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3. série Fšehochuť
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Drahoušci, třeba to
někomu pomůže při
rozhodování.
Jak jsem již psala s taťkou nás
dohromady svedla technika.
PC, konkrétně tehdy ještě
nejprofláknutější seznam lidé.cz
Byť jsme vedle sebe žili cca 5km
vzdáleni a oba jsme poměrně aktivně
navštěvovali místa, kde bysme se i
eventuelně potkati mohli nakonec
zasáhl Pokrok.
Lehince se vrátím v čase. Když jsem
se probrala ze spánku svého téměř
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stoletého a po uvědomění si svého Já
a potřeb svých co se duše a srdce týká
otevřela jsem své srdce pro další
Lásku, věděla jsem, že tentokrát nad
pocitem Jistoty- rozumu zvítězí hlas
duše a že jakékoli kompromisy tímto
směrem jsou předem zamítnuty.
Se střeleností sobě vlastní jsem
Neváhala a podala si inzerát. Do
Normálního světa jsem vypustila info
o tom, že do svého života přijímám
duši otevřenou a čistou. A přidala
jsem fotografii.
Mno řekněme, že jsem dostala, o co
jsem si řekla.
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Když mne přestalo bavit odpovídat na
otázky typu a kolik že máš dětí, a jak
je to majetkovým vyrovnáním inzerát
jsem stáhla.
Mezitím jak je mým naturelem, jsem
nadále fungovala coby Nakopávačka
a vrba a tak. Na zmíněné sociální síti,
ve svém statusu transparentně
uvedeno kdo jsem a že takovou mě
přijímejte nebo ne, že je mi to fuk.
Tak se jednoho dne stalo, že se mi ve
vzkazníku objevila přibližně tato
zpráva : máš zajímavý nick, zajdem
do čajky?
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Ufff konečně jeden co NEtančí
šamanský tance kolem ohně a hrdě
jde na věc.
(Mmch. tančí a moc hezky , jen ne
když jde o svádění dámy)
A tak jsme si dali schůzku, já se
rozhodla, že mu to Nandám. Tedy že
budu prostě sama sebou, ať má
možnost se svobodně rozhodnout, zda
Tohle unese.
Hezky se mi vzpomíná na výraz v
jeho tváři. Takovýto jen si blbni.
Bez jakýkoliv arogance, s lehkým
nádechem otcovskýho nadhledu. Jo a
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představte si, že si koupil zmrzku a
málem ji snědl sám.
Tak začalo naše společný plutí
životem. Velmi rychle jsme zjistili,
jak moc už se známe, kolik minulých
životů už jsme spolu prožili a přineslo
nám to spoustu užitečných informací
do toho nynějšího.
Tak rychle, že během dvou měsíců
jsme se spolu dívali na fotečku z UZ
na které bylo cosi, co jsme láskyplně
pojmenovali Mlhovinka.
O jsme od začátku naprosto otevřeně
sdělovali tomu druhému veškeré stíny
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z minulosti, aby bylo možné s tím
pracovat, včetně těch nejintimnějších.
Proč to všechno píšu?
Chci tím podpořit všechny, kdo v tuto
chvíli váhají, zda vydat svoje city,
duši, srdce Napospas a jít do akce,
aby věděli, že je to jediná cesta, jak
dát šanci něčemu stejně krásnýmu co
vyšlete, aby se vrátilo.
Věřte, že já sama jsem v tom
okamžiku měla 15 let zkušeností a
chvílemi všechny moje stíny volaly
neblázni, co když to bude bolet.
Jenže kdo nic NEriskuje...
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Měla jsem obrovskou podporu
andělů. Jak těch na zemi, tak těch
nahoře, kteří mi stále hlásili, čeká tě
štěstí, odvahu holka, co vyšleš se ti
vrátí, vyšli to nejlepší co v sobě máš.
Udělej to...odvahu.
Xena, no.
P.S.
A co na to taťka? Kdybych nebyla
tou, co jsem byla, NEbyl by si mne
všimnul. Cca 14 dní pozoroval moje
projevy na seznamu a potom sebral
kapesníček, který jsem upustila na
zem.
Jinak řečeno, aby udělal akci,
potřeboval vědět, že je to žádoucí.
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Děkuji
Opět jsem o něco moudřejší. Prý
chybami se člověk učí, nevím zda
důvěra patří mezi chyby. Poučena
však jsem.
Onehdá, cca před měsícem, mne přes
FB kontaktovala jedna osůbka. Tázala
se, zda provádím také jeden konkrétní
obřad pro ženy.
Sdělila jsem jí že ano, ovšem
vzhledem k věku mimíska, tehdy
čerstvý šestinedělňáček, mám právě
pauzu. Že jí však mohu, za předem
domluvený honorář, předat informace
, jak je možné takový obřad provést.
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