
SEDĚLA JSEM V PYRAMIDĚ                                         
             A ZMĚNILA JSEM SVĚT

PŘEDCHOZÍ POKUSY ZMĚNIT SVĚT
(práce na které navazuji, viz PORTFOLIO)

         
MEDITACE (2015)   GENERACE Y-2016    KOUZELNÁ FONTÁNA-2017

PROJEKT LEPŠÍ SVĚT-2018    TALISMANY PRO LIDSTVO-2019      

Pokud žijeme v holografické realitě, kde každá část obsahuje celek a neexistuje budoucnost 
ani minulost a vše existuje v přítomném okamžiku, materiální svět se neustále utváří 
z energie, která se zhmotňuje na základě naší pozornosti a vnímání. Pokud je obraz všeho 
utvářen v naší mysli a nic ve skutečnosti neexistuje a na všem se pouze dohodlo kolektivní 
vědomí..., vyplývá z toho, že náš svět utváříme kolektivním vnímáním toho, „jaký je“.

 SVĚT  LZE ZMĚNIT VNÍMÁNÍM TOHO JAKÝ JE.

Knihy
 - SÍLA PYRAMID, Max Toth greg  Nielsen 
- BOHOVÉ A BOHYNĚ, Hallam Elizabeth
- KULTRIVACE ŽENSÉ SEXUALNÍ ENERGIE 1,2
 Mantak Chia
- PSYCHOMAGIE, Alejandro Chodorvosky
- Atlas ZTRACENÉ KULTURY a tajemná náboženství 
David Doglas 
- TANEC s proměnami ZEMĚ - Marco Pogačnik 

Přednášky
Eva Bártová- EPIGENETIKA

Jan Rak- Kvantová fyzika 
Pavel Kartouš -kvantová fyzika

 Velký dík, patří Jiřímu Bajkalovy (truhlář, ufolog) a 
Martinovi Péčovi (umělěc), za technickou podporu a 
pomoc při stavbě pyramidy.

Změnila jsem své vnímání světa! Vidím a vnímám svět dobrý, takový jaké je. Můj 
dílek hologramu našeho světa obsahuje informaci o jeho dokonalé existenci, která 

nevyžaduje změnu.
 

MÍSTO SETKÁNÍ
Socha nebo objekt dokáží svou přítomností ovlivnit energii v prostoru. Dlouhodobě se zaměřuji na pozitivní vibraci, 

kterou vkládám do svých děl. Tentokrát se role obrátily a já ze svého díla čerpám. Soustředím se na obsah, který 
nelze nahmatat a je očím neviditelný. Ve zde vytvořeném místě jsem využila již popsaný a fungující princip posvátné 

geometrie, který působí nehledě na mé či divákovo přičinění.
Součástí mé práce je vnímání akce a reakce diváků na objekt, jejich vstupování do objektu a způsob pobývání v něm. 

Po dobu výstavy jsem přítomna jako pozorovatelka a konzultantka.

Kresby jsou integrální součástí mojí kontinuální práce. 
Vnímám důležitost symbolů v jemnohmotné inspiraci .

Vize 2018 ; Vize 2016 

INFORMACE A INSPIRACE

Tendence měnit svět jsou podle mých závěrů ve výsledku negativní, 
protože touhou po změně připouštíme jeho nedokonalost. Realita se 
utváří teď, v přítomném okamžiku ne pomocí výsledků „budoucích“ 
změn. Tudíž samotnou myšlenkou na utváření lepšího světa, se 
dopouštíme opaku: připouštíme že v konečném důsledku není dobrý.

Mojí snahou je inspirovat k zodpovědnému uvědomění vnímání světa.

Stanovisko ke kterému jsem dospěla po dlouhém
meditačním pobytu v pyramidě. 

Klauzurní výstava, zimní semestr 2019 


