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19.–23. BŘEZNA 2007 SE NA JEZEŘE TITICACA 
KONALO SHROMÁŽDĚNÍ RADY STARŠÍCH KMENŮ 
SEVERNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY. 
SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝZNAMNÉHO SETKÁNÍ 
BYL RITUÁL, KTERÝ SVOU PŘÍTOMNOSTÍ PODPOŘILI 
LIDÉ ZE VŠECH KONTINENTŮ SVĚTA. 
ORGANIZÁTOREM MOSTŮ V NAŠÍ REPUBLICE 
BYL MICHAL KUBASA, KTERÉHO JSME POŽÁDALI 
O ROZHOVOR.

J      

Všechno začalo před šesti lety, kdy jsme s mou ženou Monikou žili v Itálii. Tam 
jsme se setkali s Gilem Aguilerou, bojovníkem kmene Apačů, jemuž bylo tehdy se-
dmdesát šest let. Přijel do Itálie jako doprovod a ochránce lakotské medicine wo-
man Džety (Bílá sova), která přišla sdílet svou moudrost a tradici skrze dávný obřad 
potní chýše. S úsměvem mi tenkrát řekl: „Byl jsem povolán, abych přinášel medicí-
nu lidem, a tak to dělám.“ Prohovořili jsme spolu několik dní a několik nocí a já si 
uvědomil, jak se mi pomalu začíná měnit život.
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Gil mi vyprávěl o dávném proroctví, které hovoří o tom, že se po velmi dlouhé době 
odloučení opět mají setkat Orel s Kondorem. Hovořil i o konkrétním čase a prosto-
ru, kde se má toto setkání uskutečnit. Tehdy mi to vše připadalo příliš daleko a měl 
jsem pocit, že se mě to netýká. Od té doby jsme se stali přáteli a každoročně se se-
tkáváme. Přiznám se, že jsem na proroctví téměř zapomněl. Když mi však přišel 
začátkem loňského roku dopis s pozváním na Shromáždění Rady Starších kmenů 
Severní a Jižní Ameriky na jezeře Titicaca v Peru, všechno se opět vyplavilo na po-
vrch a já najednou viděl vše, co se odehrálo a uskutečnilo za poslední roky v nás i na 
naší planetě. Zároveň jsem si uvědomil, že to, o čem jsem tolik snil, se stává skuteč-
ností: přichází opravdu významná událost, na které se mohu podílet a mohu se jí 
účastnit. Pozvání nepatřilo pouze mně, ale všem Bytostem. Vidím to jako dnes, ta-
kové okamžiky se nezapomínají. Přijel jsem pozdě večer z práce a žena mi celá roz-
zářená podala dopis. Když jsem ho přečetl, věděl jsem, že mám před sebou dlouhou 
noc. Pustil jsem se hned do překládání dopisu a v následujících dnech se spojil 
s Adamem Yellowbirdem, který měl na starosti organizaci celé akce. Napsal jsem 
zprávu o Shromáždění Rady Starších kmenů Severní a Jižní Ameriky na jezeře Titi-
caca a rozeslal ji asi šedesáti přátelům. Popsal jsem v ní, co se má za jarní rovnoden-
nosti na jezeře Titicaca odehrát. Stařešinové spolu s podpůrci budou naslouchat 
Matce Zemi u jezera Titicaca, které je Matkou vod a skrze tuto vodu budeme přijí-
mat, co nám Pachamama říká. Potom se poradíme, jak dál její poselství předávat. 
Vytvoříme mosty nejen mezi Amerikami, ale po celé planetě, abychom společně 
vstoupili do nového Cyklu, který, jak věříme, bude Cyklem Trvajícího Míru. 
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Bude to pro lidstvo mimořádný okamžik. Inkové ho nazývají „Pachakuti“ – návrat 
Světla po 500 letech Temnoty. Duchovní stařešinové domorodých národů Ameriky 
prorokují, že toto je Čas znovusjednocení všech národů v moudrosti a harmonii 
s Matkou Zemí a všech lidí mezi sebou. 21. března 2007 v 7 hodin odpoledne taměj-
šího Času měla být podle proroctví otevřena Brána Trvajícímu Míru.

 HOVORY PŘI ÚPLŇKU 

J      

To, co následovalo, mi vyrazilo dech. Přátelé poslali tuto zprávu dalším přátelům a ti 
dalším a dalším. Strhla se neuvěřitelná reakce. Vnímal jsem ji jako skutečnou „vlnu 
energie“. Od té doby až do odletu jsem po práci nedělal nic jiného, než odpovídal na 
e-maily. Bytostně jsem cítil, že se této události zúčastním, i když jsme v té době byli 
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MOST K JEZERU TITICACA 
NÁVRAT SVĚTLA PO 500 LETECH TEMNOTY

Amaru Maru, hvězdná brána 
poblíž břehu Titicaca.

Detail hvězdné brány.
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 DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ 

Jsme součástí všeho a vše je 
součástí nás. 
Od této chvíle se již neptejte 
jiné dvounohé bytosti, 
co a jak máte dělat. 
Vše je v nás.

Přicházíme z hvězd (to ví všechny 
domorodé národy na světě).

Jak uctít naši Matku Zemi? 
Našlapuj lehce a Vědomě 
(tanči, zpívej, žádej, děkuj).

Dělejte obřady, promlouvejte 
s Matkou Zemí, omluvte se jí, 
žádejte a děkujte – ona potřebuje 
pět s vámi mluvit.

Při každém obřadu by měla být 
přítomna žena – ona je 
Mystérium stvoření.

Muži, poslouchejme ženy, 
poslouchejme hlas ženy, 
poslouchejme slova ženy.
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v kontokorentu. Neřešil jsem to, protože to tehdy ani řešit nešlo. Za týden přišla ob-
rovská vichřice a poničila nám střechu a auto – rázem jsem měl na letenky. Přišlo pak 
ještě několik „shod okolností“, které mi nakonec umožnily cestu podniknout. Na je-
zeře Titicaca se nás při obřadu 21. března setkalo z České republiky celkem čtrnáct.
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Nemohu to říci s jistotou. Vnímal jsem energii přibližně patnácti tisíc lidí. Tvorba 
energetických mostů nebyla můj nápad. Je to dávný způsob, jak spolu komunikovaly 
domorodé národy. Dříve bylo například běžné při úplňku si stoupnout do potoka či 
řeky, vzít do ruky kámen a hovořit se svými blízkými; tuto techniku používali ještě 
severoameričtí indiáni nasazení ve válce ve Vietnamu. Dal jsem tomu pouze jméno.

P    …

Byl to obrovský impuls ke sjednocení, který se setkal s neuvěřitelnou odezvou po ce-
lém světě. Ale to jsou události, které už se staly. Zúčastnily se jich Bytosti, které se jich 

měly zúčastnit – ať už fyzicky nebo duchovně, protože každý máme svůj konkrétní 
úkol. Nyní jsou zde události, které jsou před námi, o kterých je třeba mluvit a na nichž 
je třeba se podílet, aby se „věci hnuly“. Každý musí přijmout svou osobní zodpověd-
nost. Nerad používám výraz „musí“, ale pokud se každý z nás nerozhodneme při-
jmout svou osobní zodpovědnost, nevidím to dobře. Vlastně o nic nejde, je to taková 
zkouška. Pokud se nám to nepovede, povede se to jiným bytostem za 200 tisíc nebo za 
2 miliardy let. Máme to v rukách, je to blízko, ale ještě tam nejsme. Bez emocí, vážně 
– to je všechno. Robert John Knapp, medicinman kmene Seneca, říká: „Máme v živo-
tě pouze jednu volbu: Být bdělí nebo jít spát!“

 SMĚREM K MÍRU A LÁSCE 
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Slyšel jsem od mnoha lidí, kteří byli v okamžiku Obřadu nedaleko vesnice, že viděli silné 
barevné proudění Energie. Někteří lidé, kteří tvořili Mosty od nás, mi následně v e-mai-
lech popisovali velmi podobné prožitky. To, co jsem tehdy na jezeře zažil, se dá popsat 
jen velmi nedokonale. Více než půl roku jsem o tom nebyl schopen mluvit. To, co se loni 
odehrálo ve vesničce Chucuito za jarní rovnodennosti, zdaleka přesáhlo schopnosti 
mého vnímání a chápání. Poprvé v životě jsem Energii nejen cítil, ale zřetelně – až hma-
tatelně – viděl. Její jiskry proudily mezi námi, sestupovaly na Matku Zemi. Je to těžké 
popsat. Když jsme přijeli na jezero Titicaca, měl jsem tři dny značné střevní potíže – ne-
mohl jsem nic jíst, myslel jsem, že umírám. 21. března ráno jsem se probudil a pocítil 
jsem obrovský příval Síly. Vědomě jsem vnímal, že je to již Energie, která přichází od nás 
z domova. Při obřadu jsem pak viděl tisíce lidských tváří.

Michal Kubasa
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DŘÍVE BYLO NAPŘ ÍKLAD BĚŽNÉ 

PŘ I  ÚPLŇKU S I  STOUPNOUT DO POTOKA ČI ŘEKY, 

VZÍT DO RUKY KÁMEN A HOVOŘIT SE SVÝMI BLÍZKÝMI ; 

TUTO TECHNIKU POUŽÍVALI  J EŠTĚ SEVEROAMERIČTÍ  INDIÁN I 

NASAZEN Í VE VÁLCE VE V I ETNAMU.

Uqualla, stařešina kmene 
Havasupai, předává svou moudrost 
v kruhu sdílení.

Před chrám plodnosti přicházejí 
první členové rady starčích.
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Jsme obyčejní. Naše děti – Monika, Matěj i Anežka – jsou krásné bytosti a skvě-
lí učitelé. Když máme plné vědomí, prožíváme spolu opojně blažené chvíle, ale 
když dojdou síly a přijde stres, nervozita a netrpělivost, to se pak dějí věci. To, 
že žijeme na vesnici, nám dává prostor a bližší kontakt se Zemí. Taky se nemu-
sím bát, když děti vyběhnou před dům – je tam klid. Na Sudislavi se známe mezi 
sebou všichni, je to taková větší rodina, ale o těchto věcech mluvím jen s těmi, 
kteří se zeptají. Nenutím lidem svou cestu. Respektuji tu jejich a snažím se vždy 
něčemu novému přiučit. Jako posel se nevnímám, to bylo jen v případě Mostů.

 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉ DOBY 
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Gil i Robert John mají skutečně neuvěřitelné charisma i věk. Robert John je ještě 
starší než Gil, ale o svém věku vždy žertují a ubírají si. Přeji si, aby takových moud-
rých a vitálních mužů a žen chodilo po této planetě čím dál víc, aby mohli předávat 
svou moudrost a tradici následujícím generacím. Kéž i my jdeme po své cestě tak 
pevně, abychom měli co předat těm, kteří mají teprve přijít. Robert John mi při 
jednom rozhovoru řekl: „Uvědom si, že my jsme ti, na které čekáme, aby nás zachrá-
nili.“ Vnímám v tom obrovskou životní výzvu.

J   ,   
B    P  

Není příčiny bez následku. Obřad Přivítání nové doby Pachakuti – návratu Světla 
po 500 letech Temnoty, který se odehrál loni na jezeře Titicaca – vnímám každým 
dnem. Za poslední rok se toho tolik odehrálo! Vnímám obrovské změny na sobě 
i v lidech kolem, v celé společnosti: změnilo se téma. Teď už si jen tak někdo nene-
chá namluvit, že například radar je tady pro naši ochranu. Dochází ke skutečnému 
kolektivnímu osvícení – pozvolnému – ale všechno chce svůj čas. Už se to blíží. 
Přichází doba osobních obřadů poděkování Vodě a Matce Zemi. Je to jeden ze sil-
ných způsobů, jak dát Zemi zřetelně najevo, že ji milujeme a myslíme to s ní vážně.
Obrovskou sílu mají tyto individuální nebo i společné obřady při jarní a podzimní 
rovnodennosti a při slunovratu. �

„ MÁME V ŽIVOTĚ POUZE J EDNU VOLBU : 

BÝT BDĚLÍ  NEBO J ÍT  SPÁT ! “
R O B E R T  J O H N  K N A P P

„ MY JSME T I ,  NA KTERÉ ČEKÁME,  ABY NÁS ZACHRÁNI LI .“
R O B E R T  J O H N  K N A P P

 DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ 

Ženy, noste sukně – svým 
posvátným medicínským 
kruhem dávají ženě 
Vědomí a zároveň 
Ochranu.

Hledejte posvátná 
místa svých předků, 
kam chodili promlouvat 
s duchovním světem, 
kam chodili žádat a děkovat. 
Mějte na paměti, že každý 
kousek naší Matky Země 
je posvátný, že každičký 
kousek nás je posvátný.

Hledejte posvátné 
zpěvy svých předků.

Učte své děti dobrému 
životu – ony jsou naše 
budoucnost.

Bu te bdělí!

Každý z nás zde 
na Zemi má svůj Úkol.

Náčelník klanu Vody z národa 
Hopiú tančí tanec Orla 

před Amaru Maru - 
jednou z dávných hvězdných 

bran u jezera Titicaca.

Dva moudří Apařové 
předávají své vědomosti 
o symbolech čakany 
a o branách do jiných světů.
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