dokážou komunikovat mentálně (telepatie). 
· Dokážou pohybovat věcmi tím, že změní jejich 

vztah k realitě (telekineze).
· Dokážou mentálně vidět věci vzdálené daleko 

v prostoru nebo v čase (jasnozřivost/vzdálené 
vidění).

· Umějí si stáhnout informace z ostatních realit.
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· Mají pronikavou intuici (prostě něco vědí bez 
toho, aby jim kdokoliv cokoliv řekl).

· Dokážou na dálku ovlivnit ostatní (telepaticky).
· Mají schopnost zjistit vše o zdraví, záměrech, 

motivacích a dalších pohnutkách ostatních lidí 
pouhým přečtením energetického pole, které 
je obklopuje.

· V energetickém poli jiného člověka dokážou di-
agnostikovat nemoc nebo odchylku od normá-
lu.

· Jsou schopny fyzického nebo bioenergetického 
léčení. 

· Dokážou pomocí své mysli přemisťovat samy 
sebe nebo něco jiného z jednoho místa na jiné 
(teleportace).

· Dokážou se zvednout ze země, takže popírají 
gravitaci (levitace).

· Mají schopnost fungovat za hranicemi času a zrych-
lit, nebo naopak zpomalit určité události. 

· Dokážou vycítit hrozící zemětřesení a jiné kata-
strofy.

· Mají vícerozměrné uvědomění. 
· Dokážou cestovat ven z těla (astrální projekce).
· Umějí otevřít své vědomí a mohou skrze ně pro-

mlouvat éterické bytosti (medijní schopnosti). 
· Často sdílejí své vědomí s hvězdným návštěvní-

kem, který je jejich rádcem.
· Fungují v těsném mentálním spojení se svými 

rádci z hvězdného národa, dokážou je fyzicky 
přivolat a spojit se s nimi i se všemi ostatními 
rádci. 
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· Jejich imunitní systém je silný, nebo naopak 
bez jakéhokoli jasného důvodu trpí zvláštními 
nemocemi.

· Tělesnou teplotu mají nižší než většina lidí.
· Jejich osobnost i vzhled jsou dynamické.
· Působí impozantně. 
· V dospělosti vypadají mladší, než jsou (stejně jako 

dospělí z hvězdného sémě).


