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Předmluva autora

Tato kniha má dát všeobecný přehled a úvod do práce s esencemi divoce 
žijících zvířat, Wild Earth Animal Essences. Je mou nadějí, že zde uve-
dené informace, popisy, doporučení, případové studie a zkušenosti pro 
vás budou užitečné, když se vydáváte na cestu se zvířaty.

Od počátků lidské kultury nebyl snad žádný zvláštnější vztah, než 
mezi člověkem a zvířaty. Dávno před tím, než naši předci primáti za-
čali mluvit, jejich sny byly naplněny zvířecími druhy z divočiny. Jak se 
vyvíjely klany a základy společnosti, zvířata zůstávala v srdci komunity 
a duchovního života. Zvířata byla uctívána pro jejich sílu a dary a byla 
ctěna za to, že bývala obětovávána pro obživu člověka.

Až několik posledních století dochází vlivem industrializace a vytla-
čování divočiny působením nevídané expanze lidské populace k uvadání 
vztahu mezi lidmi a divokými zvířaty. Dávno minuly časy, kdy většina 
lidstva žila v divočině nebo v její těsné blízkosti. Pouze nemnoho z nás, 
kteří žijeme na Zemi v těchto časech, možná poznáme hloubku skutečné 
divočiny.

Ztráta spojení mezi námi a Divočinou má pro život na planetě nedo-
zírné následky, stejně jako pro náš vnitřní život, protože tyto dva životy 
jsou nerozlučně spjaty. Některé druhy jsou na pokraji vyhubení a jsou 
nadále vytlačovány naší expanzí do jejich území. Naše města, kde žije 
většina z nás, jsou otrávena zkaženým vzduchem, znečištěnou vodou 
a jídlem, které je pěstováno s pomocí chemie někde daleko od nás.

Náš vnitřní život také trpí. Hladovíme po radosti a míru, které, jak 
napsal básník May Sarton, pramení z „poznání našeho místa v rodině 
věcí“. Spojení se Zemí a jejími obyvateli může pocházet pouze z harmo-
nického spolužití s nimi.

V roce 1995 jsem byl veden, abych začal vyvíjet řadu vibračních esen-
cí, které nám pomáhají spojit se s divokými zvířaty a dotknout se nespou-
taných hlubin uvnitř nás samých. Když jsem začal tuto práci, ukázalo se 
jasně, že zvířata se chtějí podělit o své dary s lidstvem a pomoci mu znovu 
obnovit ztracené spojení se Zemí a s naším nejhlubším Já.



Zvířecí esence nám pomáhají dotknout se hlubokých, nepoznaných 
a překrásných míst v nás samých a rozpustit tak emocionální jizvy, které 
zůstaly nepovšimnuty. Esence nám také nesmírně pomáhají v duchovním 
růstu a rozvoji. Zvířata se nám nabízejí s láskou a moudrostí, která je bez 
hranic, divoká a svobodná. Jediné, co od nás žádají, je otevření našich 
srdcí k přijímání toho, co nám tak štědře chtějí nabídnout: radost, která 
přichází s poznáním sebe sama jako neoddělitelné součásti celku všeho 
Stvoření.
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Úvod do zvířecích esencí

Co jsou zvířecí esence?
Zvířecí esence jsou přírodní energetické prostředky, které nás uzdravují 
moudrostí a silou divokých zvířat. Zvířecí esence, stejně jako květinové 
a drahokamové, jsou „vibrační esence“. Každá z esencí obsahuje vibrač-
ní otisk energie zvířecího druhu, ale neobsahuje žádné materiální části 
zvířat. 

Jak se esence vyrábějí?
Při vývoji zvířecích esencí nejsou žádná zvířata chytána nebo jakkoliv 
poškozena. Esence se vyrábějí zvláštním obřadem – naladěním se na 
divočinu. Tento proces se odehrává v divoké přírodě, konkrétně v Blue 
Ridge Mountains ve Virginii, USA, a zahrnuje invokaci ducha zvířecího 
druhu spolu s meditací a modlitbou k danému zvířeti.

Co obsahují esence?
Kromě energie zvířete každá esence obsahuje pouze destilovanou vodu 
a brandy, která působí jako ochrana vibrací. Bez brandy by vibrace brzy 
zeslábly. Pokud jste citliví na alkohol, kápněte si esenci do horké vody 
a alkohol se rychle odpaří. 

Jak často a v jakém množství užívat esence?
Je mnoho způsobů, jak užívat esence, takže můžete experimentovat 
a udělat to, co vám připadá nejlepší. Doporučuji užívat pět až sedm ka-
pek třikrát nebo čtyřikrát denně, ale ne přímo s jídlem. Esenci si můžete 
kápnout pod jazyk nebo do sklenice vody. Můžete si také namíchat dávku 
do láhve s vodou, ze které budete v průběhu dne upíjet. Kromě toho jsou 
esence úplně stejně účinné, když je nakapete do teplé koupele.

Je dobré užívat esenci nejméně dva nebo tři týdny, abyste mohli po-
soudit, zda pro vás byla přínosem.

Účinnost esence se zvýší, když se po jejím užití ztišíte a rozjímáte nad 
daným zvířetem a jeho kvalitami.
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HOLUBICE  DOVE

Afirmace: Já jsem hluboký klid a mír.

Podporuje pocit míru, klidu a tichosti v srdci našeho života. Zklidňuje 
mysl a pomáhá nám prožít Boží slávu v přítomném okamžiku. Posiluje 
smysl pro Boha – Ženu a nebeská požehnání, dovoluje nám ctít a ocenit 
krásu jednoduchosti.

Doporučuje se:
• pro ty, kdo si přejí prohloubit prožitek klidu, ticha a míru
• pro ty, kdo potřebují utišit mysl, aby mohli více vnímat přítomný 

okamžik
• pro ty, kdo jsou ve velkém napětí a stresu
• pro ty, kdo chtějí zjednodušit svůj život
• pro ty, kdo mají konflikty s druhými
• pro rodiny, aby se spojily v těžkých dobách

Muž a žena mající vztah, oba po dvacítce. Měli problémy naslouchat 
jeden druhému, protože každý z nich byl plný nevyjádřeného hněvu 
a touhy po pomstě. Rozhodli se brát společně po několik týdnů Holubici 
a zažili pomalou, ale významnou změnu: začali být schopni naslouchat 
jeden druhému bez přehnaně silných reakcí. Jakmile se naučili naslou-
chat, začalo pro ně být mnohem snazší řešit různé obtíže.

Manželé po třicítce, očekávající příchod svého prvního dítěte. Dítě se na-
rodilo o čtyři týdny později, než se čekalo. Oba rodiče brali Holubici, aby 
se ztišili a byli více vycentrování, zatímco trpělivě a bez obav vyčkávali. 
V době, která by normálně byla plná obav a stresu, byli oba v klidu a ve 
spojení se svým tichým středem. Dítě se narodilo zdravé a v pořádku.
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KŮŇ DIVOKÝ  WILD HORSE

Afirmace: Mé srdce je otevřené a propojené s ostatními, cítím fyzickou 
sílu, vytrvalost a moc.

Posiluje srdce, vyživuje smysl pro milující otevřenost, sounáležitost a pro-
pojení s druhými. Podporuje rozvoj prohlubujícího se sebeuvědomění, 
vyživující síly, vytrvalosti a síly v hloubce našeho srdce. Něžně otevírá 
srdeční čakru. Je oporou těm, kdo jsou sami, deprimováni a „ztratili 
srdce“.

Doporučuje se:
• pro ty, kdo si chtějí jemně otevřít srdeční čakru
• pro ty, kdo potřebují rozvinout svou sebejistotu a pocit osobní síly
• pro osamělé a deprimované
• pro ty, kdo si potřebují vyléčit zlomené srdce
• pro děti, které utrpěly emocionální zranění
• pro ty, kdo se cítí osamoceně nebo izolovaně a potřebují se naučit 

propojení s druhými 

Dívka, 9 let. S pomocí Koně divokého získala sebedůvěru. Začala se cítit 
dobře při kontaktu s vrstevníky a začala vše zvládat. Při lekcích jízdy 
na koni prožila nové, hlubší spojení s koněm, na kterém se učila jezdit. 
Začala být méně bázlivá a chtěla se více učit. Na otázku, jak se cítí po 
několika dnech užívání Koně divokého, odpověděla: „Nejraději bych se 
celý den jen smála!“

Žena, 45 let, od rozvodu žijící sama. Cítila beznaděj a měla zlomené srdce. 
Po užívání Koně divokého postupně začala cítit, že „má opět srdce“, více se 
otevřela a propojila s druhými lidmi. Esence jí výrazně pomohla zvládnout 
přechod do nového života. Začala se znovu smát a radovat ze života.
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MLOK  SALAMANDER

Afirmace: Jsem uzemněný a propojený s šamanskými mystérii znovuzro-
zení a regenerace.

Pro spojení s mystérii Země. Pomáhá člověku cítit se uzemněný a najít 
sílu skrze spojení s mystérii transformace a regenerace. Pro objevení 
tajemství podzemí. Pro prohloubení prožitku přítomnosti a spojení se 
šamanskou silou, která je přítomna v srdci přítomného okamžiku.

Doporučuje se:
• pro ty, kdo chtějí prohloubit pochopení mystérií Země
• pro ty, kdo procházejí procesem hlubokého emocionálního léčení
• pro ty, kdo chtějí prohloubit svůj prožitek mystické povahy transfor-

mace prostřednictvím regenerace
• pro ty, kdo se potřebují více uzemnit
• pro ty, kdo chtějí prozkoumat povahu života v podsvětí
• pro ty, kdo se necítí sami sebou
• pro ty, kdo se chtějí spojit se šamanskou silou, která je k dispozici 

v srdci přítomného okamžiku
• pro ty, kdo utrpěli ztrátu paže, nohy nebo jiné důležité části těla

Žena, 33 let, krátce po potratu. Hluboce se trápila ztrátou dítěte. Po užívání 
Mloka pocítila mnohem větší spojení s energií Země a s energiemi zrození 
a smrti. To jí hodně pomohlo vyléčit se, protože se otevřela širší duchovní 
zkušenosti svého trápení. Přestala se soustředit jen na svou bolest.

Poradkyně, která pracuje s lidmi, prodělávajícími hluboké osobní léčení, 
doporučila Mloka řadě svých klientů. „Je to jako kdyby se klienti, kteří 
užívali Mloka, hlouběji spojili se svými duchovními kvalitami na své 
cestě k uzdravení. To jim dává pocit, že nejsou tak sami a spojuje je to 
s nejhlubší esencí veškerého života.“
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MOTÝL  BUTTERFLY

Afirmace: Oddávám se transformující a život proměňující síle Univerza, 
která proudí skrze mne.

Katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a du-
chovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvě-
řovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance 
a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání. Vyživuje harmonickou 
rovnováhu mezi zranitelností a vnitřní silou.

Doporučuje se:
• pro ty, kdo se nacházejí v procesu velkých vnitřních nebo vnějších 

změn, např.:
– změn ve vztazích, v manželství, v období kolem rozvodu atp.
– změn týkajících se práce
– změn bydliště
– během menopauzy
– léčení zranění z minulosti
– děti a mládež v období vývoje
– při umírání
– v průběhu terapie

• pro ty, kdo se brání změnám
• pro ty, kdo se potřebují naučit, jak si dovolit být zranitelní
• pro ty, kdo se potřebují naučit, jak se poddat a důvěřovat
• pro ty, kdo si přejí oddat se pravdě a Božímu řízení

Žena, 54 let, majitelka knihkupectví, která se po třiceti letech manželství 
rozvedla a byla sama teprve několik týdnů. Musela se vypořádat se všemi 
možnými pocity a strachy. Po užití Motýla si všimla téměř okamžitého 
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PAVOUK  SPIDER

Afirmace: Cítím se propojený a celistvý, když spřádám všechna vlákna 
svého vnitřního života.

Tento „spřadatel sítí“ nás učí vnitřnímu propojení a integraci, spojení 
s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro celistvost. Pomáhá nám 
opět pospojovat to, co v sobě cítíme jako oddělené. Dává pocit sounále-
žitosti, spojení a integrace na všech úrovních našeho bytí.

Doporučuje se:
• pro ty, kdo potřebují vyřešit vnitřní konflikty a rozpolcenost
• pro ty, kdo mají mentální problémy
• pro ty, kdo chtějí integrovat různé aspekty svého vnitřního i vnějšího 

života
• pro ty, kdo mají příliš mnoho aktivit a zodpovědností
• pro každého, kdo hledá svou rovnováhu
• pro ty, kteří pracují na projektech, vyžadujících propojení různorodých 

součástí
• pro ty, kteří chtějí vytvořit harmonii ve své komunitě

Žena, 32 let, procházející terapií zaměřenou na trauma z dětství. V rámci 
tohoto procesu se často cítila přemožena všemožnými emocemi, které 
prožívala. Užívala Pavouka a během několika týdnů se začala postupně cítit 
více celistvě a dokázala zvládnout všechny součásti svého emocionálního 
já. To ji velmi výrazně podpořilo v jejím léčebném procesu.

Muž, 38 let, úspěšný v mnoha oblastech života. Přesto ale cítil, že jeho úspěchy 
byly roztříštěné, jako by různé jeho části dělaly různé věci bez vzájemného 
propojení. Po užívání Pavouka dokázal najít prvek radosti, který byl společný 
všem stránkám jeho života a začal se cítit integrovaně a celistvě.
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SLON  ELEPHANT africká esence

Afirmace: Jsem hluboce uzemněný a duchovně rozvinutý. Snadno komu-
nikuji a naslouchám.

Pro pevné a hluboké uzemnění a duchovní rozvoj. Zlepšuje telepatickou 
komunikaci na dálku, pomáhá nám naslouchat druhým i sobě. Pro dobré 
zapamatování toho, co je důležité. Pro uznání své intuitivní ženské strán-
ky a pro procítění Matky Země v její nezměrné velikosti. Posiluje naše 
vrozené vůdčí schopnosti, které usilují o blaho všech.

Doporučuje se:
• těm, kdo potřebují být dokonale uzemněni
• těm, kteří se chtějí duchovně vyvíjet, ale zůstat hluboce uzemněni
• těm, kdo se potřebují naučit ctít ženskou stránku své osobnosti
• pro ty, kdo se potřebují naučit naslouchat druhým
• pro ty, kteří se potřebují naučit pamatovat si to důležité
• pro ty, kteří mají vést, a pro rodiče
• pro ty, kdo chtějí zůstat spojeni se svými milovanými, i když je dělí 

velká vzdálenost

Muž, 41 let, podnikatel. Neměl rád časté cestování spojené s jeho prací. 
Stýskalo se mu po rodině a necítil se dobře uzemněn. Když užíval Slona, 
všiml si, že se jeho pocity změnily. Cítil se jistější, uzemněný a spojený 
se svou rodinou, i když od ní byl daleko. To mu přineslo velkou úlevu od 
stresu při služebních cestách.

Žena, 34 let, matka čtyř dětí. Často se cítila zmožena náročnými úkoly 
matky a snahou vše zvládnout. Vybrala si Slona jako pomocníka pro 
uzemnění při všech jejích povinnostech. Po nějaké době užívání Slona 
se začala cítit stabilní a uzemněná. Také cítila, že je schopna být ještě lépe 
emocionálně napojena na své děti.



/102/

VELRYBA  WHALE

Afirmace: Jsem duchovně otevřený a spojuji se s vyššími úrovněmi vědomí 
za hranicí pozemského.

Pokročilá esence pro spojení s vyššími rovinami vědomí za pozemskou úrov-
ní. Pro duchovní růst na nejhlubších úrovních. Zklidňuje a pročišťuje mysl 
a pomáhá spojit se s vyšší Inteligencí. Dává „větší obraz“ reality, jak může být 
vnímána z vyšších úrovní – na úrovních mezidruhového a mezigalaktického 
vědění a komunikace. Pro spojení s „věděním věků“.

Doporučuje se:
• pro ty, kdo chtějí vylepšit svůj duchovní vývoj na nejhlubších úrovních 
• pro ty, kdo se touží spojit s univerzální moudrostí
• pro ty, kdo si přejí cestovat za pozemskou rovinu a napojit se na 

moudrost minulosti, přítomnosti a budoucnosti
• pro duchovní hledající
• pro hluboce trpící, kteří potřebují rozšířit své vnímání reality 
• pro ty, kdo si přejí prohloubit své poznání vyšších úrovní 
• pro ty, kdo chtějí vnímat velký obraz reality

Žena, 38 let, procházející těžkým obdobím. Dlouho trpěla tím, že se v noci 
budila ze spaní. Po užívání Velryby si všimla, že její mysl se v noci zklidnila. 
Doba, kdy nemohla spát, se začala zkracovat, a to pro ni byla velká úleva. 
Řekla, že Velryba jí pomohla zbavit se neustálého přemýšlení a ponořit se 
do tichého místa univerzálního prostoru a harmonie.

Muž, 34 let, duchovní praktik, učitel a terapeut. Velryby mu byly odedáv-
na blízké, a proto se rozhodl užívat při svých meditacích Velrybu. Začal 
se ještě hlouběji spojovat s univerzální moudrostí a se svými duchovními 
průvodci. Měl pocit, že mu Velryba pomohla vytvořit most mezi ním, 
říší zvířat a nejvyšší duchovní moudrostí.



/105/

VRABEC  SPARROW

Afirmace: Nemám strach, jsem naplněn mírem a štěstím.

Sladkost a něžnost, mírumilovná radost, bezstarostnost, vědění, že všech-
no bude v pořádku.




