
Telepatická komunikácia 
Krištáľové deti sa rodia jasnozrivé. 
Ako bábätká otáčajú svoju hlavičku 
a oči smerom za anjelmi a duchovnými 
ochrancami, ktorých vidia úplne zreteľne. 
S takými vrodenými duševnými 
schopnosťami pre nich nie je ťažké čítať 
aj myšlienky druhých. Veľa rodičov 
mi rozprávalo príbehy podobné ako Natarsha. 
Natarsha je matkou päťročného Tyrique. 
Hovorí, že synove výroky ju vždy 
ohromia. Natarsha vraví: „Prisahám, že 
mi číta myšlienky!“ 
Raz sa títo dvaja mlčky viezli autobusom. 
Natarsha v duchu rozmýšľala, 
či Tyrique strávi nadchádzajúci víkend 
s otcom. Zrazu Tyrique vyhŕkol: „Otec 
ma v piatok vyzdvihne, pretože idem 
k nemu.“ 
Nasledujúci deň Natarsha rozmýšľala, 
čo urobiť na večeru, keď Tyrique 
povedal: „Mama, mám nápad. Čo keby 
si urobila na večeru to ryžové jedlo?“ 
Keď sa Natarsha opýtala Tyrique, 
ako vie, na čo myslela, odvetil: „Povedal 
mi to Boh v mojej hlave.“ 
Tyriqueho duchovné schopnosti 
načúvať sa ukázali ako praktické vo 
viacerých prípadoch. Jedného dňa sa 
Natarsha obliekala do práce, bojujúc 
so zipsom na nohaviciach. Neboli jej 
tesné, jednoducho sa iba nedali zapnúť. 
Práve v tej chvíli Tyrique vošiel 
do miestnosti a povedal: „Mama, mu- 
síš si najprv zapnúť gombík a potom to 
pôjde.“ Natarsha sa čudovala, ako vôbec 
Tyrique vedel, že má problémy so 
zipsom. 
Hovorí: „Povedala som si, že mu 
vyhoviem, tak som si zapla gombík, zatiaľ 



čo ma pozoroval, a potom skúsila 
ten zips a pritom si myslela: Toto nezaberie.“ 
Ale zips išiel hore bez zadrhnutia! 
Keď sa Natarsha opýtala syna, odkiaľ 
vedel, že má prísť do kúpeľne a pomôcť 
jej, jednoducho konštatoval: „Jednoducho 
to viem. Počúvam svoje myšlienky,“ 
a odišiel. Do dnešného dňa si musí Natarsha 
na svojich nohaviciach zapnúť 
najskôr gombík, aby fungoval zips. 

*** 
Krištáľové deti nás učia dôverovať 
našim intuitívnym myšlienkam a pocitom. 
Rovnako ako Natarsha, aj Carolyn 
sa opýtala svojej šesťročnej dcéry Haley 
na jej telepatické schopnosti. Haley odpovedala, 
že vidí do mozgu svojej mamičky, 
a tiež vidí jej myšlienky. 
Od roku 1996 vyučujem predmet 
rozvíjanie jasnovidectva na celom svete 
a zistila som, že jednou z najdôležitejších 
vecí pri rozvíjaní čítania myšlienok 
je všímať si a dôverovať myšlienkam, 
pocitom, slovám a obrazom, ktoré vstúpia 
do vašej mysle. Krištáľové deti sú 
výbornými príkladmi toho, ako to robiť. 
Jaimie hovorí, že jej osemnásťmesačná 
dcérka Isabella sebaisto ohlasuje: „Otec, 
otec,“ chvíľu pred tým, ako jej otec príde 
domov. Často, keď zvoní telefón, hovorí: 
„Stará mama!“ - a skutočne im telefonuje 
stará mama. 
Jeden z dôvodov, prečo majú deti 
takéto jasnovidecké schopnosti, pramení 
z toho, že ich veľmi nezaujíma, či si 
tieto intuitívne správy iba predstavujú. 
Netrápia sa, či je niečo ilúzia alebo pravda. 
Pre deti je všetko reálne! 
Krištáľové deti vedia nepochybne 
čítať myšlienky. Magda hovorí, že 



jej štvorročná dcéra často nahlas vysloví 
to, čo si ona iba myslí. „Napríklad“, 
spomína, „jedného večera som sa na ňu 
zahľadela, ako spí v postieľke, a pritom 
som si hovorila v duchu: Ja ťa milujem, 
a ona odpovedala zo spánku: „Aj ja ťa 
milujem!“ 
Keď krištáľoví vyrastú, táto telepatia 
môže byť buď vybrúsená, alebo zakrpatie. 
To prvé nastane v prípade, ak si 
rodičia vážia dar, ktorý ich dieťa má, a aj 
sami sa učia rozvíjať ho. Druhá alternatíva 
nastáva, ak rodičia zareagujú na 
jasnovidecké schopnosti svojich detí so 
strachom a obavami. 
Telepatia je súčasťou božskej výzbroje 
krištáľových detí, aby im pomohla 
zbaviť Zem lží a klamstiev. Ak je niekto 
dokonale telepatický, nikto mu nemôže 
klamať. Keď krištáľové deti dospejú, 
budú s istotou vedieť, či ich nejaký politik 
alebo obchodník nepodvádza. Spoločne 
donútia obyvateľov našej planéty, 
aby žili čestne. 
Telepatia má ešte jednu výhodu. 
Crystal hovorí, že využíva telepatiu 
na komunikáciu so svojou trojročnou 
dcérou Zoey v nebezpečných situáciách. 
Napríklad keď si to Zoey namieri 
preč od nej, Crystal telepaticky zakričí 
„Stoj!“ Zoey sa okamžite zastaví a pozrie 
sa na matku. 
 
Upadanie do tranzu 
Niekedy krištáľové deti upadajú do 
tranzu, svojich rodičov. To sa stáva zvyčajne, 
keď sú v prírode. Tento stav podobný 
tranzu sa často používa ako charakteristika 
pre diagnózu autizmu. Ale 
u krištáľových detí by to bola nepresná 



diagnóza, pretože tieto deti sa iba dočasne 
vypnú a prestanú vnímať okolitý 
svet. Nielen to, krištáľové deti sú veľmi 
empatické, napojené na druhých ľudí 
a milujúce. Skutočne autistické dieťa 
nejaví vôbec žiadnu známku prepojenosti 
s vonkajším svetom. 
Ja osobne sa dostávam do tranzu, 
keď vysielam alebo prijímam informácie. 
Kým som si plne osvojila svoje 
duchovné nadanie, dostávala som veľa 
správ od anjelov počas sledovania televízneho 
vysielania. To preto, že myseľ sa 
pri sledovaní televízie sústredí na jediný 
bod, čo veľmi pripomína spôsob, akým 
fungujú čierne zrkadlá (používané na 
veštenie) alebo krištáľové gule. 
Andrea hovorí, že jej trojročná dcéra 
Abbie tiež upadá do tranzu, keď sleduje 
televízor. Andrea vysvetľuje: 
„Keď je televízor zapnutý, Abbie 
je ,vtiahnutá dovnútra‘ až do bodu, keď 
už vôbec nikoho okolo nepočuje. Museli 
sme jej sledovanie televízie dosť obmedziť, 
Abbie je jemná duša a liečiteľka, 
ktorá tvorí s prírodou a zvieratami jeden 
celok. Keď sa technológia priblíži k človeku 
ako je Abbie, zdá sa, že je úplne 
pohltený a je pre neho ťažké uniknúť 
z takého zovretia. Aby sme ju zasa prinútili 
spolupracovať s rodinou, musíme 
všetky počítače a televízie vypnúť.“ 
Ďalšia mamička, Denise Bunnig, 
hovorí, že jej dcéra Alica upadávala do 
tranzu, keď bola mladšia. Aby Denise 
vrátila svoju dcéru do jej plného vedomia, 
musela dlaňami otočiť jej tvár 
oproti svojej. Teraz Alica, ktorá má päť 
rokov, používa rovnaký spôsob so svojou 
matkou. Kedykoľvek si Denise nevšíma 



svoju dcéru, toto malé dievčatko otočí 
matkinu tvár k svojej! 
Ako už bolo povedané, veľa rodičov 
mi povedalo, že ich deti sa neuveriteľne 
koncentrujú – ako keby boli v tranze 
– keď sú vonku v prírode. Krištáľové deti 
sedia a pozerajú na chrobáky alebo lístie 
bezprestania celé minúty. Táto schopnosť 
koncentrácie je nadanie, ktoré 
krištáľovým bude v budúcnosti užitočné, 
pretože v dospelosti budú zaujímať 
vodcovské úlohy. 
 
Kapitola štvrtá 
VYSOKÁ MIERA 
VNÍMAVOSTI 
Krištáľové deti sa spoliehajú na svoju 
intuíciu, aby rozpoznali pravdu o ľuďoch 
a situáciách, namiesto toho, aby 
si vytvorili názory založené na fyzickom 
vzhľade alebo úsudku iných. Ich intuícia 
je ako radar ustavične skenujúci okolie. 
Nikto nedokáže ukryť svoje skutočné 
myšlienky, pocity alebo zámery pred 
krištáľovými deťmi a ich mimoriadnou 
všímavosťou. Ani tieto deti sa nemôžu 
schovať pred uvedomovaním si pravdy, 
aj keby ju radšej nepoznali. Niekedy sa 
môže zdať, že je citlivosť skôr prekliatím 
ako požehnaním. Vnímaví ľudia môžu 
nechcene absorbovať negatívne energie 
a môžu nimi byť nechcene ovplyvnení. 
Danica uvádza, že jej syn Koa má 
tri roky a že je vysoko vnímavý. Pre Danicu 
je najťažšou úlohou prísť na to, ako 
pomôcť svojmu synovi, keď ho zasiahnu 
energie druhých. Hovorí: 
„Koa je taký citlivý, že ak je niekto 
v blízkosti nahnevaný, frustrovaný alebo 



prežíva akúkoľvek inú silnú emóciu 
(dokonca aj keď si to nikto iný nevšimne 
alebo ju sám dotyčný ukrýva), tak to 
celé prežíva, ako keby bola jeho vlastná. 
Je ťažké byť rodičom tak citlivého dieťaťa, 
pretože je veľmi ovplyvňovaný svojím 
okolím. 
Teraz, keď máme pekný domov s výbornou 
energiou, je náš syn poklad. Na 
niektorých predchádzajúcich miestach, 
kde sme žili, ako dôvod na plač a chaos 
stačila energia samotného domu. Koaovi 
sa darí najlepšie, keď je obklopený pozitívnou 
energiou, a tak je preňho zásadné, 
aby býval v dome s dobrým tokom energie.“__ 


