
Úvod Cvi!ení Praktická cvi!ení 3

Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 3

I v této !ásti se budeme zab"vat praktick"m cvi!ením v!etn# zd$vodn#ní pro!. Popí%eme
zde dal%í !ást cvi!ení a to p&ípravné cviky p&ed vstupem do Bílého pásu a co d#lat dál v
Bílém pásu.

Rota!ní pole kolem hlavy

Cílem tohoto cvi!ení je ztlumení vlivu EGA (co" z pohledu v#voje lidského jedince

není zanedbatelné).

Toto cvi!ení bude následovat hned po cvi!ení prozá&ení v%ech vy%%í energetick"ch t#l (dále
jen VET), které bylo popsáno v !lánku „Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobod$
2“.

P&edstavte si paprsek energie vlastního Ducha jak proudí k Vám, k va%í hlav#, do Va%í korunní
!akry (sedmé !akry). Nyní si p&edstavte jak proza&ujete energií Va%eho ducha levou mozkovou
hemisféru a potom si stejn# p&edstavte jak proza&ujete energií Va%eho ducha pravou
mozkovou hemisféru.

Stejn# jako na obrázku. D$le'ité je aby, byla ka"dá mozková hemisféra prozá%ena

samostatn$, jako by hemisféry byly dv# polokoule odd$lené od sebe vzduchovou

mezerou.

Poznámka: Odli!né barevné zobrazení levé a pravé hemisféry je pou"ito jenom pro lep!í
ilustraci a rozli!ení. Nemá s technikou nic spole#ného.
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Nyní si p&edstavujte jak za!ínají tyto ob# energetická pole hemisfér rotovat kolem svislé osy,
která se nachází ve vzduchové meze&e.

Pro up&esn#ní musíme dodat, 'e nerotuje ka'dá polokoule samostatn#, ale ob$ najednou jako

by tvo%ily dohromady pomyslnou kouli. V"sledn" efekt potom bude, 'e energetické pole, které
proza&ovalo levou mozkovou hemisféru bude proza&ovat pravou mozkovou hemisféru a
energetické pole, které proza&ovalo pravou mozkovou hemisféru bude proza&ovat levou
mozkovou hemisféru. Tím, 'e budou tyto dv# samostatná energetická pole rotovat, budou
st&ídav# proza&ovat jednou levou a potom pravou mozkovou hemisféru, budou se st&ídat.

P&i uvád#ní obou polokoulí neudávejte 'ádn" sm#r ani doleva ani doprava. Prost# ji nechejte
a( se rozrotuje sama. Koule musí rotovat kolem svislé osy, ne kolem vodorovné.
mnemotechnicky si to m$'ete p&edstavit jako k%iltovku na hlav# a to!íte k%iltem dozadu a
dop&edu atd.

Jestli'e se b#hem cvi!ení dostaví nevolnost nebo slabá bolest hlavy, je to pr$vodní jev, 'e
cvi!ení funguje správn#, !asem to p&estanete vnímat. Pokud by tyto pocity byly nesnesitelné
(o !em' pochybujeme) tak m$'ete p&estat a vrátit se k tomuto cvi!ení za n#jakou chvíli a'
Vám bude lépe, ale to neznamená, 'e nikdy.

Energetické t$leso 3D MERKABA

Praktická cvi!ení 3 - Cesta Ducha - sebekou!ink trochu jinak http://cestaducha.cz/cviceni/prakticka-cviceni-3

2 z 9 14.9.13 19:50



Cílem tohoto cvi!ení je vytvo%it zvlá&tní „ochrann#“ energetick# obal okolo sv#ch

t$l, kter# je nezbytn# pro ná& dal&í v#voj.

V na%em pojetí se MERKABA skládá z jednotliv"ch „dvojit"ch !ty&st#n$“.

V"sledné t#leso (3D) MERKABY tvo&í jakoby ostnatou kouli (je'ka), kdy jednotlivé protilehlé
hroty jednotliv"ch dvojit"ch !ty&st#n$ rotují stejn# jako u v"chozího dvojitého !ty&st#nu proti
sob#.

V#chozí stavební tvar – DVOJIT' (TY)ST*N

 

Jsou proti sob#, v tom samém prostoru, rotující energetická pole ve tvaru !ty&st#nu. Tato pole,
jsou tvo&ená geometrick"mi strukturami, dva !ty&st#ny, které se vzájemn# protínají tak, 'e
jejich vrcholy jsou protilehlé.

Horní a dolní !ty&st#n se pronikají a tento pár tvo&í „dvojit"“ !ty&st#n. V#chozí stavební tvar

„dvojit#“ !ty%st$n se li&í svou stavbou u "eny a mu"e.

Sestrojte nejd&íve z energie vlastního Ducha první !ty&st#n, za!n#te se !ty&st#nem s hrotem
nahoru (modr") (viz. obrázky ní'e). Na úrovní kostr!e (první !akry) sestrojte podstavu ve tvaru
rovnostranného trojúhelníku tak, 'e st&ed tohoto trojúhelníku je shodn" s první !akrou, strany
trojúhelníku budou do vzdálenosti jedné pa'e v%emi sm#ry. Nyní, kdy' máte sestrojenu
podstavu, vy%lete paprsek energie z první !akry (st&edu podstavového trojúhelníku) a' za
ochrann" val, tam ho ukon!ete, nyní propojte takto vznikl" vrchol !ty&st#nu s jednotliv"mi
vrcholy podstavového trojúhelníku a sestrojíte takto !ty&st#n s vrcholem nahoru (modr").

Analogick"m zp$sobem sestrojíte !ty&st#n s vrcholem dol$ (!erven"), s tím rozdílen, 'e
podstava tohoto !ty&st#nu bude na úrovní prsních bradavek (!tvrté !akry) a st&ed této
podstavy bude shodn" se !tvrtou !akrou. Vrchol Tohoto !ty&st#nu bude le'et op#t za
hranicemi ochranného valu, ale tentokrát dole.

Nyní kdy' jste sestrojili první základní stavební tvar – dvojit" !ty&st#n, rozrotujte jednotlivé
!ty&st#ny proti sob# dle popisu ní'e, dle svého pohlaví.

Rozdíly ve stavb$ v#chozího „dvojitého“ !ty%st$nu u "eny a mu"e

Následující obrázky znázor)ují rozdíly ve stavb# v"chozího „dvojitého“ !ty&st#nu. Pozorn# si
porovnejte tyto obrázky a v%imn#te si vzájemn"ch rozdíl$, hlavn# rozdílného pooto!ení
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„modrého“ a „!erveného“ !ty&st#nu u 'eny a mu'e.

Podstava „!erveného“ !ty&st#nu je na úrovni, bradavek (!tvrté !akry). Podstava „modrého“
!ty&st#nu je na úrovni kostr!e (první !akry) Pokud stojíme, oba hroty – dolní/horní kon!í
dole/naho&e za ochrann"m valem (viz. „Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvi!ení 2“ –
Ochrana vy%%ích t#l – r$'ov#-st&íbro-zlat"m sv#tlem – paprskem). Na sumárním obrázku dole
je ochrann" val znázorn#n fialkov#.

 

+ENA: „Modr#“ !ty%st$n, rotuje p&i pohledu dol$, PROTI sm#ru hodinov"ch ru!i!ek.
MU+: „(erven#“ !ty%st$n, rotuje p&i pohledu dol$, PO sm#ru hodinov"ch ru!i!ek.

Sestavení v#sledného 3D tvaru MERKABY – „je"ka“

V následující sekvenci obrázk$ (z leva doprava a na konec dol$) je znázorn#n zjednodu%en#
postup konstrukce a' do v"sledného 3D tvaru. Tento postup je zvolen tak jak jsme zvyklí to
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d#lat, jinak jestli Vám bude vyhovovat jin" postup, klidn# ho pou'ijte, d$le'ité je ov%em
dosáhnout v"sledného tvaru v!etn# rotace jednotliv" prvk$ (ostn$).

Postupujte p%ibli"n$ takto

K v"chozímu tvaru a postavení (obr. 1) p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n do roviny pod úhlem 90°
„modr"m“ !ty&st#nem dop%edu (obr. 2), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice p&idáte
dal%í dvojit" !ty&st#n pod úhlem 90° „modr"m“ !ty&st#nem doleva (obr. 3) vizualizujete si tuto
rotující dvojici. Tím jste vytvo&ily osov" k&í'.

Je bohu"el d&le"itá tato otrocká konstrukce, je nutné aby si fyzické t$lo pomalu zvykalo na

vznikající energetické pole. M$ se jako pr&vodní jev dostavovala bolest v zádech, pokud budete mít

podobn' zá"itek, tak se nelekejte a pokra#ujte dál.

Dále p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n do roviny pod úhlem 33° „modr"m“ !ty&st#nem dop%edu

(obr. 4), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n pod úhlem
33° „modr"m“ !ty&st#nem dozadu (obr. 5), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Postupn$ symetricky p%idáváte dal!í dvojité #ty%st$ny kolem „hlavních os“ reprezentovan'ch

osov'm k%í"em znázorn$ném na obr. 3. Cíl je zat$"ovat t$lo postupn$ symetricky energetick'm
polem.

Dle tohoto postupu pokra!ujeme dále a p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n do roviny pod úhlem
66° „modr"m“ !ty&st#nem dop%edu (obr. 6), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice
p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n pod úhlem 66° „modr"m“ !ty&st#nem dozadu (obr. 7),
vizualizujete si tuto rotující dvojici.

V"sledek by m#l b"t svisl" „prstenec“ z „ostn$“, viz. obr. 7.

Dále se postupuje analogicky, a budeme vytvá%et prstenec ve vodorovné rovin$ (viz. obr. 11).

Tak'e stejn# jako posledn# p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n do vodorovné roviny pod úhlem 33°
„modr"m“ !ty&st#nem doleva (obr. 8), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice p&idáte
dal%í dvojit" !ty&st#n pod úhlem 33° „modr"m“ !ty&st#nem doprava (obr. 9), vizualizujete si
tuto rotující dvojici. Potom p&idáte dal%í dvojit" !ty&st#n do vodorovné roviny pod úhlem 66°
„modr"m“ !ty&st#nem doleva (obr. 10), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice p&idáte
dal%í dvojit" !ty&st#n pod úhlem 66° „modr"m“ !ty&st#nem doprava (obr. 11), vizualizujete si
tuto rotující dvojici.

Dal%í postup ji' nebudeme takto podrobn# rozepisovat analogick"m zp$sobem doplníte
ostatní „naklon#né roviny“ (obr. 12, 13, 14 a 15) dvojit"mi !ty&st#ny a vytvo&íte v"sledn" 3D
tvar – „je'ka“ (obr. 15). Na posledním obrázku 16 jsme se pokusili znázornit pomocí
polopr$svitné koule poslední vrstvu – ochrann" val (viz. !lánek Odkrytá tajemství Matrixu
aneb praktická cvi!ení 2). „Ostny“ v"sledné 3D Merkaby (je'ka) propichují mírn# ochrann" val.
Nakonec za!nou vyza&ovat z hrot$ jednotliv"ch rotujících dvojit"ch !ty&st#n$ „modré“
„blesky“, které se za!nou vzájemn# propojovat a spojí se ve v"sledné energetické pole. To
jsme se pokusili znázornit na posledním obrázku, ale bohu'el se nám ho nepoda&ilo v#rn#
namodelovat, proto je pouze symbolicky znázorn#no polopr$svitnou koulí.

Tím je cvi!ení Merkaby u konce.
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D,le"itá up%esn$ní

Modrá a !ervená barva u !ty&st#n$ je pou'itá pouze pro rozli%ení jednotliv"ch tvar$. My
pou'íváme pro stavbu energetického pole ve tvaru „dvojitého“ !ty&st#nu jednotnou energii a
to konkrétn# energii vlastního Ducha.
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B#hem stavby 3D Merkaby neustále rotují „modr"“ a „!erven"“ !ty&st#n jednotliv"ch
základních dvojit"ch !ty&st#n$. Z toho vypl"vá, 'e u v"sledné 3D MERKABY rotují v%echny
„ostny". Pohlaví mu' 'ena rozli%uje konstrukci v"chozího stavebního tvaru.

Na sekvenci obrázk$ pro konstrukci 3D MERKABY je uveden postup pro „'enu“. Pro „mu'e“ je
postup vlastn# stejn", li%í se akorát „konstrukce“ v"chozího stavebního tvaru.

Jednotlivé „ostny“ jsou pod úhly 33°, jin"mi slovy a jednodu%e pomysln# rozd#líte prav" úhel
(90°) na 3 !ásti.

Tímto by jste m$li mít sestrojené 3D Energetické t$leso MERKABA, s rotujícími

protilehl#mi hroty (!ty%st$ny) z jednotliv#ch základních stavebních dvojit#ch

!ty%st$n,.

Bezenergetické pásmo

V !lánku P&echod na%í podstaty do reality aneb iluze stále pokra!uje a nebo, 'e by ne?! Jsme
se seznámili s „Bíl"m pásem“ a jeho poznáváním prost&ednictvím vlastního Ducha.

Poznávání (pr$zkum) „Bílého pásu“ si m$'ete p&edstavit jako by jste si %li zaplavat do mo&e,
kde nevidíte na druh" b&eh, nap&. jako Kry%tof Kolumbus. Sna'te se postupn# plavat a plavat
dokud nenarazíte jakoby na energetickou bariéru, která Vás nechce pustit dál. Postupem !asu
se za!nete nala*ovat na nové energie a projdete t#mito bariérami. Nakonec se dostanete na
konec „Bílého pásu“, kde najdete „pr$chod“.

Tímto pr$chodem musíte projít a dostanete se do &ekn#me „Bezenergetického pásu“.
Jakmile se dostanete do „Bezenergetického pásu“ dostaví se specifick# pocit, "e máte

poskakovat (driblovat), tak tento pocit akceptujte a poskakujte a nep%estávejte

poskakovat. „Bezenergetick# pás“ má toti" vlastnost jímat (zajmout), a mohli by jste

zde uvíznout nadobro. Postupn# prozkoumávejte „Bezenergetick" pás“ a' narazíte na dal%í
pr$chod. B#hem pr$zkumu narazíte na Strá'ce, kter" Vás nepustí dál dokud nebudete
spl)ovat dané podmínky nebo se Vám musí poda&it ho obelstít, zde je to individuální.

P%íb$h stále nekon!í......
MEDITACE pokra!uje......

Bubláci Eva a Josef
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