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KRIŠTÁĽOVÉ DETI - nová generácia po indigových deťoch
Možno ste si už stihli všimnúť ako má dnes mnoho malých detí veľké oči a prenikavý,
uprený pohľad plný dospeláckej múdrosti, ktorým vám vidia doslova až do duše.
Ak áno, patríte k tým pozornejším a vnímavejším. Ak nie – teraz máte možnosť, stačí
sa okolo seba dobre poobzerať. Toto je totiž to prvé, čo vás na krištáľových deťoch
upúta. Krištáľové deti sú veľmi charizmatické a plné vnútornej príťažlivosti.

Krištáľové deti? To sú aké?
Keď som prvý krát počula o krištáľových deťoch, bolo to na jeseň roku 2006 a ja bola som
v požehnanom stave - spolu s mojím manželom sme sa tešili na svoje prvé dieťatko. Tou vzácnou
„zvestovateľkou“ bola moja kamarátka s jasnovidnými a jasnosluchovými schopnosťami .
Jej posolstvo, ktoré mi vtedy poskytla z vyšších sfér znelo, že dieťaťko, ktoré čakám je krištáľové.
„Krištáľové? To je aké?“, okamžite som vyslovila svoje myšlienky nahlas. O indigových som už
počula a čo to aj vedela, ale že sú aj krištáľové, som vtedy počula po prvý krát. Našťastie, moja
zvedavosť bola navtedy uspokojená aspoň zopár informáciami o tomto „druhu“ detí, ktoré sa
v posledných rokoch vteľujú na našu planétu Zem.
V tom čase ma zaujala ešte jedna poznámka istého jasnovidného pána, ktorý sa na mňa zapozeral
a povedal mi: „Prestaňte jesť mäso. TERAZ. Dieťa, ktoré čakáte potrebuje vysoké vibrácie.“ Ešte
veľmi dlho mi to rezonovalo v mojej mysli. Keďže nemal odkiaľ vedieť, že som tehotná, len to
potvrdilo fakt, že dieťatko, ktoré čakám, je asi iné. Nemusela som dlho rozmýšľať, a mäsa som sa
vtedy vzdala úplne. Manžel ma v tom podporil bez výhrad a vo výbornom zdraví sme vegetariánmi
už takmer 2,5 roka. O plnohodnotnej strave tehotnej i dojčiacej matky vegetariánky však niekedy
nabudúce...

Porovnanie indigových a krištáľových detí
Určite ste už počuli o indigových deťoch – teraz majú zhruba od 13 do 31 rokov – to boli starší
predchodcovia krištáľových detí. Nová generácia, ktorá prichádza po nich sú krištáľové deti – tie sa
„vo veľkom“ začali rodiť od roku 1995, takže ide o deti vo veku 0 až 13 rokov. Samozrejme „prvé
lastovičky“ oboch generácií sa objavili už oveľa skôr, preto nie je prekvapujúce že niektorí indigoví
majú dnes už aj cez päťdesiat rokov a niektorí krištáľoví sú už dospelí a majú aj vyše dvadsať
rokov. Ale v hojnom počte sa začali obe generácie rodiť až v spomínanom čase - indigoví po roku
1978 a krištáľoví po roku 1995.
Označenie „indigové“ a „krištáľové“ deti dostali tieto dve generácie, pretože najpresnejšie opisujú farby ich

aury a ich energetické vzorce. Indigovo-modrá farba prevláda v aure indigových detí, zatiaľ čo
krištáľové deti majú auru pastelových odtieňov avšak krásne dúhovo opalizujúcu (opalizácia je efekt
svetielkovania, farbohry vplyvom dopadu svetla na kryštál krištáľu). Generáciu krištáľových fascinujú
kryštály a kamene, čo tiež vysvetľuje ich označenie „krištáľové deti“.

Obe tieto generácie detí majú niektoré črty spoločné – obe sú veľmi vnímavé, jasnozrivé a majú
dôležité životné poslanie, avšak zásadný rozdiel medzi indigovými a krištáľovými deťmi je v ich
povahe.
Indigových charakteristickou črtou je spravodlivosť a bojovný duch, keďže ich spoločným
poslaním je vykoreniť a odstrániť staré postoje, ktoré nám už nepomáhajú. Preto rozkladajú
vzdelávacie, vládne či súdne systémy ktorým chýba celistvosť. Sú obdarené výbušnou povahou
a obrovským odhodlaním, aby mohli tento cieľ naplniť. V porovnaní s nimi sú krištáľové deti
vyrovnané, blažené, zmierlivé a tolerantné.
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Zoznámte sa – toto sú krištáľové deti...
Tieto deti sú láskyplné, radostné, milé, citlivé a empatické. Sú to rodení liečitelia - v ich srdciach je
toľko lásky, že ich čistá prítomnosť má liečivý efekt na okolie. Tieto úžasné bytosti nám
prinášajú Svetlo a učia nás, ako sa stať láskavejšími, radostnejšími, trpezlivejšími, vďačnejšími,
veľkorysejšími a zodpovednejšími bytosťami.
Ich povedomie o duchovne a „ezoterických záležitostiach“ je často vrodené – či už si svoje
vedomosti o anjeloch, Bohu, modlitbách a jemnohmotnom svete priniesli zo svojich minulých
životov alebo nie, v každom prípade sú „naladené na Boha“. Preto možno mnohým v ich okolí
vyrážajú dych ich hlášky a poznámky, ktoré sa zdajú byť na ich vek až „príliš múdre“.
Krištáľové deti majú vrodené telepatické schopnosti, ktoré sú často príčinou toho, že začínajú
hovoriť až v troch rokoch alebo neskôr – so svojimi telepatickými schopnosťami to skôr veľakrát
ani nepotrebujú, veď rodičia aj tak „zachytia“ ich myšlienky, ktoré k svojim rodičom telepaticky
vysielajú. Kým krištáľové deti začnú rozprávať, používajú kombináciu telepatie, vlastný vytvorený
znakový jazyk a zvuky (vrátane piesne) na vysvetlenie svojho hľadiska. Mnohí rodičia krištáľových
detí či už vedome alebo nevedome praktizujú so svojimi deťmi telepatickú komunikáciu z mysle do mysle.
V novom svete si budeme všetci oveľa viac vedomí našich intuitívnych myšlienok a pocitov.
Nebudeme sa tak veľmi spoliehať na hovorené alebo písané slovo. Komunikácia bude rýchlejšia,
oveľa priamejšia a oveľa čestnejšia, pretože to bude z mysle - do mysle.
Tieto deti sú talentované v mnohých oblastiach, mnohé z nich prejavujú napríklad značné nadanie
pre umenie či hudbu.
Sú veľmi citlivé na chemikálie (v jedle, kozmetike, ovzduší,...), dokonca ešte citlivejšie ako boli
indigové deti. Láska k prírode, zvieratám, skalám, drahým kameňom je jednou zo základných
charakteristík týchto detí. Sú najšťastnejšie, keď sú vonku, obklopené prírodou, ktorá ich doslova
dobije ako baterky a domov sa potom vracajú radostné, spokojné a plné energie. Najväčší
nedostatok, tejto ich záľuby z pobytu na čerstvom vzduchu je, že je problém ich dostať domov,
keďže najradšej by boli vonku stále :). Dokážu pozorovať chrobáka či iný zaujímavý objekt aj celé
hodiny. Zbožňujú mesiac na oblohe, s láskou ho dokážu pozorovať rovno na nebi, ale aj na obrázku,
či v knihe. Často sú pre ne kamienky či iné vzácnosti z prírody oveľa cennejšie a zaujímavejšie ako
drahé, dômyselné hračky. Príroda a všetko s ňou spojené ich doslova fascinuje.

Výchova krištáľových detí
Krištáľové deti sa rodia prevažne rodičom, ktorí sú takpovediac duchovne pripravení. Pýtate sa,
prečo a načo duchovne pripravení? Pretože tieto vzácne duchovné bytosti disponujú veľkými
duchovnými darmi: jasnozrivosť, jasnopočutie, telepatia,... Ak to nie sú zrovna rodičia, kto by mal
byť duchovnou oporou v živote svojich krištáľových ratolestí, potom sú to buď starí rodičia, alebo
iní príbuzní, ktorí tvoria týmto deťom zázemie a podporu po duchovnej stránke.
Úlohou a svätou povinnosťou rodičov krištáľových detí je tieto dary u svojich ratolestí vnímať
pozitívne, podporovať a rozvíjať. Ak sa rodičia totiž týchto darov budú báť, ich krištáľové deti o ne
prídu. Lepšie povedané, krištáľové deti sa ich radšej podvedome vzdajú, len aby ich rodičia zahrnuli
láskou a aby boli rodičia spokojní.
Krištáľové deti, ktoré sa prirodzene rodia ďaleko na duchovnej ceste, sú prirodzene priťahované –
a priťahujú - situácie s najvyššími frekvenciami duchovnej energie. To vysvetľuje ich veľmi
dôležitú črtu - že majú vycibrený vkus. Dávajú si totiž záležať na výbere svojich priateľov, jedla,
filmov, práce, domova a všetkého ostatného, čo napája a vyživuje telo i ducha. Toto je nutné
pochopiť a vnímať ako fakt, nie v tom s nimi bojovať. Radšej sa od nich učme a nechajme sa ich
vycibreným vkusom inšpirovať...
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Vedieť s láskou počúvať, čo sa nám snažia povedať a vyhnúť sa zahriakovaniu typu: „No, určite. To
nie je možné. Čo Ty o tom môžeš vedieť....“. Tieto deti potrebujú pomoc, porozumenie a lásku
dospelých, aby mohli naplno rozvíjať svoje duchovné dary, ktoré im boli dané na prospech nás
všetkých a sú nevyhnutné pre napĺňanie ich životného poslania.
Buďte k nim pozorní a hovorte pravdu. Pri schopnostiach svojich krištáľových ratolestí by človek aj
tak s klamstvom, zavádzaním, či prekrúcaním ďaleko nezašiel. Hovorte s nimi s rešpektom, ako so
vzácnym priateľom a vyhnite sa zbytočnému poúčaniu. Buďte k nim ako aj k ich predstavám a k ich
potrebám trpezliví.
Staňte sa ich ochrancami! Pretože krištáľové dieťa sa zrodením na Zem dostáva do prostredia, kde
je v deťoch pestovaná súťaživosť a podobné prežitky spoločnosti. Tieto deti sú plné lásky a tendecie
pomáhať, ale vôbec nie sú súťaživé. Práve naopak, vôbec nechápu, prečo by mali súťažiť.
Jednoducho nemajú rady hry, kde sú víťazi a porazení. To je napríklad aj jedným z dôvodov, prečo
tieto deti nerady chodia do škôlky, alebo kolektívov bežne operujúcich so súťaživosťou...
Ak máte tú česť, že máte doma krištáľové dieťatko, vnímajte to ako výzvu k osobnému rastu.
Krištáľoví sú našími duchovnými učiteľmi. Učia nás trpezlivosti, mierumilovnosti a porozumeniu.
Vychovávať krištáľové deti - pochopením ich poslania, potrieb i toho čo prinášajú – je dôležité
poslanie, dar (môžeme sa od nich veľmi veľa naučiť) a radosť zároveň. Jednajte s nimi s láskou
(vrátia vám ju stonásobne), počúvajte čo vám hovoria a učte sa od nich s radosťou …

Strava vhodná pre krištáľové deti
Nevarené živé čerstvé ovocie a zelenina, naklíčené zrná obilia, alebo čerstvo vytlačené šťavy
obsahujú najviac životnej energie zo všetkých potravín. Preto nie je prekvapením, že krištáľové deti
dávajú prednosť vegetariánskym jedlám a čerstvým šťavám pred „normálnym jedlom“. Pod
pojmom čerstvé šťavy treba chápať šťavy skonzumované do 20 minút po vytlačení (čiže žiadne
škatuľové ďžúsy !!!), pretože životodárna sila z nich po 20 minútach vyprchá rovnako ako duša po
smrti opúšťa telo.
Pre krištáľové deti je princíp delenej stravy úplne prirodzený. Majú rady jednoduché jedlá (napr.
ryža len s olivovým či iným olejom, zemiaky s brokolicou či inou zeleninou na pare,...). Bežne sa
stáva, že odmietajú zjesť jedlo, pokiaľ je zmiešané s omáčkou.
Tieto deti odmietajú konzumovať mäso. Existujú minimálne dva dôvody prečo je to tak. Jeden
dôvod je ich súcit so zvieratami. Ony zvieratá milujú, sú to ich priatelia, tak prečo by ich mali jesť?
Akonáhle zistia pointu, že pred nimi na tanieri je kus mŕtveho zvieraťa, ktoré predtým žilo
(a možno ho u babičky na dvore aj hladkali a kŕmili), okamžite im dochádzajú súvislosti a mäso
jesť odmietajú. Zelenina, obilniny, sójové produkty, orechy a strukoviny obsahujú dostatok
proteínov pre zdravo sa vyvíjajúce telo. Preto sa niet čo obávať a ak krištáľové dieťa chce byť
vegetariánom, treba jeho pohnútky chápať a umožniť mu to ruka v ruke s pestrým jedálnym lístkom
rastlinného pôvodu.
Druhý dôvod, prečo krištáľové deti odmietajú konzumovať mäso je ten, že konzumácia mäsa
znižuje človeku vibrácie. Prečo je to tak? Lebo dnešné urýchlené veľkochovy zvierat sú plné stresu,
utrpenia, antibiotík a hormónov pre rýchly rast. Nie je to láskavé prostredie pre život a ani odchod
zo sveta. Žiadna informácia a energia vo vesmíre sa nestráca. Preto keď jete mäsové produkty,
absorbujete aj bolesť týchto zvierat, a ovplyvňuje vás to na všetkých úrovniach: telesnej, duševnej,
emocionálnej i psychickej. Krištáľové deti sú na vysokom stupni vývoja, preto to prirodzene
vyciťujú a konzumácie mäsa sa stránia.
Správna a výživná strava pomáha krištáľovým deťom udžať si svoju energiu, podporuje ich vlohy
a pomáha im byť v rovnováhe.

3/5

článok Krištáľové deti – nová generácia po indigových deťoch ;
(vytvorený – január 2009; v skrátenej verzii uverejnený v časopise Meduňka 6/2009)

Konečne náš malý „krištálik“... :)
20. apríla 2007 sme sa dočkali toho nášho malého „kryštálika“ :)... a veľká vďaka zaň, je totiž
naším darčekom od Stvoriteľa i odmenou zároveň - rozjasňuje každý náš deň. Náš Danielko má
mnoho znakov typických pre kryštálové deti: má veľké oči, skúmavý pohľad - doslova ním objekty
svojho záujmu skenuje, zbožňuje skalky, ale i vzácne kamene, byť vonku je jeho obľúbenou
činnosťou, zbožňuje mesiac (či už na večernej oblohe, alebo na obrázku, či v knižke). Je
mimoriadne láskavý, milujúci, prítulný a v pozitívnom zmysle slova aj citlivý. Je to veľmi radostné,
pokojné a usmievavé dieťatko, také malé slniečko čo vyčarí úsmev na tvárach všetkých, čo s ním
prídu do kontaktu - a nezáleží na tom, či je to okoloidúci človek, alebo niekto Danielkovi dobre
známy...

Kto príde po krištáľových deťoch?
Dúhové deti!
Indigové deti takpovediac prerazili cestu krištáľovým odstraňujúc z nej všetko, čomu chýba
celistvosť. Po tomto „vyšliapanom a vyčistenom“ chodníku smerujúcom k bezpečnejšiemu
a spoľahlivejšiemu svetu sa vydali krištáľové deti. A teraz sú pripravené nebojácne dúhové deti,
ktoré sú úplnými a čistými darcami, ochotnými naplniť naše potreby.
Aktuálne je ich inkarnovaných ešte veľmi málo. Dúhové deti sa „vo veľkom“ budú rodiť, keď
dospeje generácia krištáľových. Keďže však už je na Zemi aj pár dospelých krištáľových, ktorí
majú cez 20 rokov (ako to bolo spomenuté v časti „Porovnanie indigových a krištáľových detí“
tohto článku), tak už tu máme zopár prvých dúhových detičiek. Dúhové deti sú bez karmy, nikdy
predtým sa na túto planétu neinkarnovali a prichádzajú rovno ku dospelým krištáľovým deťom,
ktoré sú ich mamami a otcami.
Dúhové deti sú stelesnením našej božskosti a príkladom nášho potenciálu. Tieto deti sa neboja
vôbec nikoho. Sú malými stelesneniami toho, ako plne slúžiť a byť užitočný. Toto sú deti, ktoré sú
tu len na to, aby dávali – dúhové deti sú už na svojom duchovnom vrchole. Prinášajú liečivú
dúhovú energiu, predtým prinášanú cez Reiki, QiGong, Pránické liečenie a iné druhy liečenia
prikladaním rúk.
Dúhové deti prichádzajú, pretože plné spektrum svetla, ktoré potrebujeme na asimiláciu serotonínu
v našom tele, sa zredukovalo. Inými slovami, keď ideme von v jasný deň bez smogu a sme na
slniečku, naše telo dostáva „ dúhu“ prostredníctvom slnečných vĺn. A to je spôsob, ktorým sme boli
stvorení – že potrebujeme dúhovú energiu. A dúhové deti vyžarujú dúhovú energiu - takú z ktorej
sme stvorení - aby do nás postupne „kvapkali“ zdravie a rovnováhu.

Aké má ľudstvo vyhliadky?
Každý jeden zástupca niektorej zo spomínaných generácií - indigových, krištáľových
a v budúcnosti aj dúhových detí - si zaslúži tú najväčšiu úctu, lásku a vďaku, akej sme schopní.
Pretože sem prišli kvôli nám. Aby pomohli nám všetkým. Aby nás na našej ceste a v našom
duchovnom vývoji posunuli o veľký kus vpred. Každá z týchto vzácnych duchovných bytostí sem
prichádza, aby šírila Lásku a Svetlo. Aby pomohli v duchovnom prerode nielen nám samým, ale
napokon aj celej tejto planéte. A práve preto si zaslúžia našu bezmedznú úctu, lásku a vďaku
zároveň...
Keď nám tu Najvyšší zoslal tak úžasné a obdarené bytosti v podobe generácie indigových,
krištáľových a neskôr i dúhových detí, je to jasné znamenie, že tento svet nespeje k zániku. Práve
naopak, nabral správny smer. No nie sú to skvelé vyhliadky? Čo poviete?
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Krištáľové deti vysielajú lásku pri všetkom, čo robia. Sú indikátormi toho, že ľudská rasa sa vyvíja
nad malicherné rozdiely a hašterenie. Sú živými príkladmi operujúceho vyššieho ja a nie ega.
Títo poslovia Svetla, ktorí sem prichádzajú naznačujú, že smer ktorým sa ľudstvo vybralo je
pozitívny. Že je hodný pokračovania a všetky zmeny, ktoré si tento zvolený smer vyžiada, sú
nevyhnutné a v konečnom dôsledku veľmi prínosné...

Na záver...
Momentálne sú to práve krištáľové deti, ktoré prichádzajú, aby pomohli zmeniť kolektívne vedomie
ľudí. Svojim obrovským Svetlom a Láskou, ktoré okolo seba šíria, nám pomáhajú vysporiadať sa so
zmenami. Zmenami, ktoré si duchovný prerod ľudstva vyžaduje, a ktoré sa už dlhší čas dejú
a postupne naberajú na obrátkach. Tieto deti sú tu, aby nám pomohli prejsť na novú a vyššiu úroveň
poznania, myslenia, cítenia a konania. Krištáľové deti nám pripomínajú náš Božský pôvod a vyšší
zmysel života.
A čo pre ne môžeme urobiťmy? Pomáhať im napĺňať ich životné poslanie. Chápať ich pohnútky,
potreby i myšlienky. Vedieť ich počúvať. Byť ich partnermi. Byť im oporou. Byť ich ochrancami.
Krištáľové deti sú tu, prišli sem v mieri a s Láskou. Prišli sem kvôli nám a je na nás, aby sme im
poskytli ochranu a spoločne vytvorili príjemné, chápavé prostredie plné lásky, porozumenia, úcty
i vďaky za všetko čím sú a čo pre nás a túto Zem robia...
Prajem vám všetkým – či ste rodičia, budúci rodičia, starí rodičia, učitelia, či ktokoľvek s otvorenou
mysľou - a vašim krištáľovým deťom veľa lásky, radosti, trpezlivosti, porozumenia a vzájomnej
podpory na ceste do nového, lepšieho sveta...
RNDr. Barbora Kulichová / LightAndAngels@gmail.com /

PS: Ak sa niektorá z uvedených čŕt a charakteristík krištáľových netýka vášho krištáľového dieťaťa,
nijako ho to nevyraďuje z kategórie krištáľových detí. Práve naopak. Krištáľové deti nám ukazujú
možnosti a predpoklady ľudstva v celej svojej pestrosti. Preto každé krištáľové dieťa je úplne
jedinečné a originálne - hoci zdieľa s ostatnými krištáľovými aj spoločné črty.

Ak sa chcete dozvedieť viac o krištáľových deťoch, odporúčam knihu od Doreen Virtue – „Křišťálové deti“, vydavateľstvo Fontána, 2008.

5/5

