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2.
OCHRÁNCI
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Historie ochránců

Nikdo neví jistě, kdy si lidé uvědomili společ-
nost duchovních průvodců a ochránců. Protože se 
zdá, že lidé vždy věřili v něco duchovního, domní-
vám se, že jsme o těchto společnících z onoho světa 
věděli od počátku. Tyto neviditelné bytosti se obje-
vují v každé kultuře. Jejich pojmenování je různé, 
ale popis jejich schopností a činností je shodný.

Naštěstí ráda zjišťuji nové informace. Ráda 
procházím knihy plné historie a mytologie a zjiš-
ťuji historii nějaké duchovní představy. Kdy se tato 
představa objevila? Je jen v určitých kulturách, nebo 
překračuje kulturní hranice a ovlivňuje všechny? 
Zůstává představa stálá, či se během staletí mění? 
Kde se změnila a proč? Co je základní pravdou této 
představy?

Jestliže objevím nějakou skrytou starodávnou 
pravdu, která může být využita i dnes, snažím se  
o ní psát, abych ji předala i ostatním. Často objevím 
starodávné pravdy a moudrosti, jež nemají v dneš-
ním každodenním životě ani magii žádné praktic-
ké využití. Poznamenávám si tyto zajímavé objevy 
s nadějí, že jednoho dne někdo uvidí jejich využití  
a předá je čtenářům.

Téma osobních a klanových ochránců se ob-
jevuje ve všech kulturách. Obvykle se ochránci po-
važují za mocné přátele. V několika kulturách jsou 
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ale pokládáni za nestálé a musí být usmiřováni, aby 
si je lidé udrželi na své straně. V šamanských kul-
turách kvůli tomu existovalo tabu – nesmělo se jíst 
maso osobního silového zvířete.

Když se někdo zmíní o ochráncích, většina lidí 
okamžitě pomyslí na anděly strážné. Výraz odpoví-
dající andělu strážnému se poprvé objevil v Persii, 
Indii a starověkém Sumeru. Protože slovo anděl je 
ve skutečnosti řeckého původu, používala se tehdy 
různá jiná pojmenování, aby označila tyto bytos-
ti, které jsou z onoho světa a mají vysoké vibrace. 
Protože je slovo anděl obecně srozumitelné, budu 
je používat pro označení těchto bytostí bez ohledu  
na zkoumanou kulturu.

Existuje však mnohem více ochránců, než si 
většina z nás uvědomuje. Obrovské množství těchto 
bytostí z onoho světa jen čeká na to, až je vezmeme 
na vědomí, aby mohly pracovat těsněji s lidmi. Sta-
ré úsloví říká, že abyste získali přátele, měli byste 
být přátelští. Otevřete proto svou mysl, očekávejte 
překvapení a pokračujte v hledání svých ochránců.

Nikdy se nedomnívejte, že se s těmito bytost-
mi nemůžete setkat. Nikdy nikomu nedovolte, aby 
vás přesvědčil, že jsou vaše cíle nemožné. Věřte si. 
Zázraky jsou všeobecné zákony v akci: zákony, jež 
jsme ještě neodhalili.

Každý má paranormální schopnosti. Jen je 
musíte cvičit. Stále zkoušejte. Obvykle se projeví, 
když to nejméně očekáváte.
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Typy ochránců a meditace

Ochránci jsou všemožných tvarů, velikostí, ná-
rodností a typů. Každý člověk má nejméně dva. Vět-
šina lidí o nich uvažuje pouze jako o andělech stráž-
ných kvůli vlivu evropské kultury a kultury Blízkého 
východu. Velké množství lidí si neuvědomuje, jak 
mnoho je typů bytostí, které jsou oprávněny plnit 
úlohu ochránců. Díky novým informacím můžete 
vyplnit mezery ve svých znalostech a rozšířit svá du-
chovní přátelství.

Ochránci se často poprvé objevují v nená-
padné podobě nazývané intuice a předtucha. Vždy 
naslouchám své intuici, protože je upozorněním  
na existenci strážných duchů.

Každý z nás přitahuje mnoho duchovních spo-
lečníků a ochránců. Patří k nim i zesnulé milova-
né osoby, které mohou často dohlížet na váš vývoj  
i tělesnou a duševní pohodu. Protože většina duší 
si nechává nejméně sto nebo více let mezi inkarna-
cemi, může vás navštívit mnoho vašich vzdálených 
předků. Možnosti čas od času se zastavit využívají 
také staří přátelé z minulých životů, aby pokračova-
li ve známosti alespoň na podvědomé úrovni.

Můj otec, jenž zemřel, než mu bylo padesát, 
se projevil jako ochránce hned několikrát. Jedné 
noci mě probudil jeho hlas, který volal mé jméno. 
Podívala jsem se skrz otevřené dveře ložnice a uvi-
děla jsem obývací pokoj plný kouře, jenž mi sahal 
až po pás. Samozřejmě jsem vyskočila, abych pro-
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zkoumala, o co se jedná. Zjistila jsem, že ten „kouř“ 
byl paranormální podstaty. Prošla jsem domem, kte-
rý byl ozářen pouze světlem Měsíce, a cítila jsem,  
že bych měla zkontrolovat ohřívač vody. Na dotyk 
byl horký, ale necítila jsem, že by se v něm něco pá-
lilo. Chtěla jsem, aby se na něj podíval i manžel, ale 
odešel další den do města a neudělal to. O dva dny 
později jsem se právě chystala lehnout si, když jsem 
uslyšela, jak mě táta volá znovu. Tentokrát z ohří-
vače vycházel horký kouř, a proto jsem jej okamžitě 
vypnula. Museli jsme jej vyměnit.

Občas se lidští ochránci v duchovní podobě 
mohou náhle objevit, aby vám pomohli v určité situ-
aci. Tito ochránci prožili podobnou situaci ve svých 
minulých životech a cítí povinnost pomoci vám,  
a tak sloužit duchovní spravedlnosti.

Doprovázet vás mohou také zemřelá zvířata. 
Není vůbec neobvyklé vidět milovníka domácích 
zvířat, jenž má kolem sebe za společníky několik 
duchů domácích zvířat. Protože neexistuje žádné 
omezení ohledně zvířat, ke kterým lidé přistupu-
jí jako k domácím zvířatům, neexistuje ani žádné 
omezení, jaká zvířata to mohou být. Skutečně se 
leknu, když uvidím hady, zvláště hroznýše – prostě 
k tomuto druhu zvířat necítím žádné přátelství. Oso-
ba, již doprovázejí, však k nim vztah má.

Někteří návštěvníci našeho domu se ptají  
na přízrak malého hnědobílého teriéra, který pobíhá 
sem a tam spolu s duchy mnoha koček. MacDougal 
dal docela jasně najevo, že nechce, aby v domě byl 
jiný pes. Kočkám, jak se zdá, nevadí, když si při-
nesu nové kočky. Neviditelné kočky, jež se otírají  
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o nohy příchozích, rozrušily mnoho mých návštěv-
níků. Tato zvířata, stále mi velmi drahá, jsou čas-
to tak zřetelná, že je překračuji tak, jako to dělám  
u koček, které se mnou žijí nyní.

Někdy zvířecí duchové doprovázející člověka 
nepocházejí z jeho současné pozemské inkarnace. 
Tato zvířata Keltové nazývali zvířecí spojenci a jiné 
šamanské společnosti silová zvířata.

V závislosti na vaší povaze, otevřenosti a pří-
stupu můžete být požehnáni společností jedné nebo 
více elementárních bytostí, vil, elfů nebo nádher-
ných mytologických stvoření jako draci a jedno-
rožci. Jestliže jste přátelští a vítáte tyto jedinečné 
bytosti, zjistíte, že jich máte kolem sebe neustále 
hodně. Jsou báječní pro zvyšování vibrací ve vašem 
prostředí. Také jsou pramenem vesmírné energie 
a informací. Mytická stvoření, zvláště draci, jsou 
mocní ochránci.

V kritickém okamžiku můžete ucítit přítom-
nost silového zvířete (mytického nebo jiného). Na-
plní vaši auru a mysl jakoukoli kvalitou, kterou po-
třebujete, abyste se ochránili, a také zapůsobí pro-
mítnutím své obrany přímo na to nebo toho, kvůli 
čemu nebo komu se cítíte ohroženi.

Jakékoli silové zvíře z následujícího seznamu 
se může objevit ve vaší meditaci jako symbol toho, 
co je třeba udělat, nebo energie, již můžete potřebo-
vat ve své auře a životě. Můžete je také vidět fyzic-
ky nebo mimosmyslově. Přijetím mentální charak-
teristiky určitého zvířete do svého těla posílíte svou 
obranu proti fyzickému či slovnímu obtěžování.
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Silová zvířata

Delfín: radost, moudrost, starodávná tajemství 
Atlantidy, Lemurie a dalších ztracených civilizací

Dikobraz: obrana při ohrožení
Drak: ochrana, transformace, duchovní moud-

rost, objevení se speciálních učitelů
Fénix: obrození, transformace, problémové 

období s pozitivním koncem
Hadi (obecně): moudrost, transformace k lep-

šímu, zbavení se negativního a starých zvyků
Havran: transformace, vzkazy od ducha, va-

rování, symbol nalezení pokladů na nečekaných 
místech

Husa: nové začátky, inspirace
Chřestýš (duhový): mocný symbol velké ma-

gické síly a klíč ke dveřím mnoha tajemství
Jaguár: léčení, skryté znalosti, změnění bu-

doucích událostí
Jednorožec: blahobyt, síla mysli, osobní síla
Jelen: rychlost, hojnost, průvodce na cestě 

k duchovnímu poznání
Jestřáb: vybavení si minulých životů, roz-

hodnost, smělost, moudrost
Ještěrka: sny, iluze, čelení svým strachům
Jezevec: vytrvalá sebeobrana
Kobra: pohybovat se tiše a rychle při obraně, 

přizpůsobit se nezbytných životním událostem
Kočka (domácí): vědět, kdy bojovat a kdy se 

stáhnout, sebejistota, hledání skrytých informací
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Kojot: tichý pohyb, využití příležitosti, iluze
Kolibřík: štěstí, uvolnění, každodenní moud-

rost
Kůň: vytrvalost, svoboda, průvodce na cestě 

po onom světe, překonání překážek
Leopard: mazanost, tajnost, smělost, sebedů-

věra
Lev: síla, odvaha, uvolnění stresu
Liška: mazanost, moudrost, neviditelnost, únik 

útočníkům, schopnost přizpůsobit se neobvyklým 
okolnostem

Medvěd: vytrvalost, rovnováha a harmonie, 
obrana, transformace

Motýl: nový životní cyklus, láska, radost
Myš: mazanost, neviditelnost, tajemství, opa-

trnost před na planým tlacháním
Okřídlený býk: mimořádná síla, ochrana, ve-

dení
Orel: moudrost, rychlost, odvaha, schopnost 

strhnout masky, které lidé nosí
Panter (černý): razantní obrana, tichý pohyb, 

neustálé uvědomování si nebezpečí
Pavouci: kreativita, božská inspirace; stejně 

jako v případě škorpionů, hadů a některých dalších 
nepředvídatelných silových zvířat; nevolejte pavou-
čí energii bez spojení s předvídatelnějším zvířetem

Pegas: jeho objevení se v meditaci ukazuje 
transformační cestu po onom světě, poetická inspi-
race

Pes: odstranění zmatku a iluzí
Slon: odstranění překážek, naučení se novým 

dovednostem, trpělivost
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Sokol: léčení duše, magie, astrální cestování
Sova: tichý pohyb, odhalení podvodníků, na-

lezení skrytých pravd
Štír: návrat negativní energie k odesilateli, 

rychlá obrana, neočekávané změny
Tygr: mocná energie k čelení nepříjemným 

událostem a nebojácnému jednání
Vážka: sny, mystická poselství, blížící se změ-

ny
Velryba: velmi staré magické ztracené civili-

zace, komunikace s duchy přírody skrz hudbu
Veverka: změny, rovnováha, zvýšení úrovně 

vědomí
Vlaštovka: štěstí, úspěch
Vlk: inteligence, únik útočníkům, poražení 

nepřátel chytrostí, sny, magie, intuice, ochrana
Vrána: věštění, mazanost, obratnost, vědo-

mosti, tajná moudrost spojená se starodávnými kul-
ty a určitými božstvy

Vydra: moudrost, odhalená nadání, vzchope-
ní se z krize

Žába: nový životní cyklus, duchovní zasvě-
cení

Želva: trpělivost, rozvíjení nových nápadů

Není neobvyklé, že vám přijdou na pomoc 
starověcí bojovníci (muži nebo ženy) nebo mocní 
mágové, ačkoli u vás nemusí být stále přítomni. 
Všichni ochránci budou hned u vás, když je zavolá-
te, dokonce jen v myšlenkách.

Víly lidské velikosti a elfí bojovníci i mágové 
se také mohou stát lidskými ochránci, zvláště pokud 
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se nacházíte venku v přírodě. Vílí a elfí mystici pra-
cují na velmi vysoké duchovní úrovni velmi blízké 
té, kde naleznete anděly.

Někteří ochránci nejsou nikdy vidět, ale vy-
sílají silné intuitivní signály, abyste byli opatrní  
a pozornější k životu i nadcházejícím obtížným 
událostem.

Nejobtížnějšími a naštěstí nejméně častými 
ochránci jsou šibalové. Tito ochránci vás nutí naučit 
se lekce, kterým se vyhýbáte. Dostávají vás do ob-
tížných situací, abyste se naučili užívat zdravý ro-
zum a strategii, abyste se dostali ven – a také abyste 
se nedostali do této situace znovu. Občas mohou vý-
uku přehánět. Jestliže se to stane, je třeba, abyste si 
o tomto problému promluvili se svými duchovními 
průvodci.

Téměř každý slyšel příběhy o andělech stráž-
ných. Obvykle se domníváme, že každý člověk má 
jednoho anděla, ale ve starých záznamech Blízké-
ho východu nalézáme, že každý člověk má dvojici 
strážných andělů. Tato představa v této oblasti pře-
trvává dodneška. Jeden anděl strážný vede a přináší 
poselství od Bohyně a Boha. Druhý anděl zazna-
menává a sepisuje naše činy a myšlenky do knihy 
našeho osobního života. Oba andělé také chrání  
a mohou požádat o omilostnění a pochopení kar-
mických záležitostí.

Ačkoli se každý člověk rodí s duchovním prů-
vodcem, andělem strážný a také hlavním ochrán-
cem, jsme tak zvyklí na jejich vibrace, že může být 
obtížné je zpočátku rozpoznat. Jakmile navážete 
kontakt se svým hlavním osobním ochráncem a bu-
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dete se s ním cítit dobře, objeví se další ochránci, 
průvodci a učitelé, aby vám pomohli rozvinout váš 
duchovní růst a pomohli vám s učením.

Meditace na setkání s vaším 
ochráncem

(Proveďte očistné cvičení zmíněné na začátku 
knihy a použijte stejný začátek meditace jako u me-
ditace na setkání se svým duchovním průvodcem.)

Stojíte na louce. Cesta vede skrz svěží trávu 
k otevřené bráně ve vysoké zdi. Tato zeď se táhne 
oběma směry, kam až oko dohlédne. Rychle sejde-
te cestou a skrz bránu do nádherné zahrady. Skrz 
stromy vidíte chrámy, lesíky a barevné záhony kvě-
tin. Je zde mnoho cest vedoucích různými směry. 
Vyberete si jednu a jdete po ní. Vine se podél říčky  
a potom přes klenutý most k několika chrámům.

Vyberete si ten, který vás zaujal tvarem a bar-
vou. Když vstoupíte, uvidíte, že se k vám blíží lid-
ská postava, aby se s vámi setkala. Určete, zda je to 
muž, či žena, a pozorně si všímejte vlasů, očí a barvy 
kůže. Tato lidská bytost je jedním z vašich duchov-
ních ochránců.

Když se seznamujete se svým ochráncem, 
procházíte se s ním uvnitř chrámu. Během této pro-
cházky vám může říci své jméno nebo alespoň jeho 
část. Můžete se zeptat, zda se znáte z jiných živo-
tů. Jestliže ano, váš ochránce vám o tomto spojení 
poví.
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Jestliže je váš ochránce víla lidské velikosti 
nebo elf, může se rozhodnout vzít vás ven na pro-
cházku posvátným hájem. Protože se nacházíte  
ve středním světě, vezme vás váš chránce do áká-
šické knihovny, pokud budete mít zájem. Jestliže to 
váš ochránce odmítne tentokrát udělat, je to proto, 
že s vámi touží strávit více času mluvením o vašem 
současném životě předtím, než spolu prozkoumáte 
minulé životy.

Váš ochránce vás také může seznámit s uči-
teli, kteří s vámi budou později pracovat na urči-
tých konkrétních tématech. Možná se objeví další 
ochránci, aby si s vámi promluvili. Mluvte tak dlou-
ho, jak chcete, se svým ochráncem a těmi, s nimiž 
jste se setkali. Můžete také být zavedeni do dalších 
chrámů nebo poslouchat učitele se skupinami stu-
dentů, které naleznete na chrámových pozemcích.

Když skončíte, váš ochránce vás zavede k jas-
né, rozzářené bráně. Když vstoupíte do světla, rych-
le a pohodlně se vrátíte do svého fyzického těla.

(Konec meditace)
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