Indigová oslava
Nové zprávy, pøíbìhy a vhledy
od indigových dìtí

Lee Carroll, Jan Toberová

Translation from the English language edition:
An Indigo Celebration
More Messages, Stories, and Insights from the Indigo Children
Copyright © 2001 Lee Carroll and Jan Tober
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Original English language publication 2001 by Hay House, Inc., California, USA
Kniha je pøekladem anglického originálu 2001
AN INDIGO CELEBRATION
More Messages, Stories, and Insights from the Indigo Children
ISBN 978-1-56170-859-8
ISBN 1-56170-859-3

Lee Carroll, Jan Toberová

Indigová oslava
Nové zprávy, pøíbìhy a vhledy od indigových dìtí
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenáena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
titìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odkodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Vechny registrované nebo jiné obchodní známky pouité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.

Vekerá práva vyhrazena
© Lee Carroll, Jan Toberová, 2001
© HAY HOUSE, INC., California 92008, USA
Translation © Marie Kuchaøová
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10

Lee Carroll, Jan Toberová: Indigová oslava
WIKINA, Praha 2018
1. èeské vydání

ISBN 978-80-87925-26-3
Orig. ISBN 978-1-56170-859-8
Orig. ISBN 1-56170-859-3

Podìkování
Toto jsou nìkteøí z lidí, kteøí tuto knihu umonili:
(podle poøadí, v jakém se objevili)
Nancy Coleman
William Linville
Kim Mander
Mallika Krishnamurthy
Steve Arnold
Cher Matthews
Allison Hurley
Connie Mann
Marie-Helene Dubois
Petra Sarah Neumayer
Dee
Gousei Robert Jacobs
Grace Kohl
Nancy Shea
Sharon Marshall
Jere Neal
Marcia Pack
Doris Crompton
Justine Turner
Jenny Marrs
Kathryn Hutson
Brian Coleman
Joanne Wisor
Monique E. LeBlanc
Constance Snow
Gabby van Heerden
Renee Weddle
Anne Saunders
Susan Saunders
Jennifer Walsh
Robin Rowney
Sally Donovan

Bev Wells
Katherine
BarbraDillenger
Nikki Dolan
Felicitas Baguley
Evelyn Beatty
Tracy Cisneros
Yvonne Zollikofer
Kerry-Lynne Findlay-Chapman
Angela Graves
Anna
Bea Wragee
Mary Ann Gildroy
Rabbi Wayne Dosick
Nan Sunshine
Umar Sharif
Jaye Powers
Barbara Brandt
Mike Meloy
Joyce Tutty
Vanessa
Pamela Hollander
Nancy Tappe
Sharyl Jackson
Barbara Gilman
Shirley Michaels
Lisa Wallace
Katarina Friedrich
Patty Doe
Jacob Butler
Betsie Poinsett
Karen Eck (dìkujeme!)

Dìti jsou naím nejvìtím nevyuitým zdrojem.
Dalai Lama1

Kadé dítì je výzvou k lepímu ivotu  pøíleitostí k tomu,
abychom zmìnili staré vzorce a vytvoøili nové.
Hubert H. Humphrey1

Pokud má pøijít pomoc a spása, mùe pøijít jedinì od dìtí,
protoe dìti tvoøí èlovìka.
Maria Montessori, italská pedagoka

Obsah
Podìkování ..................................................................................... 3
Pøedmluva pøekladatelky.............................................................. 6
Úvod ................................................................................................ 9
Kapitola první: Moudré dìti ...................................................... 17
Kapitola druhá: Duchovní indigoví ........................................... 71
Kapitola tøetí: Starí indigoví ................................................... 129
Kapitola ètvrtá: Ná druhý rozhovor s Nancy Tappe ............ 141
Kapitola pátá: Vnitøní dítì ....................................................... 153
Kapitola está: O rodièovství .................................................... 169
Kapitola sedmá: Oèima indigových ......................................... 205
Kapitola osmá: Co jsme se dozvìdìli ....................................... 223
O autorech .................................................................................. 243
Pouitá literatura ....................................................................... 246

Indigová oslava

5

Pøedmluva pøekladatelky
Knihy o indigových dìtech v podání Leeho Carrolla a Jan Toberové
jsou skuteèným poehnáním. Spolu s Nancy Tappe (která byla první, kdo
tento fenomén objevil) jsou prùkopníky v dané oblasti. Bohuel se od té
doby vyrojilo mnoho dalích autorù, z nich mnozí k tomuto tématu nepøistupovali tak èistou formou a z pøirozeného evoluèního kroku udìlali cosi
fantaskního a mimozemského. Pøiøazují indigovým dìtem nadlidské a nadpozemské schopnosti, popisují je témìø jako andìly vznáející se kdesi mezi
svìtelnou a lidskou formou. To má vak za následek výsmìch i nezájem
u irí veøejnosti, ale èasto bohuel i rozhoøèení indigových, které tyto nálepky natolik odradily, e se snaí svým skuteèným schopnostem vyhýbat
(a nìkdy i pøemýlejí, jak své ílené rodièe dostat na psychiatrii). Ale natìstí
jsou zde právì Lee a Jan, aby to ve uvedli na pravou míru.
Indigoví jsou tu toti opravdu proto, aby nám pomohli zmìnit svìt, ale
zcela pøirozeným zpùsobem  mají toti jiné nastavení ne generace pøed
nimi. Nepotýkají se s výzvami jako karma a nedostatek sebevìdomí, take
mohou lépe vnímat své potøeby a svùj skuteèný úkol. Nedovolí, aby u nich
byly nìkteré vìci potlaèeny  tøeba intuice. Ovem pokud se je okolí snaí
násilnì pøedìlat a potlaèit, dokáí projevit i zcela odliné vlastnosti. Nemají jen svou záøivou èást, dokáí být velmi zlostní, náladoví a destruktivní. Jsou tak vnitønì nastavení, je to taková pojistka proti snaze je zastavit.
Vysvìtlení, kdo to tedy opravdoví indigoví jsou, nechám u na Leeovi
a Jan. Vìnovali tomuto tématu celé tøi knihy. V té první, nazvané Indigové
dìti, dali slovo odborníkùm z mnoha odvìtví, kteøí se s dìtmi setkávají den
co den, a uvedli také pøíklady, jak uvést do rovnováhy dìti, které jsou
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evidentnì zcela mimo rovnováhu  napø. s pouitím úpravy výivy, bylinek nebo jiných procedur. Dozvíte se tu také, jak velmi odliné jsou ètyøi
základní typy indigových a jak se projevují. Ve tøetí knize nazvané Indigové dìti 10 let poté se zamìøili na to, aby znovu a jetì lépe vysvìtlili, kdo
indigoví jsou a kdo NEJSOU! A pochopitelnì také ukázali, kam se indigoví posunuli za tìch deset let, které uplynuly od vydání první knihy. V Èechách tyto knihy u pøed nìkolika lety vydalo nakladatelství FONTÁNA.
Já jsem vak nesmírnì potìena a poctìna, e druhá kniha v poøadí poèkala
na nás  a tak vám ji dnes mùeme spoleènì s nakladatelstvím WIKINA
pøedstavit.
Indigová oslava je skuteènì tím, co slibuje  oslavou indigových.
Na zaèátku vás pobaví a moná i udiví moudrost ji tìch nejmeních nových dìtí. Dále u jsou hlubí zamylení ohlednì starích dìtí a duchovnì
zamìøených indigových, následuje kapitola o starích lidech, kteøí s touto
energií souzní, a také rozhovor s Nancy Tappe (enou, která jako první charakterizovala indigové). Najdete zde pøedevím ivotní pøíbìhy i krátké
historky slovy indigových i jejich rodièù a prarodièù, ale také konkrétní
rady a praktické návody. A jedna kapitola je vìnovaná vnitønímu dítìti, která
je relevantní pro kadého  a u je èi není indigový

Zjistíte, jak vcelku

jednoduchým zpùsobem mùete výraznì zlepit svùj ivot a vlastnì i zdraví
a vztahy se svým okolím.
Pokud znáte knihy od Leeho Carrolla v Kryonovì sérii, pak víte, e i on
(stejnì jako Jan) vìøí a zná vìci tzv. mezi nebem a zemí. Zároveò je
ale znám svým kritickým mylením, tedy tím, e vdy hledá dùkazy. A to
je zejména u tohoto tématu velmi dùleité. Téma indigových by nemìlo
zùstat nìèím, co je jen pro hrstku podivínù se svíèkami (jak se tak nìkdy
øíká). Naopak  je naèase, aby si vichni uvìdomili, e nové dìti jsou prostì
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jiné a e se chovají odbojnì nikoli proto, e bychom je málo øezali nebo
e by potøebovali pøísnìjí disciplínu. Oni potøebují, ba pøímo vyadují,
nový pøístup  a pøitom zcela pøirozený. Prostì chtìjí být vedeny jen tam,
kde je to nezbytné, ale respektovány za vech okolností. Výhrùky
a tresty nezaberou. Respekt, pravdivost a opravdovost v naem pøístupu
ano. Èasto pøedstavují velikou výzvu a pøechod na tento systém komunikace mùe být velmi nároèný (pokud jste to mìli ve svém dìtství
jinak), ovem odmìna pro nás vechny je obrovská.
A teï tedy ji nechám autory, aby vám sami povìdìli více.
Vìøím, e i vás tato kniha osloví.
Marie Kuchaøová
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Úvod

T

oto je druhá kniha o indigových dìtech, kterou publikujeme,
ale nejedná se o pokraèování té pøedchozí. Jinými slovy tak trochu
pøeøazujeme na jinou rychlost a chystáme se vám pøedat nìkteré

z informací od rodièù, uèitelù a dalích profesionálù. Zatímco první kniha
byla vysvìtlením a odhalením tématu indigových, tato kniha je ménì
akademická a více zábavná. To znamená: oèekávejte trochu humoru.
Jan a já bychom rádi vìøili, e kadý, kdo si vybral tuto knihu, ji èetl
tu pøedchozí nazvanou Indigové dìti, kterou jsme publikovali v roce 1999
ve spolupráci se stejným nakladatelstvím (Hay House; pozn. pøekl.: v Èechách vydalo nakladatelství Fontána).
Pøesto  pokud se ptáte: Co to je indigové dítì? pro jistotu krátce
shrneme zprávu z první indigové knihy.

***
Shrnutí: Jan a já jsme lektoøi a autoøi a pøi své práci stavíme na svých
celoivotních zkuenostech. Pokud jste poradce a trávíte spoustu èasu tím,
e pomáháte lidem, aby si poradili s úskalími spojenými s lidskou povahou, víte, e se èasto objeví vzorce chování, které tìm, kteøí nevidí vìtí
obraz, nejsou nezbytnì zøejmé.
Jak jsme øekli ji v pøedchozí knize, zaèali jsme stále èastìji slýchat
o novém druhu dìtí  nebo pøinejmením o nových typech rodièovských
problémù. Ty obtíe byly svou povahou podivné  týkaly se vzájemné
Indigová oslava
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komunikace mezi dospìlým a dítìtem a bylo to neèekané a zdánlivì atypické v porovnání s tím, co zaila nae generace (nebo i ta po nás).
Mnozí rodièe byli rozhoøèení a docházely jim nápady i humor.
Pracovníci denní péèe po celé naí zemi, z nich nìkteøí se vìnovali této
profesi déle ne 30 let, nám také hlásili podobné druhy pøíbìhù  o tom, e
s tìmito dìtmi je to nìjak jinak.
Uvìdomili jsme si, e se to netýká jen dìtí ve Spojených státech, jeliko
jsme se pøi svých cestách po celém svìtì setkávali s mnoha rodièi, kteøí
mìli stejné problémy. Dokonce i v asijské kultuøe, kde se zdálo, e díky
své kulturní výchovì v minulosti plodili dìti, které chovaly úctu a respekt
ke svým rodièùm  a pøesto i tam se zaèaly projevovat stejné anomálie v chování (viz kapitola 8).
Proto jsme napsali knihu Indigové dìti a pomáhali nám pøitom vysoce
respektovaní autoøi, akademici, pracovníci denní péèe, doktoøi filozofie,
lékaøi a jiní, kteøí s dìtmi pracují na kadodenní bázi.
Pustili jsme se na neprobádanou pùdu a nabídli jsme nejlepí informace, jaké jsme mohli, o tom, co jsme vypozorovali u tohoto tématu, o kterém
jsme vìdìli, e mùe být ponìkud kontroverzní. Koneckoncù, kdo jsme, e
jsme si troufli zaklepat lidstvu na rameno a øíct: Promiòte, ale myslíme si,
e se lidstvo vyvíjí a dìti jsou toho dùkazem.
No, mìli jsme pravdu  to téma bylo opravdu kontroverzní a obdreli
jsme pomìrnì dost nenávistné korespondence, ovem v kombinaci s obrovskou spoustou díkù za záchranu dìtských ivotù  to ve ve stejném
potovním balíku! Co s tím? Odpovìï je prostá  vyhodit ty, které se vám
nelíbí a vytisknout si ty pìkné z webu!
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Teï ale vánì  odvahu nám dodalo to, e byla kniha tak dobøe pøijata. V prùbìhu pouhých nìkolika mìsícù byla distribuována po celém svìtì, pøeloena do mnoha cizích jazykù a vyprodala se rychleji ne jakákoli
jiná kniha, kterou jsme kdy napsali. Pro nás to byl signál, e lidé s touto
zprávou skuteènì rezonují. Buï to, nebo stránkami naí knihy vystlali velkou spoustu ptaèích klecí.
Knihkupci po celé Americe zaèali odebírat Indigové dìti a uvìdomili
si, e mají (pozitivní) marketingové dilema: kam tuto knihu umístit? V knihkupectví Barnes & Noble jsme ji nali v sekci rodièovství a pak jetì
jednou v oddìlení New Age. Obèas nám také nìkdo hlásil, e nìkteré
obchody ji zaøazuji do dìtské sekce. Mysleli jsme si, e je to divné, protoe
jsme tu knihu psali pro dospìlé, nikoli pro dìti. Jene pozdìji jsme zjistili,
e nìkteré dìti vyadovaly, aby rodièe tuto knihu koupili a pøeèetli jim jí!
Nìjak cítily spojení s tímto tématem, i kdy slyely jen název (teï u zaèínáme být divní).
Tuto knihu jsme také nalezli v Costco, ve slevovém velkoobchodì, kde
prodávají papírenské zboí a nápoje po náklaïácích  znáte ten typ.
V nìkterých jiných státech ji prodával to øetìzec Sam´s. Nevìdìli jsme,
jestli je to kompliment nebo ne, ale rozhodli jsme se, e je to dobøe. V naem
mìstì, San Diegu, jsou Indigové dìti hned vedle ètyøicetikilových krabic
s kanceláøskými sponkami. Pokud tam nìkdo jde, míjí nai knihu cestou
k toaletnímu papíru, který se tu kupuje na tuny.
Nakonec jsme vytvoøili zvlátní webové stránky www.indigochild.com,
které bìhem prvních osmi mìsícù po vydání knihy navtívily tisíce lidí.
(Pozn. pøekl.: tato stránka je stále aktivní, ale u na ní zùstala pouze definice indigových dìtí a odkaz na jednotlivé knihy.) Mnoho profesionálù má
nyní tento titul ve své kanceláøi a nìkteøí z ní v rámci své profese pøedèítají
Indigová oslava
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ostatním. Také víme o nìkolika øeditelích koly, kteøí ji nakoupili po krabicích a po jedné dali na stùl kadému uèiteli ve kole!
Tato kniha v minulém roce pochopitelnì zaehla úasnou odezvu a Jan
a já jsme na toto téma zaèali poskytovat jeden rozhovor za druhým 
od velmi kontrolovaných studií jako je rádio Singapur (v Singapuru) po rádiovou stanici bez hranic (kde je cokoli moné) Dreamland zde ve Státech
 døíve ji moderoval Art Bell a nyní Whitley Streiber. (Byli jsme jejich
hosty dokonce dvakrát.) Ale kam se vydat dál?
Nìkdo nás obviòoval, e jsme vlivem naeho duchovního systému víry
(metafyziky) pøíli pøedpojatí a e propagujeme kult dìtí (to byly velmi
rozezlené dopisy). Odpovídali jsme, e jednodue nemùeme z tohoto obrázku vynechat Boha. Pokud lidé oèekávali empirické studium s pouitím
dìtí coby laboratorních krys, pochopitelnì byli naím výzkumem zklamáni. Nae kniha byla o ivotì a zásadním vývoji situace po celém svìtì. Ná
duchovní pøístup k tématu byl pøenesen také do nìkolika dalích knih, které
byly o tomto fenoménu napsány (viz diskuze níe).
Nesnaili jsme se nikoho nalákat do ádné církve, ale spíe podat zprávu
o urèitých duchovních aspektech chování indigových. Ukázalo se, e mnohé z tìchto dìtí se èasto zajímají o náboenství a svou vlastní spiritualitu.
Církev je jejich vlastní volbou (pochopitelnì). Take pokud tyto dìti chtìjí
hovoøit o Bohu, chceme vám o tom dát vìdìt. Mnohé z dìtí vidí andìly!
Nìkteøí rodièe si myslí, e je to problém a chtìjí povolávat krotitele duchù
nebo bìet k místnímu exorcistovi (no vánì!), a tak jsme je chtìli ujistit,
e tyto dìti jsou v poøádku. Ve skuteènosti si myslíme, e jsou víc ne
v poøádku.
Pokud se chcete pobavit, kouknìte se na komentáøe na
www.amazon.com. Buï je tam jedna hvìzdièka, nebo pìt. Ti, kteøí tu knihu

12

Indigová oslava

nenávidí, nechápou, na co jsme se snaili poukázat. Nìkomu vùbec nepomohla a jiným pomohla hroznì moc. Dalí doli k závìru, e naznaèujeme, e tyto nové dìti na Zemi jsou mimozemani z vesmíru! Tak to opravdu
není, ale øíkali jsme lidem, e máme pocit, e toto je nový druh evoluce
lidstva. Bez ohledu na smíené reakce je tato kniha i po dvou letech
na seznamu 600 nejprodávanìjích knih Amazonu.
Toto je dùleité: my téma indigových dìtí nevlastníme. Jen jsme ho
pøedstavili a podali jsme zprávu o tom, co jsme vìdìli a vidìli. Také jsme
si uvìdomovali, e a bude tento fenomén rozpoznán, bude následovat více
informací. Nicménì jsme netuili, jak rychlé to bude. Ve stejnou dobu, kdy
jsme publikovali Indigové dìti, vyly dvì dalí mainstreamové knihy
o stejném tématu: Children of the New Millenium  Children´s Near-Death Experiences and the Evolution of Humankind (Dìti nového milénia 
dìtské záitky blízké smrti a evoluce lidského druhu) od P.M.H. Atwatera2
a Old Souls  The Scientific Evidence for Past Lives (Staré due  vìdecký dùkaz minulých ivotù) od Toma Shrodera3. Obì knihy byly o indigových
dìtech, jenom je tak autoøi nenazvali. Øíkali jsme si, jestli také dostávali
natvané náboensky ladìné dopisy, nebo jestli si lidé o dìtech v jejich
knihách mysleli, e jsou z vesmíru.
Nicménì my jsme i nadále na pøedních regálech v tom obrovském
obchoïáku. Jejich knihy nevídáme, kdy si jdeme koupit hromadu plenek
nebo kýble araídového másla, které vydrí pìt let. Docela se nám to líbí.

Smysl této knihy
Jak u jsme øekli døíve, toto skuteènì není pokraèování naí pøedchozí
knihy. Je mnoho dalích dobrých autorù, kteøí zvedli hozenou rukavici
a nabídli návod jak  pokud jde o výchovu indigových dìtí. My se zde
Indigová oslava
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chceme troièku vzdálit od akademického bádání a bereme tuto knihu spíe jako oslavu indigové zkuenosti. Chceme vám nabídnout laskavou èetbu, závan èerstvého vzduchu, smích, pobavení a taky trochu slz. Také se
chceme ponoøit do nìkolika témat, ke kterým jsme se v první knize nedostali  jako tøeba k tomu, e nìkteøí lidé cítí, e jsou indigovými dìtmi,
ale pøitom jsou pøíli staøí, aby zapadli do vìkových parametrù, které jsme
uvedli minule. Budeme vám zde také prezentovat nìkolik solidních informací  nìkteré jsou velmi váné  ohlednì dìtí, které zabíjejí jiné dìti;
jak pomoci naim dospívajícím a o dùleitosti práce s vnitøním dítìtem u dospìlých. Ale nejprve vás chceme pøedem varovat, e se bìhem èetby mùete
také trochu pobavit.
Mnozí rodièe nám napsali pøíbìhy svých indigových dìtí. Byly to dopisy, které zahøály u srdce, pøinesly osvícení a nìkteré byly i smutné. Ale
vechny byly o ivotì s indigovými  o výjimeèné skupinì dìtí, které vyrùstají na Zemi a jsou inteligentní, dùvtipné a nereagují vùbec jako dìti
pøedchozích generací. Take smyslem této práce je trochu pobavit a pøitom
poskytnout intelektuální a edukativní stimulaci. Pøejeme si, aby vám tato
kniha pøedala vhled do skuteèných zkueností a také bychom vás rádi pobavili vìcmi, co tyto dìti øíkají nebo dìlají  podle zpráv od jejich rodièù.
Take a to bude vhodné, odlote svùj akademický klobouk a nasaïte
si party klobouèek. Oslavy jsou zábava a my vám dáváme svolení, abyste
se smáli, plakali, lapali po dechu, øvali nebo køièeli: Hej, tohle dìlá i moje
dítì! Pak, pokud jste nepøeèetli první knihu, mùete si jí chtít pøeèíst teï,
abyste vìdìli, o èem to vechno je. Jdìte do svého místního velkoobchodu
a nalote si náklaïák papírových kapesníèkù  jsou toti v ulièce hned vedle
indigových knih a z druhé strany je roèní zásoba rozinek.
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Organizace
Dobrá

k organizaci. Rádi bychom teï zakøièeli: ÁDNÁ TU

NENÍ! To mluví nae vnitøní dítì, které si pøeje, abychom nemìli ádné
kapitoly, závìreèné poznámky nebo nic z tìch nudných záleitostí (více
informací o vnitøním dítìti najdete v kapitole 5). Ale trochu organizace tu
pøeci jen je. I kdy ne moc.
V první èásti knihy najdete sérii pøíbìhù od dospìlých i dìtí. Nìkteré
jsou velmi krátké, jiné delí. Zamíchali jsme do nich také pár dìtských výrokù a dokonce i troku poezie.
Jak u jsme zmínili, je zde kapitola vìnovaná starím indigovým a opìt
(jako i v minulé knize) nìkolik dopisù od samotných indigových. Také jsme
zahrnuli druhý rozhovor s Nancy Tappe, naí expertkou, barevnou dámou, a nìkolik moudrých slov od mnoha dalích pøispìvatelù. Je zde kapitola vìnovaná nalezení vnitøního dítìte, co povaujeme za zásadní pro
dobré rodièovství. A koneènì, shrneme to, co jsme se ohlednì vychovávání indigových dìtí dozvìdìli od pedagogù, rodièù, ze zpráv a od spoleènosti
obecnì.

Pøispìvatelé
Pokud jde o autorství pøíbìhù, vdy se snaíme doplnit jméno dospìlého pøispìvatele (nebo v nìkterých pøípadech dítìte). Nìkteøí dospìlí vak
své jméno nechtìli zveøejnit, protoe nechtìli natvat své dìti, a jednoho
dne vyrostou a samy si tuto knihu pøeètou! Nìkteré z dìtí zase nechtìly
uvést jména svých rodièù  to nìco vypovídá o vztazích, e? Proto jsme
ctili tyto specifické poadavky. Pokud zde najdete svùj pøíbìh  který jste
nám napsali u pøed lety  a u jste se mezi tím pøestìhovali nebo jste zmìnili
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svou e-mailovou adresu, pak je to pøesnì ten dùvod, proè jsme neuvedli
vae plné jméno, protoe jsme nemìli vae plné svolení. V takových pøípadech pouíváme pouze køestní jméno.

Internet: nový rébus pro publikování
Také jsme narazili na dilema, které pro nás bylo nové  jak pøipsat zásluhy neznámým zdrojùm, jejich slova se objevila na Internetu. Kdy publikujete, mìli byste uvádìt zdroje a autory ke vemu, co nepochází pøímo
od vás. V pøípadì dìtí èi rodièù, kteøí vìci napsali anonymnì na web, jsme
si nebyli jistí, co dìlat. Sami sebe jsme se ptali  máme jednodue ignorovat nìkteré skvìlé (a vtipné) vìci, nebo je máme publikovat? To zahrnuje
otázku integrity.
Take jsme se rozhodli udìlat následující: v této knize jsme tyto perly
z Internetu publikovali, jen jsme pod nadpisem uvedli, e je autor neznámý
a zdrojem je Internet. Pokud si v této knize pøeètete nìco, o èem cítíte, e je
to vae, nebo víte, kdo je autorem, prosím kontaktuje nás na
www.indigochild.com. Uèiníme nezbytné úpravy a do pøítího dotisku u
zahrneme i vae jméno, kdy to bude vhodné. Jednodue nám napite a dejte
nám informace o autorství nebo dùkaz o vlastnictví a my vloíme správné
jméno a citaci. Navíc to také zveøejníme na webu, aby to bylo okamitì veøejné. Ve skuteènosti pro toto ji existuje precedens v nìkterých populárních
knihách a my jsme se rozhodli napodobit to, co udìlali jejich autoøi.

***
Doufáme, e vám tato kniha pøinese znalosti, vhledy, smích a nadìji
ohlednì budoucnosti naí planety!

***
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