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Praktická cvi!ení 1

Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 1
"ÁST PRVNÍ – teoretická
Jak se zbavovat vazeb v MATRIXU (manipulace)?
Cestou vlastního ducha. Poslouchat svého ducha, ten zná zp"sob, jak se dostat ven. Byl tu
uv#zn#n proti své v"li a rozhodování o jeho svobod# nechali na fyzickém t#lu, které je tak
velice snadno manipulovatelné (chtí!, sebed"le$itost, r"zné závislosti a mnoho jin%ch
mo$ností). ak by se Vám líbilo, kdyby o Vás, resp. o Va&í svobod# rozhodovali Va&e kalhoty
nebo ko&ile. Ono toti$ fyzické t#lo bez ducha není nic jiného jako kalhoty bez !lov#ka. No a
je&t# zb%vá dát !lov#kovi EGO a on se stane „rád“ otrokem (co by pro sebe neud#lal, $e?)
Napadá m# taková zvlá&tní otázka, komu slou$í EGO? Pokuste se nad ní zamyslet ka$d% sám.

Základem je b#t ve spojení se sv#m duchem
To znamená zbavit se tzv. p'ivt#lenc" (zbloudil%ch du&í, diskarnát"). Za!ít meditovat nejen
sám se sebou, ale je$t% p&es n%koho blízkého, ke komu máme d"v#ru. Meditací p'es
n#koho blízkého zamezíte mo$nosti fale&né komunikace s duchem. P'i meditaci sám se
sebou neustále hrozí mo$nost, $e komunikaci s duchem p'evezme jiná bytost (nap'. napojená
na n#které vy&&í t#lo nebo na fyzické t#lo) nebo EGO (v p'ípad#, $e jste ji$ ve stavu ego
(dvojník) – já (v%domí) – duch).

Stav „Ego (dvojník) – já (v%domí) – duch“
Inspiraci pro! je dobré dostat se do stavu ego (dvojník) – já (v%domí) – duch m"$ete hledat
nap'. v !lánku „Disharmonie“, „Cel% sv#t je tu proto, aby nám slou$il“ nebo také v !lánku
„Sektor 9“.
Musím se p!iznat, "e jsem byl velice p!ekvapen obsahem #lánku „Sektor 9“, zvlá$% #ást „Zám&r“,
„Markabiánci“ a hlavn& „V'nos svobodného pásma“. Poslední kapitolou „V'nos svobodného
pásma“ jsem byl obzvlá$% p!ekvapen, proto"e jako by nep!ímo korespondovala se základními
vesmírn'mi zákony a pravidly.
Pro informaci je zde uvádím. Zatím si je m"$ete barevn# vytisknout nebo zv%raznit, pov#sit si
je doma, v práci (pokud Vám to okolnosti dovolí) na viditelném míst#, kde jste nej!ast#ji.
Pokuste se je zapamatovat tak, aby Vám ve&ly do podv#domí. Je dobré s nimi za!ít postupn#
pracovat a to tak, $e se podle nich budete soustavn# 'ídit v ka$dodenním $ivot#. Doslova
budete podle nich $ít. Chápu, $e to ze za!átku nebude lehké. Neurazte se, ale problém m"$e
b%t i v jejich správném pochopení a tím správné interpretaci do $ivota. Ale zkuste to, pozd#ji
a$ se dostanete do stavu ego (dvojník) – já (v%domí) – duch se vám bude tato p'íprava
náramn# hodit. Tato základní vesmírná pravidla a zákony se pravd#podobn# nikde nedo!tete,
vznikly 'ekn#me praxí – v%zkumem, ale n#co podobného m"$e b%t skryto i ve v%&e zmín#ném
!lánku „Sektor 9“.
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Základní vesmírné zákony
a. Jsi povinen se bránit, ale nikdy ne úto!it (tzn. taky ne bojovat).
b. Nemá& $ádné právo zasahovat do osudu jakékoliv bytosti, bez jejího souhlasu.
c. Po$adovanou pomoc neodmítej.
d. Nikdy nezneu$ívej svou moc k prosp#chu svému nebo jin%ch.
e. Respektuj svobodnou v"li jakékoliv bytosti.

Základní vesmírná pravidla
a. Ve správn% !as a okam$ik.
b. Kolo se stále to!í, pro&vihne&-li vhodn% bod, v&e u$ p"jde stále h"' a h"'.
c. Nic není náhoda – v&e má sv"j smysl, v!etn# odmítnutí.
d. Jistá je nejistota.
e. Nepodce(uj temnou stránku.
f. Nejsem NIC a v&ichni ostatní jsou d'le(it%j$í. – (Smyslem je maximáln& omezit vliv EGA.
Lépe by se dalo !íci. Pomáhat druh'm je vlastn& pomáhat sob&. Nejde o vym'vání mozku a
vybuzeni pocitu okrope#ka, ale uv&domit si, "e pomáhat druh'm má v&t$í smysl, ne"
uspokojovat sobecké pot!eby vlastního EGA.)
To, $e nám uniká podstata vlastního ducha, m"$e b%t zp"sobeno systémem manipulace.
Jedna z mo$ností systému manipulace m"$e b%t odvedení pozornosti jin%m sm#rem, tak aby
nebyla vid#t pravá podstata v#ci v pozadí (m"$ete si to p'edstavit jako kouzelnick% trik).

Pro ilustraci zkusím pou(ít tento p&íb%h
Myslím, !e nebude na "kodu , kdy! se k n#mu ob$as vrátíte, zvlá"t# v p%ípadech kdy
budete mít pocit , !e n#co nehraje.

P!edstavte si, "e jdete po cesti#ce a potkáte pocestného, kter' Vás po"ádá o zbytek hamburgeru (s
masem – to, aby to bylo stravitelné pro v$echny), kter' zrovna jíte. Vy mu ho ochotn& dáte a on
Vám sd&lí malé tajemství: „Kdy" p(jdete po této cest&“ a uká"e na cestu p!ed Vámi, která se asi po
20 m v&tví, „a dáte se vlevo, tak dojdete k obrovskému pokladu“, a pocestn' odchází, ani" by #ekal
na na$í odpov&). Vy si !eknete, pro# ne, je p&kn&, sluní#ko svítí, tak pro# ne, nem("u nic ztratit.
Vydáte se tedy po této cest&. Asi za 10 minut potkáte osobu, která Vám sd&lí, "e nem("ete jít dál,
proto"e nesmíte. Vy ale víte o pokladu a tak chcete mermomocí jít dál. Ta osoba Vám v tom brání,
a" nakonec dojde ke rva#ce. Kdy" tuto osobu porazíte a chcete ji dát poslední úder „do bezv&domí“,
!ekne: „Dob!e zvít&zil jsi, jsem strá"ce pokladu a odvedu T& k n&mu“. Skute#n& jdete spolu asi 5
minut a asi 10 m vpravo od cesti#ky (p!ed k!i"ovatkou), pod k!ovím Vám uká"e truhlu o velikosti
nákupní ta$ky plnou zlata, kterou si m("ete vzít. Spokojen& odcházíte a !íkáte si, jak jste m&li skv&l'
den. Netu$íte, "e kdyby jste $li po cesti#ce dál, asi dal$ích 5 minut, narazíte p!ímo na cesti#ce na
poklad o velikosti rodinného domku, kter' by byl zcela Vá$.
Vysv&tlivky:
Vy = jste Vy, #ili #tená! tohoto p!íb&hu
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pocestn' = Vá$ duch
strá"ce pokladu = bytosti , které uvolnily techniku: reiki, magii, nábo"enství, tantru atd.
truhla velikosti nákupní ta$ky = nap!. magické schopnosti
poklad o velikosti rodinného domku = pocitové vnímaní (mo"ná i pam&%) pro získání
pot!ebn'ch informací k uvoln&ní z Matrixu, ke svobod&.
Cílem je uv#domit si a p'iznat si, $e jsme manipulováni, nebo $e je na&e pozornost svedena
jin%m sm#rem. Kdy$ si toto uv#domíme, m"$eme s tím za!ít n#co d#lat. Dokud si
neuv%domíme, kde nebo v !em je problém, nemáme vlastn% co &e$it (jako by problém
nebyl). Tak$e nejprve je nutno identifikovat problém a potom si stanovit cíl.
Kdy$ jsme identifikovali problém „otroctví manipulace“, stanovme si cíl – zbavit se p'ivt#lenc",
ps" a jin%ch napojen%ch bytostí nás ovládajících a vysávajících. Cílem je dostat se do stavu
ego (dvojník) – já (v%domí) – duch. Tím z"stane krom# „p'ímého napojení“ (o tom a$ n#kdy
pozd#ji) poslední (POZOR) mocnou zbraní v „rukou“ manipulace (Matrixu) EGO.
Kdy$ se dostanete do stavu ego (dvojník) – já (v%domí) – duch m"$ete za!ít s
p'eprogramováním EGA. Upozor(uji, $e p'eprogramování EGA bychom nem#li nepodce(ovat,
je to mraven!í a velice nebezpe!ná práce, ale jde to.
EGO si p'edstavme jako svého neúnavného, vytrvalého a sve'epého dvojníka, kter% cel% $ivot
ned#lá nic jiného, ne$ na sebe upozor(uje. Neustále dává najevo svou sebed"le$itost a
„v&echno vím v&echno znám“, takov% ná& „brouk Pytlík“. Tohoto dvojníka si m"$eme
p'edstavit za sv%mi zády, jako by byl p'irostl% k nám a spolu jsme sdíleli spole!nou páte'. Je
na&í neodd#litelnou sou!ástí, nejde ho odpojit (aspo( jsme na to zatím nep'i&li), proto ho
musíme donutit (zkrotit) ke zm#n#. Vyu$ijme této jeho vlastnosti a zatáhn#me ho do na&eho
osobního r"stu. Zatáhn#me ho tak, $e se za!neme my sami m#nit k lep&ímu v souladu se
sv%m Duchem. Dejme si obrovsk# pozor a) nám EGO neposkytne iluzi „duchovního r"stu“
(v%voje). M# se n#co takového stalo. Dostal jsem iluzi, $e duchovn# rostu, $e jdu k lep&ímu a
p'itom jsem posiloval jenom své EGO. Neb%t mraven!í práce m%ch nejbli$&ích (a tímto jim
d#kuji), kdy m# neustále upozor(ovali, $e jdu z cesty, tak nevím kam bych do&el. Do&lo to tak
daleko, $e i m"j vlastní Duch byl ze m# zoufal% a dostal jsem velice tvrdou ránu. M"$u mu b%t
vd#!n%, $e to nezabalil a setrval se mnou a dal mi druhou &anci. Pí&i zde o tom, abych Vás
d"razn# upozornil, $e boj s EGEM je velice tvrd% a nerovn%.
Bojujte s n#k%m, kdo je neúnavn% a vytrval%, kdo zná ve&keré Va&e touhy a pot'eby, pomocí
kter%ch Vás m"$e vtáhnou do závislostí a do manipulace. Aby jste mohli obstát v tvrdém
boji (na ost'í no$e) s vlastním EGEM, musíte b#t v dobrém spojení s vlastním Duchem.
Jedin# díky spolupráci a pomoci Va&eho Ducha se m"$ete pustit do pranice s EGEM, jinak
nemáte absolutní &anci. Na boj s EGEM neexistuje $ádn% univerzální návod. Ten si u$ bude
muset vybojovat ka$d% sám za sebe, tady u$ to za Vás nikdo neud#lá. M"$ete !erpat rady
(intuici) od Ducha, ale bojovat musíte sami. A pamatujte „zajatci se neberou“, bu*to vyhrajete
nebo podlehnete, jiná mo$nost není. Kdy( se za!nete m%nit Vy sami, EGU nezbude nic
jiného a bude se muset zm%nit také, bude donuceno se p&izp'sobit, pon%vad( je Va$í
sou!ástí.
Nezapome(te na jednu v#c, strach je mocn%m nástrojem manipulace.
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"ÁST DRUHÁ – meditace (praktická cvi!ení)
Dal&í praktická rada úvodem: P&i provád%ní cvik' (meditaci), se v(dycky soust&e)te na
reakce Va$eho t%la a na pocitové vnímání, které b#hem meditace pro$íváte. To Vám m"$e
pomoci rozeznat jestli „cvi!íte“, „experimentujete“ správn#, v(dy se soust&e)te na pocit
spojení s vlastním Duchem, ten Vám napoví mnoho. Ze za!átku moc neexperimentujte,
resp. dr$te se striktn# návodu. Pozd#ji, a$ se dostanete do stavu ego (dvojník) – já (v#domí) –
duch a budete mít dob'e rozvinutou komunikaci s Duchem, m"$ete za!ít pomalu
experimentovat. Pokud by jste za!ali experimentovat d'íve (hned), vystavujete se nebezpe!í,
$e Vás to „zavede“ jinam ne$ pot'ebujete (chcete).

Jak se zbavit „zbloudil#ch du$í“ (p&ivt%lenc')
P'ivt#lenc" se m"$ete zbavit nap'. dle metody, kterou popisuje Dr. Edith Fioreová ve své
knize Tajemství zbloudil%ch du&í (p'es nahranou magnetofonovou pásku) – viz !lánek „Jak se
zbavit „zbloudil#ch du$í““. P'ivt#lenc" se m"$ete zbavit také zprost'edkovan#, tj. pomocí
n#koho, kdo má s odvád#ním zbloudil%ch du&í zku&enosti (to byl m"j p'ípad). Co zvolíte je na
ka$dém z Vás. Jakmile se zbavíte p'ivt#lenc" je bezpodmíne!n# nutné pracovat ihned na své
ochran# (duchovní hygien#) p'ed dal&ím p'ivt#lením „zbloudilé du&e“ nebo jiné cizí bytosti. Jak
pracovat na své ochran# a dal&í informace se dozvíte dále v následující kapitole.

Jak meditovat sám se sebou
Pojmologie
Pro orientaci se pokusím vytvo'it a nadefinovat ur!ité pojmy, které budou pou$ity v této práci,
abych p'ede&el p'ípadn%m nesrovnalostem nebo zám#nám nebo &patnému pochopení.
Nesna$ím se n#jak p'edefinovávat nebo p'ed#lávat doposud zab#hané pojmy v literatu'e.
Nemám takov% p'ehled, co se literatury t%!e, abych byl schopen pou$ít n#jaké univerzální
pojmy nebo takové pojmy, co jsou nejvíce roz&í'ené.
"akrami a jejich umíst%ním se zde nebudu zab%vat, lze se odkázat na dostupnou literaturu
(nap'. Kundalini a !akry, Genevieve Lewis Paulson, PRAGMA 1996). Nutno v&ak upozornit, $e
hadí síla (kundalini) slou$í !lov#ku k jin%m ú!el"m (d"le$it#j&ím) ne$ jsou popsány v této knize
(viz. dále nap'. „Odpojení ps"“)
Zde se trochu pozastavíme nad p'edstavou vy&&ích t#l (vy&&í t#la : nap'. astrální, mentální
atd.). Pro za!átek meditace je to dost d"le$ité. B#hem vysílání energie sm#rem k Va&emu
duchovi a potom k „Univerzální kosmické energii“ se také soust'e*te na pr"chod Va&imi
vy&&ími t#ly. Soust'e*te se 'ekn#me na pocit (ne ka$d% to bude pro$ívat stejn#) jako by jste
procházeli mezi dv#ma vrstvami rozdílné energie – 'id&í a hust&í, kdy na rozhraní t#chto
rozdíln%ch energií je n#jaká slupka (hladina, blána). Pro p'edstavu si m"$eme vzít nap'. model
vody, p'esn#ji 'e!eno vodní hladiny a vzduchu. (Pro hrubou orientaci: 8. t#lo je cca 20 cm nad
7. !akrou, 9. t#lo je cca 70 cm nad 7. !akrou.)
M# se poda'ilo napo!ítat 12 t#l (hladin – lze si je p'edstavit jako slupky od cibule), kdy první
vy&&í energetické t#lo obepíná jako koule na&e fyzické t#lo a jeho slupkou prochází na&e 7.
!akra. Druhé t#lo, respektive jeho slupka se nachází nad na&í 7. !akrou. Stejn# tak i slupky
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zb%vajících t#l (3. a$ 12.). Na povrchu ka$dého vy&&ího t#la (koule) si pro orientaci a dal&í práci
definujme jeden bod a nazv#me ho po vzoru obecn%ch pojm" !akra (pól, pr"se!ík). Nejedná
se o !akru jako takovou, ale pouze o bod, kter% budeme dále pou$ívat pro orientaci.
Zkratky
Dále bych, ne$ neza!nu popisovat meditaci, pou$il pro uleh!ení práce n#které zkratky:
VET – vy&&í energetické t#lo
1. a( 12. t%lo – pomysln% bod na vy&&ím energetickém t#le (VET) – pouze pro orientaci
Technika bílého sv%tla
Jak ji$ bylo uvedeno v !ásti (Jak se zbavit „zbloudil%ch du&í“ – p'ivt#lenc"), je bezpodmíne!né
nutné, aby jste cvi!ili pravideln# min. 1 denn# a kdykoli budete mít pot'ebu techniku Bílého
Sv#tla.
(Technika „Bílého Sv#tla“ je p'evzata z knihy tajemství zbloudil%ch du&í od Dr. Edith
Fioreové, vydalo AMICUS s.r.o., +ilina 1996.)

Technika Bílého Sv%tla
P'edstavte si, $e máte miniaturní slunce, stejné jako slunce v na&í slune!ní soustav#, hluboko
v solárním plexu (nachází se cca 1 cm pod hrudním ko&em). Toto slunce proza'uje ka$d% atom
a bu(ku Va&í bytosti. Napl(uje Vás sv#tlem a$ po kone!ky prst", a$ nahoru po tém# hlavy a
do plosek nohou. Proza'uje Vás a zá'í i kolem Vás na délku pa$e ve v&ech sm#rech – nad
hlavou, pod nohama, do stran a vytvá'í auru – jasné oslnivé, zá'ivé Bílé Sv#tlo, které Vás zcela
obklopuje a chrání p'ed v&ím záporn%m a &kodliv%m.
Jakmile se seznámíte s technikou Bílého Sv#tla, sta!í na n#j kdykoli jenom pomyslet – s
konkrétním zám#rem – a okam$it# budete chrán#ni. Jako by jste zmá!kli imaginární vypína! a
rozsvítili Bílé Sv#tlo. Nechte se Bíl%m Sv#tlem proza'ovat. Je zcela nutné, aby jste v#'ili (byli
p'esv#d!eni), $e jste ve svém „ochranném &títu“ z Bílého Sv#tla“ v bezpe!í.
Pokud budete mít pocit, $e si máte ud#lat „Bílé Sv#tlo“ – ud%lejte to ihned – jedná se obvykle
o varování Ducha, $e se blí$í n#co nep'átelského. Pokud se setkáte s jakoukoli situací nebo
osobou, která obsahuje negativitu nebo n#co &patného, vzpome(te si na „ochrann% &tít“ z
„Bílého Sv#tla“ a obklopte se jím. Vytvá'íte si tak nejenom bariéru proti v&emu negativnímu
(negativním vibracím), zabra(ujete tak i sní$ení frekvence vlastní aury, co$ by vás mohlo !init
náchyln%mi k posednutí.
Dále Vás d'razn% upozor*uji. Vyvarujte se jak#chkoli látek, které by mohli oslabit va$í
auru, jako jsou drogy, alkohol, cigarety, maso atd. (maso také sni(uje vibrace aury a to
pomineme ú!inky „hormonu smrti“). Byli by jste na omylu, kdyby jste v%&ili, (e se
„bíl#m Sv%tlem“ ochráníte, kdy( pijete alkohol nebo pou(íváte jiné omamné a
návykové látky. Vibrace aury se okam(it% sni(ují.
Doporu!il bych také cvi!it energetizaci !aker, pro!i&t#ní v&ech t#l (i vy&&ích) od v&eho
negativního a &patného.
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V#b%r místa a pozice
Najd#te si kousek místa, kde Vás nebude nikdo ru&it. N#jak% kousek, kter% budete pova$ovat
jakoby za chrám, kam budete pravideln# chodit meditovat.
V jaké pozici budete meditovat – nechám na ka$dém z Vás. Sám jsem za!ínal v sed#
(tureckém) a pozd#ji jsem p'e&el na meditaci ve stoje. Meditace ve stoje se osv#d!ila jako
nejlep&í a to z d"vodu, $e v sed# je !lov#k náchyln#j&í k usnutí a rychleji ztrácí koncentraci.
M"$ete meditovat se zav'en%ma o!ima anebo s otev'en%ma o!ima. Pokud Vám ze za!átku
nep"jde meditace s otev'en%ma o!ima, nic se ned#je, meditujte se zav'en%ma o!ima. Pozd#ji
postupem !asu sami dostanete signál, $e by jste mohli zkusit meditovat s otev'en%ma o!ima.

P&ipojení na Ducha
Tak$e vyberte si své míste!ko a pozici, ve které budete meditovat. Zaujm#te svou pohodlnou
pozici (nejlépe ve stoje) a soust'e*te se na svou !tvrtou !akru. Nejd'ív se soust'e*te na
„vyhmátnutí“ v&ech !aker vy&&ích t#l postupn#. A$ si vyhmátnete v&echny !akry, tedy i ty na
vy&&ích t#lech, p'edstavte si, jak ze !tvrté !akry vysíláte paprsek své energie k „Univerzální
kosmické energii“ (nutno dodr$et) (nepou$ívejte ozna!ení k bohu, k Je$í&ovi atd.). Paprsek
vlastní energie vysílejte ze za!átku k „Univerzální kosmické energii“ tak, $e si p'edstavíte, jako
by propichoval (procházel) postupn# v&emi !akrami, tedy v&emi t#ly v!etn# vy&&ích. Jakmile
projdete vlastním paprskem energie skrz „ochrann% val“ (z r"$ov#-st'íbro-zlaté energie)
nasm#rujte paprsek ke svému duchovi a od svého ducha k „Univerzální kosmické energii“.
POZOR! Nikdy nenavazujte kontakt s „Univerzální kosmickou energií“ bez toho ani$ by jste
v#dom# nejd'ív navázali kontakt se sv%m duchem.

Obrázek 1

Energetizace !aker
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Obrázek 2
Na obrázku !. 2 je fyzické t#lo nakresleno pouze pro lep&í p'edstavivost, d"le$itá je pouze
páte' fyzického t#la.
"akra 1: umíst#na mezi kone!níkem a pohlavními orgány
"akra 2: nachází se nad pohlavními orgány a je spojena s k'í$ovou kostí
"akra 3: nachází se p'ibli$n# dva prsty nad pupkem
"akra 4: umíst#na uprost'ed prsou ve v%&i srdce
"akra 5: nachází se mezi kr!ní jamkou a ohryzkem
"akra 6: umíst#na uprost'ed !ela, jeden prst nad ko'enem nosu
"akra 7: naho'e uprost'ed nad temenem na&í hlavy

Zaujm#te svou pohodlnou pozici (nejlépe ve stoje) a soust'e*te se na své t#lo. U Va&í první
!akry si p'edstavte ku$el energie Va&eho ducha. V tomto ku$elu si p'edstavte rotující energii
Va&eho ducha, která vstupuje do Va&í 1. !akry. Na ko'enu páte'e v oblasti první !akry by jste
!asem m#li ucítit bob a v n#m energii (!asem se za!ne tento bod zv#t&ovat a proud#ní
energie také). U druhé !akry si p'edstavte také jeden ku$el energie Va&eho ducha ze p'edu a
druh% zezadu Va&eho t#la. Tyto dva ku$ele se sv%mi hroty se spojují (dot%kají) na páte'i v
oblasti 2. !akry. V obou ku$elech proudí energie Va&eho ducha stejn# jako v p'edchozím
p'ípad#. Zase by jste m#li ucítit bod na Va&í páte'i v oblasti 2. !akry. Stejn% zp"sob jako u 2.
!akry opakujte i pro 3., 4., 5. a 6. !akru. U sedmé !akry pou$ijte zp"sob stejn% jako u 1. !akry
(pozor u 7. !akry musí také proudit energie ducha sm#rem do páte'e – do vás – nikdy ne ven).
Pokud by energie proudila z Va&ich !aker ven, ztráceli by jste drahocennou energii, kterou jste
povinni si uhlídat (ubránit), viz. „Základní vesmírné zákony“.
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D'le(itá poznámka: Ve$kerá rotující energie vstupuje v(dy do va$í !akry, (ádná
energie nevystupuje z va$í !akry ven.

Cílem tohoto cvi!ení je energetizovat páte' v!etn# jejích energetick%ch uzl" (!aker).

Pro!i$t%ní
Nyní p'ijde fáze o!i&t#ní od v&eho negativního a &patného. Kdy$ jste tedy navázali „kontakt“ s
vlastním duchem a s „Univerzální kosmickou energií“. P'edstavte si, jak k Vám po va&em
kontaktním (propojovacím) paprsku proudí (stéká) proud „Univerzální kosmické energie“ a
vytvá'í kolem va&eho fyzického t#la kouli „Univerzální kosmické energie“ do vzdálenosti jedné
pa$e v&emi sm#ry od va&eho fyzického t#la.
Nyní si p'edstavte, jak se va&e t#lo smr&)uje, úpln# mizí a rozpl%vá se. Kolem ka$dého t#la si
m"$ete p'edstavit polopropustnou blánu (obal/síto). Polopropustnou blánu proto, $e tato
blána bude propou&t#t pouze sm#rem ven, jak bude nazna!eno dále. Sm#rem dovnit' (p'i
zv#t&ování) nebude blána propou&t#t nic.

Obrázek 3
Nyní si p'edstavte, jak se va&e fyzické t#lo smr&)uje sm#rem do va&í t'etí !akry a p'ed sebou
hrne a proce*uje va&í vnit'ní energii tak, $e ve&kerá va&e pozitivní energie prochází skrz
polopropustnou blánu a ve&kerá negativní a cizí energie se sta!uje a koncentruje. V okam$iku,
kdy se va&e t#lo zmen&í, nap'. do velikosti mí!e, za!ne se uvol(ovat na povrch do koule
zelené „Univerzální kosmické energie“ v&e cizí, negativní a &patné a okam$it# se rozpl%vat a
ztrácet v „Univerzální kosmické energii“. Tento postup opakujte se v&emi ostatními t#ly a$ po
„ochrann% val“.
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Obrázek 4
Zde si m("ete odpo#inout.
Dále následuje p'esn# opa!n% proces. Nejd'ív si p'edstavte, jak se va&e „nejvy&&í“ t#lo
zv#t&uje do p"vodní velikosti tak, $e skrz ochrannou slupku se ji$ nedostává $ádná cizí,
negativní, &patná energie. Stejn# tak postupujte a$ do op#tovného „stvo'ení“ fyzického t#la.
Zde si m("ete odpo#inout.
Tímto procesem se o!istíte od v&eho &patného, negativního a cizího, co jste za den
„nachytali“. Zelenou „Univerzální kosmickou energii“ pot'ebujete k tomu, aby se v&e &patné,
negativní a cizí do!ista rozplynulo.
D"razn# upozor(uji, nesna$te se nic transformovat, ani nijak m#nit, dodr$ujte ze za!átku
tento postup. Nebudete schopni zpracovat tuto energii (mohla by Vám ublí$it), proto
pot'ebujete na pomoc „Univerzální kosmickou energii“. Pozd#ji, a$ budete zku&en#j&í a siln#j&í
(dostanete signál od svého ducha), m"$ete p'ejít k jinému cvi!ení, tzv. Od!erpávání, ale o tom
a$ hodn# pozd#ji.

Odpojení ps'
Dal&í !ástí meditace je odpojení tzv. hlídacích ps", kte'í jsou p'ímo napojeni na na&e fyzické
t#lo na temeni hlavy a p'ímo ovládají ná& mozek (nap'. viz. Carlos Castaneda kap.“Blativé
stíny“, nebo o r"zn%ch napojeních na vy&&ích t#lech se m"$ete do!íst také v !lánku Éra
Nositel" Pravdy, nefyzi!tí upí'i a napojení na temné síly (1) na Spirále atd.).
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Obrázek 5
Pro odpojení tzv. Ps" pot'ebujete hadí sílu. Soust'e*te se na zdroj (centrum) hadí síly, dole
uvnit' b'icha pod pupkem u ko'ene páte'e – nutno „vyhmátnout“ (mentáln#), kde se nachází.
Nyní se soust'e*te a vy&lete proud (paprsek, kabel) energie hadí síly ven z t#la bodem, kter%
je ve st'edu spojnice mezi genitáliemi a kone!níkem – prochází prvním bodem (!akrou). Nyní
se proud energie hadí síly stá!í sm#rem k zád"m a postupuje po kostr!i k druhému bodu
(!ak'e), potom k t'etímu bodu (!ak'e) a stejn# tak a$ po &est% bod (!akru). Dále postupuje
proud energie hadí síly po zadní stran# lebky sm#rem nahoru na temeno sm#rem k !elu. V
blízkosti oblasti nad !elem, kde vám za!ínají r"st vlasy, se chvíli s proudem energie hadí sily
zastavte a pokuste se „vyhmátnout“ napojení ps" (m"$e se projevit jakoby sv#d#ním). Kdy$ se
Vám poda'í vyhmátnout napojení ps", tak vy&lete proud energie hadí síly skrz toto napojení
ps" proti nim a vytla!te je ven ze v&ech sv%ch vy&&ích t#l.

Ochrana vy$$ích t%l – r'(ov% st&íbro zlat#m sv%tlem – paprskem
V dal&í fázi meditace si p'edstavte ve t'etí !ak'e (bodu) r"$ov#-st'íbro-zlatou kouli energie.
Tuto kouli rozrotujte. Nezab%vejte se tím, kter%m sm#rem má koule rotovat, zda doleva nebo
doprava, prost# ji uve*te do pohybu. Ona si sama ten správn% pohyb najde. A$ vám bude
r"$ov#-st'íbro-zlatá koule rotovat, tak roztáhn#te v#dom# její velikost do velikosti va&eho
prvního vy&&ího t#la. Nyní si p'edstavte, jak ze st'edu této r"$ov#-st'íbro-zlaté koule vychází
tenoulink% paprsek r"$ov#-st'íbro-zlaté energie a prochází 7. !akrou a potom 8. !akrou. Po
pr"chodu 8. !akrou si p'edstavte, jak se za!ne tenoulink% paprsek r"$ov#-st'íbro-zlaté
energie omotávat v&emi sm#ry cik-cak kolem druhého „vy&&ího energetického t#la“ (dále jen
VET, viz. zkratky) a vytvá'et kolem slupky druhého VET n#co podobného jako „kokon“ r"$ov#st'íbro-zlaté energie.
V"dy dbejte, aby b&hem omotávání paprsku r("ov&-st!íbro-zlaté energie kolem slupky VET byl
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paprsek kolmo ke slupce (povrchu) VET a omotával se v"dy „chaoticky“ (omotávání nesmí mít
!ád, nap! zleva doprava atd.). Cílem je, aby vazby (napojení) „vy$$ích energetick'ch“ bytostí na
Va$ich VET byly p!ekrájeny (p!est!i"eny) paprskem r("ov&-st!íbro-zlaté energie a zaceleny
(zat&sn&ny) kokonem z paprsku r("ov&-st!íbro-zlaté energie. Takto za#nete v&dom& budovat
ochranu sv'ch jednotliv'ch VET proti vniknutí „cizí energie“ do Va$ich t&l.

Stejn%m zp"sobem postupujte i u ostatních VET a$ po 12. VET v!etn#. Potom nastává
podstatná zm#na.
Po pr"chodu 12. !akrou a vytvo'ení kokonu kolem 12-tého t#la (slupky) vytvo'te nad 12-t%m
VET z r"$ov#-st'íbro-zlaté energie kouli. Z 12-té !akry vy&lete paprsek r"$ov#-st'íbro-zlaté
energie sm#rem k r"$ov#-st'íbro-zlaté energetické kouli a za!n#te vymotávat její vnit'ní
povrch r"$ov#-st'íbro-zlat%m paprskem energie a vytvo'te op#t kokon. Takto vybudujete
poslední „ochrann% val“ z r"$ov#-st'íbro-zlatého paprsku energie. Tento ochrann% val je velice
d"le$it%, tak si dejte zále$et.

Obrázek 6

Odpu$t%ní
Nyní p'istoupíme k této !ásti. Od'íkejte následující formulku:
Odpou$tím v$em (iv#m i ne(iv#m bytostem, energiím a polím, kter#m jsem ublí(il dnes
(sna$ím si v duchu promítnout dne&ek), v!era (sna$ím si v duchu promítnout v!erej&ek), v
tomto (ivot% (sna$ím si promítnout tento $ivot), od první inkarnace (sna$ím si promítnout
v&echny lidské inkarnace) a( od doby vzniku mého ducha (sna$ím si promítnout v&echny
inkarnace). A p&edstavím si jak postupn% do v$ech !ástí posílám energii lásky a míru (v
na&em p'ípad# energii st'íb'it# oslnivého bílého sv#tla).

Prosba o odpu$t%ní
Prosím o odpu$t%ní v$echny (ivé i ne(ivé bytosti, energie a pole, kter#m jsem ublí(il
dnes (sna$ím si v duchu promítnout dne&ek), v!era (sna$ím si v duchu promítnout v!erej&ek),
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v tomto (ivot% (sna$ím si promítnout tento $ivot), od první inkarnace (sna$ím si promítnout
v&echny lidské inkarnace) a od doby vzniku mého ducha (sna$ím si promítnout v&echny
inkarnace).
Pod termínem promítnout, si p!edstavuji toté" jako p!i p!ehlí"ení velkého davu, tj. dívám se na
za#átek davu, pak letím nad ním, ani" bych vnímal detaily a pak konec davu, zde to vnímám
tak, "e jsem do n&#eho „narazil“, resp. ji" mám pocit, "e je konec. (Tento zp(sob má za v'znam
vyru$it jakékoliv vazby na minulost v tomto systému!)

Pod%kování
D%kuji mému duchu, jak m% &ídí (sna$ím se ho vid#t – vnit'ním zrakem) ... fyzick%
projev pod#kování (nap'. úklona).
D%kuji m#m ochránc'm (sna$ím se je vid#t), (e m% chrání p&ed v$emi, kte&í mi
cht%jí ublí(it ... fyzick% projev pod#kování (nap'. úklona).
D%kuji mému duchovnímu u!iteli (sna$ím se ho vid#t), jak m% vede a pomáhá mi ....
fyzick% projev pod#kování (nap'. úklona).
D%kuji mému stvo&iteli (sna$ím se ho vid#t), (e si m% vybral a pomáhá mi na mé
cest% poznání ... fyzick% projev pod#kování (nap'. úklona).
D%kuji v$em, kte&í mi pomáhají na mé cest% ... fyzick% projev pod#kování (nap'.
úklona).

Meditace „Odpojení“
Cílem této meditace je o!istit se od v&ech napojen%ch „bytostí“ (i na vy&&ích t#lech nejenom
na fyzickém) a dostat se do stavu ego (dvojník) – já (v#domí) – duch.

Meditace se skládá z t%chto bod'
V#b%r místa a pozice (dle p'edchozího popisu)
P&ipojení (dle p'edchozího popisu)
Energetizace !aker (dle p'edchozího popisu)
Odpojení ps' (dle p'edchozího popisu)
Pro!i$t%ní (dle p'edchozího popisu)
Technika „Bílé sv%tlo“ (dle p'edchozího popisu)
Ochrana vy$$ích t%l – r'(ov% st&íbro zlat#m sv%tlem
Odpu$t%ní
Prosba o odpu$t%ní
Pod%kování
Do!erpání energie Ducha

Jak meditovat p&es n%koho blízkého
Nevím, kolik existuje zp"sob", jak meditovat p'es n#koho blízkého, ani netvrdím, $e zp"sob,
kter% zde nastíním, je ten jedin% a správn%. Nám se poda'ilo „navázat spojení“ s duchem
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pomocí p'ístroje komer!n# ozna!ovan%m psychowalkman. Provedli jsme malou úpravu
jednoho relaxa!ního programu v psychowalkmanu a za!ali meditovat s tímto p'ístrojem.
P'ístroj pou$íváme proto, $e nám rychleji pom"$e navodit stav v#domí (theta) (podobn%
hlubokému spánku nebo hypnóze), kdy je „vypnuto“ EGO a máte jistotu, $e komunikujete s
duchem Va&eho blízkého. Tato meditace probíhá tak, $e Vá& blízk% je uveden pomocí p'ístroje
do stavu (theta) a Vy (jako navigátor) za normálního v#domí komunikujete s Va&ím blízk%m
resp. prost'ednictvím Va&eho blízkého s jeho Duchem. Ducha Va&eho blízkého m"$ete potom
posílat na r"zná místa nap'. do Agharty, za Delfíny, mimo hranice Matrixu atd., ale také za
vlastním duchem (a to je d"le$ité). Práv# díky tomu, $e máte zprost'edkovan% rozhovor s
vlastním Duchem p'es Ducha Va&eho blízkého, eliminujete vlastní EGO, resp. iluzi, kterou by
Vám mohlo dát vlastní EGO.
Ze za!átku se m"$e stávat, $e i „uspan%“ partner bude ob!as podléhat EGU. Nap'. budou se
mu tla!it do hlavy na první pohled nesmyslné my&lenky nap'. modrá kráva a v#domí
„uspaného“ partnera je za!ne posuzovat, co je to za nesmysl, v$dy) modrá kráva neexistuje a
tuto my&lenku ne'ekne (zatlumí ji). Proto je d'le(ité nemyslet na logi!nost, zapomenout
na v$echno, co znáte, a mluvit (interpretovat) v$e co vás b%hem meditace napadne, a+
je to sebev%t$í nesmysl. ,asem za!nou tyto efekty ustupovat a spojení s Duchem se za!ne
pro!i&)ovat. Vy jako navigátor se vyvarujte jak%chkoli v%!itek v"!i partnerovi (uspanému), ve
smyslu to kv"li tob# to nejde a podobn#. P&istupujte k tomu jako ke h&e. P'ed spole!nou
meditací se sna$te b%t v klidu a v pohod#. Jste-li roz!ilení nebo v depresi, tak meditaci
posu(te na n#kdy jindy. Pokud Vám partner b#hem meditace usne, nechejte ho, a) se prospí.
Mo$ná bude lep&í, kdy$ budete meditovat spole!n# odpo!atí. Ze za!átku si musíte zvyknout
na tento p'ístroj. M"$ete si zvykat na p'ístroj jeho pomal%m pou$íváním, vyzkou&ejte si n#jaké
programy, které obsahuje, a pak si za!n#te zvykat na onen upraven% program. Hned ze
za!átku se nedostaví ony k%$ené v%sledky, ale postupem !asu ano. Pokud budete chtít,
m"$ete pou$ívat p'ístroj ze za!átku !ast#ji, nap'. ka$d% den nebo obden a pozd#ji si upravíte
re$im dle vlastních pot'eb a po$adavk".
Te) pár záv&re#n'ch rad na záv&r. Pokud se rozhodnete ke koupi p!ístroje, tak si vyberte model,
kter' umo"*uje komunikaci s po#íta#em a kter' má software k dohrání dal$ího programu. Tuto
vlastnost p!ístroje budete pot!ebovat, pro dohrání zmín&ného programu. Nev'hodou je, "e takov'
p!ístroj je ov$em dra"$í. Nemusíte ov$em kupovat hned ten nejdra"$í. Pro informaci, m(j p!ístroj
(Photosonic Muse) stál ve své dob& necel'ch 10 000 K# (ale stálo to za to investovat).
UPOZORN,NÍ: Nejedná se o reklamu na tyto p&ístroje. Pouze jsme vyu(ili,
mo(nosti, kterou poskytoval tehdej$í trh a vyzkou$eli to. Nev%d%li jsme ze za!átku
jestli to vyjde, ale vy$lo to. Kde si se(enete podobné p&ístroje nebo zda pou(ijete
jiné mo(nosti, nechám pln% na Va$í svobodné volb%.

V&em odvá$n%m p'eji hodn# zdaru a hlavn# vytrvalosti „Bubuláci“.
Eva a Josef

13 z 13

14.9.13 19:52

