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Úvod

Cvi!ení

http://cestaducha.cz/cviceni/prakticka-cviceni-2

Praktická cvi!ení 2

Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 2
Ty z Vás, kte"í se dostali náhodn# k tomuto !lánku chci upozornit, aby jste si nejd"ív
prostudovali p"edchozí související !ásti (!lánky), které Vám jist# pom$%ou lépe vniknout
do problematiky (u% jenom pro ujasn#ní n#kter&ch pojm$).

Cesta ke svobod#
Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 1
Disharmonie
Cel& sv#t je tu proto, aby nám slou%il

„Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“
Je technika (cvi!ení), která se stane sou!ástí Meditace (souboru cvi!ení) popsané v !lánku
Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 1.

Meditace se bude tedy skládat z t"chto sousledn#ch cvi!ení, které pro
zopakování uvedu heslovit":
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 (dle p"edchozího popisu)
„Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“
Odpu&t"ní (dle p"edchozího popisu)
Prosba o odpu&t"ní (dle p"edchozího popisu)
Pod"kování (dle p"edchozího popisu)
Do!erpání energie Ducha (dle p"edchozího popisu)
Ano jak je vid#t z této osnovy, je cvi!ení „Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“ vlo%eno p"ed
!ást Odpu't#ní, Prosba o odpu't#ní a pod#kování, Do!erpání energie Ducha, které pat"í na
záv#r Meditace.
Nyní u% p"ejd#me k popisu samotné techniky (cvi!ení).

„Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“
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Bílá postava znázor!uje fyzické t"lo a #edá postava znázor!uje „dvojníka“ (na#í temnou stánku).
Podobn# jak je znázorn#no na tomto obrázku p$ive(te energii na'eho Ducha do v#&ky
(úrovn#) oblasti 4. !akry ve vzdálenosti cca 30 cm od hrudního ko&e na stran# fyzického t#la
a na stran# t#la dvojníkova.
Sou!asn" s p"ivedením energie na'eho ducha si p$edstavujte rozetnutí napojení Matrixu.
Napojení Matrixu (v oblasti 4. !akry) si m$%ete p"edstavit jako n#jak& kabel, kter& rozetnete
paprskem Ducha o tlou'(ce cca 15 cm.
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V míst# rozetnutí napojení Matrixu, se rozd#lí energie Ducha na dva proudy.
1. První proud energie na'eho ducha vy'lete proti zbylému napojení Matrixu (kabelu)
sm#rem do 4. !akry z obou stran, jak od strany fyzického t#la, tak od strany „dvojníka“.
2. Druh& proud energie na'eho ducha vy'lete proti napojení Matrixu (kabelu) a vytla!ujte
napojení Matrixu skrz svá vy''í energetická t#la (VET) a% za ochrann& val, a% za hranice
Matrixu.
Ti z Vás, kte$í budou mít intuitivní pocit, %e by jste m"li vytla&ovat napojení Matrixu je#t" dále, tak
m'%ete u&init dle vlastního pocitu (o této problematice se n"co dozvíte v dal#ím &lánku).
Mezi energií ducha a napojením Matrixu, které budete vytla!ovat si p"edstavte energetické
rozhraní (nap". jako desku, která tla!í proti napojení Matrixu).
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3. Po odtla!ení napojení Matrixu a% za okraj (hranice) Matrixu nebo je't# dále, vy'lete z
prvního proudu energie va'eho ducha (viz. v&'e) dal'í proud energie va'eho Ducha
sm#rem k nohám, jak na stran# fyzického t#la tak na stran# dvojníka.
4. U nohou se tento dal'í proud energie na'eho ducha rozd#lí na dal'í dva proudy (jak na
stran" fyz. t"la, tak na stran" dvojníka), kdy jeden sm#"uje k levému kotníku a druh& k
pravému kotníku,
5. pokra!ují podél bo!ní strany levého i pravého l&tka, potom stehna a% do úrovn# (v&'ky)
první !akry. Zde dochází k dal&ímu rozd"lení proudu energie na&eho Ducha
následovn" (barevn" rozli&eno):
6. (znázorn#no mod"e) tyto dva proudy (lev& a prav&) se oto!í sm#rem k první !ak"e a
spojí se s centrem hadí síly. Zde se promíchá energie na'eho ducha s na'í hadí silou
7. a spole!n# postupuje jako jeden proud skrz první, druhou, t"etí !akru do !akry !tvrté,
kde se zastaví a vytvo"í energetickou kouli (zdroj na'í vnit"ní energie).
8. (znázorn#no zelen#) tyto dva proudy (lev& a prav&) pokra!ují dále vzh$ru po bocích
(pánvi), %ebrech a% do úrovn# (v&'ky) 4. !akry,
9. kde se sm#r t#chto dvou proud$ (levého a pravého) oto!í sm#rem k 4. !ak"e a vstoupí
do 4. !akry, kde se spojí se zdrojem na'í vnit"ní energie.
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Obdobn# jako v p"edchozím p"ípad# budeme postupovat i u horní !ásti t#la.
10. Z prvního proudu energie va'eho ducha (viz. v&'e) vy'lete sm#rem k hlav#, jak na
stran# fyzického t#la tak na stran# dvojníka, proud energie va'eho ducha k 7. !ak"e. V
oblasti sedmé !akry se oba proudy energie va'eho ducha (pro lep#í orientaci je v#e
znázorn"no zelenou barvou):
11. spojí a proudí skrz sedmou, 'estou, pátou !akru do !akry !tvrté.
12. rozd#lí do dal'ích proud$ na levou stranu a pravou stranu a potom proudí dol$ po
tvá"ích, krku a ramenou do úrovn# (v&'ky) 4. !akry, kde se jejich sm#r oto!í sm#rem k 4.
!ak"e a vstoupí do ní.
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Na tomto brázku je pro lep'í p"edstavivost znázorn#n pohled od páte"e. Stejná „klec“ je jak
pro fyzické t#lo, tak pro „dvojníka“ (zrcadlov# pooto!ená, kdy dvojník stojí zády k zád$m
fyzického t#la).

6z9

14.9.13 19:52

Praktická cvičení 2 - Cesta Ducha - sebekoučink trochu jinak

http://cestaducha.cz/cviceni/prakticka-cviceni-2

Na tomto obrázku je znázorn#na kompletn# sestrojená „Duchova klec“. Nyní je pot"eba
provést poslední cvi!ení – prozá"ení fyzického t#la a t#la dvojníkova energií va'eho Ducha.
Prozá"ení fyzického t#la provedete tak, %e si p"edstavíte, jako by se kolem proudu (paprsku
nebo kabelu – pro lep'í p"edstavivost) tvo"ilo energetické pole, které proza"uje v'e ve svém
blízkém okolí, tedy !ásti va'eho fyzického t#la. Za!n#te se proza"ovat od chodidel, potom
proza"ujte l&tka, stehna, h&%d#, trup a nakonec hlavu. P"edstavujte si jak je va'e fyzické t#lo
intenzivn# proza"ováno energií va'eho ducha a jak je va'e t#lo o!i'(ováno a uzdravováno.
Stejn& postup aplikujte i na prozá"ení t#la „dvojníkova“.
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Nyní ji% zb&vá poslední a kone!ná fáze celého cvi!ení. Prozá"it v'echna vy''í energetická t#la
(dále jen VET).
Soust"e)te se na centrum va'í vnit"ní energie vybudované ve 4. !ak"e a z tohoto centra
rozve)te energii do v'ech VET, které intenzivn# proza"ujte a p"edstavujte si, jak jsou také tyto
VET o!i'(ována a uzdravována.

Poznámka
V p$ípad", 'e by jste m"li b"hem proza$ování VET nedostatek energie, do!erpejte si
po'adované mno'ství p$es „Duchovu klec“ od va&eho Ducha.
D%le'ité upozorn"ní
Pokud budete po Meditaci zpocení, neváhejte a osprchujte se. V %ádném p"ípad#
nenechávejte na sob#, %ádn& pot nebo ne!istoty vylou!ené z Va'eho fyzického t#la
b#hem Meditace.

S pozdravem Bubuláci
EVA + JOSEF

Jedno upozorn"ní na záv"r
V p"edchozím díle „Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 1“ do'lo k chyb#. Z
Na'eho pohledu k dost záva%né chyb#. Proto bychom se také touhle cestou cht#li
omluvit !tená"$m za toto nedorozum#ní a v poznámce uvádíme opravenou (správnou
!ást textu).

Mo%ná, %e na n#kter&ch WWW stránkách bude ji% tato chyba opravena, mo%ná, %e na
n#kter&ch WWW stránkách ne. Prosím zkontrolujte si Vá' text, zda neobsahuje tuto chybu.

ad) kapitola Pro!i&t"ní
Chybn# text
Nyní si p$edstavte, jak se va#e fyzické t"lo smr#(uje sm"rem do va#í &tvrté &akry a p$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 „obal hadí síly“.
Správn# text
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
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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“.

ad) kapitola Ochrana vy&&ích t"l – r%'ov"-st$íbro-zlat#m sv"tlem – paprskem
Chybn# text
V dal#í fázi meditace si p$edstavte ve &tvrté &ak$e (bodu) r'%ov"-st$íbro-zlatou kouli energie.
Správn# text
V dal#í fázi meditace si p$edstavte ve t$etí &ak$e (bodu) r'%ov"-st$íbro-zlatou kouli energie.
KONEC
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