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SHAMBALLA 1024 
 
Představte si ji, jako krásné mírumilovné místo, plné světla, tepla a radosti. Místo, které je domovem 
Nanebevzatých mistrů, světelných bytostí, víl a skřítků. Je to místo plné andělů. 
Je to místo, které není velké rozlohou, ale je plné pozitivní energie, šířící se k nekonečným dálkám, 
které střeží naši Zemi. 
Bytosti, které toto místo s názvem Shamballa obývají, touží po spojení s námi. Touží nám ukazovat 
cestu a správný směr. Naleznout cestu k sobě. 
Skrze zasvěcení, dojde s tímto místem k hlubokému propojení. Představte si ho,  jako kanál, skrze který 
jste neustále ve spojení. Stačí pomyslet na toto místo a ihned můžete čerpat z nevyčerpatelného zdroje. 
Lásku, světlo, naději a hluboce prožitou radost, která vámi plně prostupuje. Začne uvolňovat vaše bloky 
a skrytá zranění, začne rozpouštět všechna vaše omezení. 
Velká světelná koule, se vám usadí na temeni hlavy. Začne vás prosvěcovat a na toto světlo začne 
reagovat každá buňka ve vašem těle. Toto vaše duše pocítí jako návrat ke světlu, ze kterého jste vzešli. 
Začnete vnímat mnoho signálů a znamení, která jste doposud nevnímali. Vaše touha po svobodě a 
pravdě začne být na prvním místě ve vašem životě. Sundáte okovy všech svých omezení a naleznete 
svoji pravou cestu. Jako Pandořina skříňka se před vámi otevře vaše duše a její pravé poslání. Najdete 
uvnitř sebe sílu a odhodlání na sobě začít pracovat. Věnovat se sami sobě a skrze toto také lidem kolem 
sebe. Vzpomenete si na to, kým jste. Budete se radovat ze znovuobjevení krásy každého okamžiku. 
Světelné bytosti vás budou na vaší cestě doprovázet, budou vám ukazovat cestu vpřed a nedovolí, aby 
vás ovládal strach a vaše ego. Začnou je pomalu a nenásilným způsobem rozpouštět. Začnou vám 
ukazovat důsledky všech vašich myšlenek a činů a za vše dobré budete velmi rychle odměňováni, také 
proto aby vás světelné bytosti inspirovaly ke změně, protože projdete li změnou vy, projde jí celý svět. 
Uvědomte si, že práce vás samotných na sobě, je nejlepší cestou k uzdravení celé této planety. I tato 
planeta kdysi byla plná těchto bytostí, byla nedotčena strachem a temnotou, ale v tuto chvíli je potřeba 
si uvědomit, že světlo musí probudit každý sám v sobě a pak se bude toto světlo šířit a hřát a 
prosvěcovat temnotu okolo vás. 
Přijměte pozvání na tuto cestu, cestu radosti, poznání a všeobjímající lásky. Začněte sami u sebe, 
přestaňte se soustředit na to, co se třpytí kolem vás, ale očistěte vaši duši a ukažte tu zář, která se ve vás 
skrývá! Je to jediná možná cesta ke znovuzrození. Nechte se vést, důvěřujte sami sobě a vše se změní. 
To je kouzlo ukryté v zasvěcení. 
 
Komu je zasvěcení určeno a jak tento rituál probíhá? 
 
O tom, kdo je připraven zasvěcením projít, vždy rozhodují sami Mistři. Každý, kdo vás bude 
zasvěcením provázet, průvodce, kterého jste zvolili, se vždy před zasvěcováním musí dotázat na 
mentální souhlas s vaším zasvěcením. Pokud bude informace jasné ano, dostane do svých rukou tu moc 
vás do jednotlivých stupňů Shambally zasvětit. V tuto chvíli oplývá všemi pravomocemi vás 
doprovázet, ukázat vám cestu do tohoto místa, skrze vedenou meditaci. Pokud je zasvěcení předáváno 
na dálku, je důležité si předem určit přesnou hodinu, kdy k zasvěcení dojde. 
Zasvěcení mohou z pravidla přijmout všichni lidé, zvířata, ale také prostory kolem vás. 
Zasvěcení je vhodné také pro těhotné ženy. Světlo, radost a všeobjímající láska, nemohou nikomu 
ublížit. Povolení k zasvěcení v těhotenství by nedostala pouze žena, která má příliš negativistické 
chování, užívá návykové látky, nebo je příliš ovlivněna negativními emocemi z traumat, která prožila. V 
takovém případě bude vhodné a velmi posilující zasvěcení až v období, kdy nebude dítě kojit a bude si 
moci dovolit jak emotivní tak také fyzické čistění organismu. 
Pro malé děti je zasvěcení velmi vhodné a žádoucí. Posiluje jejich tvořivost, intelekt a skryté talenty. 
Děti po zasvěcení jen „kvetou“ a rodiče posun vidí ve velmi krátkém čase. Děti se skrze zasvěcení 
zbavují také svých strachů, bloků a negativních myšlenkových vzorců. Otevírá dveře jejich 
představivosti a intuici. Takové dítě je zároveň pod neustálou a intenzivní ochranou, ale je také důležité 
naučit dítě s energií pracovat. Je to velmi jednoduché a každé dítě to velmi snadno zvládne a jeho život 
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to jistě velmi obohatí, protože se již jako malé naučí ovládat své myšlenky a zároveň je transformovat v 
dobro a pochopení. 
Shamballa je energie, která může obohatit život každého, kdo touží po změně, transformaci a rozkvětu 
vlastní osobnosti. 
Pokud dochází k zasvěcení osobně, vedu každého jednotlivce skrze meditaci na toto místo, kde se 
člověk s tímto místem blíže seznámí. Celý proces trvá přibližně půl hodiny. Poté dochází k praktické 
ukázce práce s touto energií. 
Našla jsem si vlastní způsob, který mi velmi vyhovuje a nabízím ho jako nabídku svým žadatelům, ale 
nejsou tímto způsobem nijak limitovaní. Každý se může sám rozhodnout, jak bude s energií nakládat a 
každý má také možnost používat tuto energii vlastním a jedinečným způsobem. 
Tato energie je natolik inteligentní a propojená s myšlenkou každého příjemce, že jsou skrze ni 
automaticky posilovány všechny pozitivní myšlenky a jsou velmi rychle uváděny do hmoty. Vše se děje 
velmi rychle, snadno a velice efektivně. Celý tento proces použití v běžném životě zabere jen pár 
desítek vteřin. Ale ovlivní dění kolem vás pozitivně a trvale. 
 
 
 
Co může člověk od zasvěcení očekávat? 
 
V první fázi působení této energie na člověka se začnou rozpouštět vaše obavy, strach a negativní 
emoce. Dále pak dochází k hluboké práci s egem. To začíná být rozpouštěno a člověk je spojován s 
všeobjímající, bezpodmínečnou láskou, která jím velmi rychle a hluboce prostupuje. Člověk se začne 
velmi rychle ukotvovat ve svém středu. Harmonizují se čakry, jemnohmotná těla a fyzické tělo se začne 
uzdravovat. Leckdy velmi záhy se člověk „rozpohybuje“ myšlenkově, ale také ve fyzické rovině. 
Překážky začnou být pomalu odstraňovány a člověk si uvědomí, že jediná omezení si staví do cesty jen 
on sám. Že není nikdo zodpovědný za jeho úspěchy a propady, ale že jen on sám může a je tvůrcem 
svého života. Že je potřeba vědět, co chci a následovat své sny a přání. Naplňovat své touhy a pochopit 
své poslání a skrytá poselství života, jako takového. 
Každý člověk by měl vědět o své síle, moci a možnostech, které před něj život staví, aby měl možnost 
jich využít nejen, ku prospěchu sebe samého, ale celé společnosti. Záměrem přijetí této energie by měla 
být touha po změně, duchovním růstu a uzdravení, ale nejen v rovině individuality, ale celého lidstva. 
Tato planeta je ještě příliš plná temnoty, kterou může prozářit jen světlo probuzených lidských bytostí, 
které začnou být zodpovědné za své činy, slova i myšlenky. Shaballa právě k tomuto vybízí a určuje 
správný směr člověka, který doposud nebyl schopen najít svoji pravou cestu. 
Radost a podpora, která se po zasvěcení dostaví a pomůže člověku sundat okovy všech omezení, je 
zázrakem, který nám je předáván a je velmi přísně kontrolován, aby s tímto darem nebylo nijak 
manipulováno a aby nebylo možné skrze tuto energii manipulovat. 
Každá lidská bytost, je při sestupu na planetu Zemi vybavena tímto světlem a všeobjímající láskou 
přirozeně, ale nepřirozený přístup k životu jako takovému, pokřivené charaktery a vlastnosti lidí, kteří 
jsou ovládáni strachem, egem a mocí způsobují, že je toto světlo v lidech potlačováno ba i záměrně 
ničeno ve prospěch sektářských skupin a mocenských organizací, které velmi silně působí na masy lidí 
po celé této planetě. Lidé jsou pořád ochotni nechat umírat děti hladem, zabíjet zvířata sadistickými 
metodami ve svůj vlastní prospěch. Tím, že přijmete tuto silnou a povzbuzující energii, dojdete k 
hlubokému pochopení, že nastal čas stát se ochráncem dobra a přestat sloužit vlastnímu strachu, čímž 
pomůžete všemu a všem kolem sebe. 
Pokud dokážete uzdravit sebe, uzdravíte celý svět! 
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Jak shamballu používat? 
 
Jsou různé způsoby a různé názory na to, jak Shamballu použít a jak s ní pracovat. Sama za sebe si 
myslím, že je na každém z nás, jaký způsob a jaký přístup si zvolíme. Já jsem se postupem času 
dopracovala k tomu názoru, že je potřeba, aby použití bylo velmi rychlé a bylo možné jej použít 
kdykoliv a za všech okolností. Protože v životě mohou nastat velmi nebezpečné a stresující situace, kdy 
potřebujeme rychlou a efektivní pomoc, a právě v takových případech je potřeba vědět, jak s energií 
pracovat. 
Vždy, když žádám duchovní bytosti nad námi o pomoc, žádám skrze větu, formulku či modlitbu, ke 
které jsem postupem času sama dospěla a která mě i mým klientkám velmi vyhovuje. 
Stačí se na chvilku posadit, zavřít si oči a požádat si v duchu o napojení se na energii Shambally.  
Do 3 vteřin ucítíte toto spojení. Já ho vnímám jako lehký tlak v očích a za nimi, uvnitř v hlavě. 
Potom říkám, ať už v duchu, nebo nahlas tuto modlitbu: 
 „Žádám všechny Anděly, Archanděly, Nanebevzaté mistry a další světelné bytosti, víly a skřítky, 
aby v tuto chvíli nasměrovali veškerou svoji pozornost k…………… (např. k mé dceři), aby 
dostávala přesně tolik energie, v takovém čase, kolik bude potřebovat. Abyste u ní stáli a chránili 
ji a prosím pro ni také o Boží požehnání. Děkuji!“ 
Takto jednoduše vyšlu prosbu vzhůru. Můžete si ji samozřejmě upravit dle situace a vlastního uvážení. 
Vždy je ale dobré nechat prostor pro dobro pro všechny a pro všechno a nesnažit se svým přáním situaci 
kamkoliv vmanipulovat. Duchovní bytosti ví nejlépe, co a jak je potřeba udělat, vy jen žádejte, že pokud 
je možné cokoliv udělat, ať to udělají. To je vše. Tím spustíte proces ochrany a čištění. Světlo začne 
prosvěcovat situaci nebo bytost, pro kterou jste o toto světlo žádali. 
Vlastně od chvíle prvního zasvěcení se všechny vaše pozitivní skutky a myšlenky začnou rychleji a 
energičtěji zhmotňovat. Váš život začne rychle reagovat, dostanete se do souladu s Vesmírnou mřížkou 
a uvidíte světlo na konci tunelu, naději a víru, která vás dokáže vyvést z každé situace. 
Proto oddejte se, najděte v sobě touhu změnit svůj život, naplnit svá poslání a nechat rozvinout všechny 
své talenty a dary. Vždyť proto jsme přece všichni tady, abychom začali tvořit, ne každý sám za sebe, 
ale všichni dohromady. Uvědomte si, že předávat si tuto sílu a energii, je potřeba, a začnete li sami u 
sebe, všichni ostatní vás budou následovat, protože je dokážete svým životem správně motivovat a 
nakonec budete moci věřit sami sobě a sebe samé obdivovat, lidé se budou nad vaším životem radovat a 
podivovat. 
 
Co vnesla shamballa do mého života? 
 
Já osobně jsem se se Shamballou setkala v roce 2009, bylo to na začátku léta a k zasvěcení došlo v 
Domažlicích. Tehdy jsem měla vůči zasvěcení předsudky a nevěřila jsem v jeho moudrost a sílu, která 
se později projevila. Shamballa mi otevřela obzory vlastního života a vlastních možností. Pomohla mi 
začít vnímat souvislosti a uvádět své myšlenky do praxe. Musela jsem přijmout plnou zodpovědnost za 
své chování a jednání. Nedovolila mi jít sama proti sobě a pokud jsem to nekonec přeci jen udělala, 
vždy přišly negativní projevy v hmotném světě. Uvědomila jsem si, že jsem já sama tvůrcem svého 
života. Že nikdo není zodpovědný za můj život a že já jsem ta, která se vždy dostanu k výsledkům svého 
vlastního konání a jednání. Uvědomila jsem si, že energie kterou vysílám se v mé realitě zhmotňuje a 
šíří světem dál a nadále ovlivňuje vše a každého kolem. Pokud nejsme schopni přijmout zodpovědnost 
sami za sebe, nemůže náš život nikdy fungovat a vést k radosti a uspokojení. Budeme jen obětí a 
budeme vláčeni během událostí, které budeme nevědomky vytvářet. Já jsem přesvědčená že od chvíle, 
kdy mi tato energie vstoupila do života, je můj život lepší a harmoničtější, krásný a plný uspokojení. A 
vždy , když se tak ve svém životě necítím, vím, že je to jen známka toho, že jsem něco ve svém životě 
neudělala s láskou a pochopením. Že je potřeba se vrátit po časové linii zpět a najít ten moment, kdy 
jsem se zachovala jinak, než bylo správné a dobré pro mě a tím i pro všechny ostatní. 
 
 
 
Vaše Lucie Doležalová, andělská terapie, www.hvezdanadeje.cz 
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Z jiných zdrojů: 
 
 

Vítejte ve světě  Shamballa Reiki 
 
 
Reiki je dar Boží můj, Saint Germaina. Není to jenom systém léčení, ale je to i systém, který uspíší Tvůj 
spirituální vývoj. K systému Shamballa byl přidán větší počet informací než k metodě, kterou vyučoval 
Dr. Mikao Usui. To je také důvod, proč jsme tento systém nazvali Shamballa. Větší část tohoto systému, 
pocházejícímu z Atlantidy, byla tisíce let ztracená. Nyní jsem zde, abych ji znovuaktivoval. Pokud už jsi 
jednou naladěn na paprsek reiki, budeš na něj naladěn jednou provždy. Vy všichni jste už v dřívějších 
životech byli naladěni na paprsek Reiki a nyní jste sem přišli znovu, abyste si na to opět vzpomněli. Když 
budeš používat Shamballa metodu pro sebe a pro ostatní, budeš osvícen.  

Země se mění a rozhodla se, že se stane celistvou. Učiní to s Tebou a nebo bez Tebe. Můžeš jí pomoci 
tím, že budeš ji a její obyvatele léčit. To bude cely přechod harmonizovat. Využij můj dar pro Tebe, abys 
ji a sebe dovedl k celistvosti. Není žádný důvod, abyste ty a Tvá planeta procházeli traumatizujícími 
změnami, pokud se budeš ubírat do Světla. Když se oddáš Světlu, dosáhneš svobody. Osvobodíš se od 
strachu, od nemocí a od smrti. Můžeš být nesmrtelný, když budeš chtít. Tvé tělo se přemění na Světlo. 
To je Tvé právo od narození, tak se svobodně rozhodni a staň se celistvým.  

 

Jsem ti pro vždy k službám.  

 

Jsem Nanebevzatý Mistr St. Germain 

 
(Toto byla channelováno v březnu 1996 Dr. Johnem Armitage.) 
 
 
 
Vyňato z podkladů semináře Shamballa (původní Shamballa) stupeň 1: 
 
Paní Takata a Dr. Usui (channelováno)  
 
 
JÁ JSEM Takata. Mí bratři a sestry, je mi ctí vás přivítat do rodiny reiki. Chtěla bych vás informovat o 
tom, že Sai Baba a já jsme bytosti, které jsou energií, do které jste byli právě zasvěceni.  

Mnoho z vás se ptá, kdo vlastně jsem. JÁ JSEM Takata. Jsem energie ženy, která je zodpovědná za 
rozšíření tradice, kterou založil náš zázračný učitel a přítel Dr. Usui. Někteří z vás se ptají, proč jsem 
přítomná u tohoto nekonvenčního semináře reiki. Musím přiznat, že je uspokojivé sledovat, jak se věci 
dále vyvíjí.  

O mě se říká, že jsem všechno metodicky naplánovala.  
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To je pravda. Můj první Reiki-Mistr byl takto učen, ale u těch pozdějších to bylo zcela jinak. Ti nemohli 
přijmout tyto nekonvenční indikátory (aspekty), protože v tom čase bylo velice důležité udržet staré 
tradice, tedy pokud možno všechno tak, jak Dr. Usui prožil a ne podle tradice reiki samotné. Nyní je na 
čase, abychom já, Kwan Yin, Dr.Usui, St.Germain, Wotanna, Djwhal Khul a jiní Nanebevzatí Mistři a 
Mistryně se Shamballou spolupracovali a pokračovali v této filosofii tak, aby mohla zaujmout místo 
v tomto zlatém věku Světla, které se k vaší Zemi rychle blíží. Všechno se urychluje a tedy i Tvůj vývoj by 
se měl urychlit.  

Urychlete probuzení a osvícení Vašich bratrů a sester všech národů, všech barev a na všech 
kontinentech. Opouštím Vás a zanechávám Vás s mou lískou. Opouštím vás s požehnáním a gratuluji 
vám k tomu, že jste udělali takový obrovský krok kupředu. Buďte požehnání!  

 
 
JÁ JSEM  Usui.  

Zdravím Vás Buďte všichni vítáni na vaši nové úrovni Reiki, na Vašem novém stupni energie. Zjistíš, že 
se tvé schopnosti kanalizovat energii, prohloubily. Jestli si vzpomínáš, byly tu dnes ráno otázky, zda 
opravdu existuji. Ano, existuji a jsem zde právě přes něho (tím je myšleno medium – pozn.překl.) 
channelován. Existoval jsem ve třetí dimenzi.   

Existoval jsem jako bytost ze Světla, jako bytost ze Světla, která sem přišla, aby vyučovala lásku.  

Reiki je láska. Nepřišel jsem, abych vyučoval metodou kontroly nebo metodou učení, které by někoho 
vázalo na pevnou hmotu. Přišel jsem, abych vyučoval lásku. Přišel jsem, abych vyučoval soucit. 
V žádném případě jsem nevytvořil systém kontroly, ten stvořili ti, kteří přišli po mně. Neodsuzuji je, 
neboť si v té době mysleli, že dělají to nejlepší. To bylo tehdy a dnes je doba jiná.  

Proto jsme se inkarnovali, St. Germain, já i jiní, abychom tento systém urychlili. (Shamballa) 

Nejenom prostřednictvím tohoto zde, ale i skrze mnoho jiných. A jak Ti tato velká, milá duše Takata 
včera vyprávěla, je nyní potřeba mnoho léčitelů pro tuto nádhernou planetu. Rozumíš smyslu tohoto 
úkolu?  

Jdi a mluv o všem, co víš. Použij všeho, co víš, abys posílil energii lásky, abys posílil energii Světla. Když 
se Tě někdo, který nikdy neslyšel o Reiki, zeptá: „Co to je Reiki“?, je jedinou možností jak mu odpovědět: 
„Reiki je láska“. Není žádný důvod říkat těm, kteří nejsou na Reiki naladěni a nevědí o ní ještě nic: „Je to 
systém, který pracuje se symboly. Používáme tyto symboly tak a tak…“ Neexistuje důvod, proč byste jim 
to tak měli říkat. Není to sice tajemství, ale jenom vás prosím, abyste jim nemotali hlavu, jenom je pak 
napadají hloupé myšlenky. Reiki je láska, láska je celistvost, celistvost je rovnováha, rovnováha je 
blaženost a osvobození od nemocí. Vzpomeňte si na tato slova.  

Reiki k nim můžeš přičíst. Kolegové, nejste ani studenti, nejste ani učni, nejste pode mnou a nejste ani 
pod ním, který mě právě channeluje, poznejte, že jste všichni kolegové, že jste sami mistři. Kdybyste 
nebyli vy sami mistři, proč byste zde potom měli být? Nebyl by totiž žádný důvod., abyste tady byli. 
Kráčejte vpřed s láskou, kráčejte vpřed se Světlem, mluvte o Světlu, šiřte Světlo vašim srdcem, rozšiřujte 
Světlo vašima rukama, rozšiřujte Světlo vašima nohama a rozšiřujte Světlo vašima očima.  

Žehnám Vám všem a znovu Vám říkám, vítejte doma. Buďte požehnáni.  
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To jsem já, Takata.  

Chtěla bych vám opět něco říci na téma Reiki. Chtěla bych, abyste věděli, že většina bytostí na této 
planetě už měla Reiki. Mnozí rozumí významu těchto slov, důležitosti této energie. Znovu bych se chtěla 
přidat k milému doktorovi. Navrátili jste se domů.  

Jste zpátky doma s láskou, soucitem a Světlem.  

Vzpomeňte si na tuto krásnou větu, která obsahuje všechno, co byste měli vědět. Nyní se vraťte zpět 
k vašemu normálnímu vědomí. Ach, také byste měli vědět, že už nikdy nebudete „normální“!  

Opouštím vás.  

(Tento text byl channelováno Johnem Armitage při jednom Workshopu Shamballa Reiki I & II v Bangoru 13.-14.června 1996) 
 
 
 
Co je Shamballa?  
 
 
Dějiny Reiki před Dr. Usui 
 
Reiki byl systém, který byl vyvinut ve staré Atlantidě. Byl vyvinut v chrámu léčení jedním vysokým 
knězem, který je teď znám jako Nanebevzatý Mistr St. Germain. Tento kněz opustil centrální chrám 
v Atlantidě a odcestoval do dalekých hor na tomto ostrově a založil vlastní družinu Atlanťanů, kteří se 
nezývali Inspirovaní. Inspirovaní se oddělili od ostatních Atlanťanů. Pokoušeli se vyvinout techniku, 
pomocí které by harmonizovali spirituální vývoj všech Atlanťanů a ukončili diskriminaci fyzického a 
spirituálního vývoje. Mnoho Atlanťanů, o kterých se myslelo, že zaostávají fyzicky a spirituálně, se 
staly otroky kněžích a kněžek královské rodiny Atlantského ostrova. St. Germainovi byly za jeho života 
dány symboly, které se mohly přenášet telepaticky přímo do energetického systému osoby a které 
mohly tak dalece zvýšit frekvenci kmitů, že se spirituální handicap té osoby vyrovnal na úroveň 
ostatních Atlanťanů. Bylo mu předáno 22 symbolů – Mistrovské číslo. Když byla Atlantida zničena, 
odcestoval St. Germain s několika ze své družiny do starého Tibetu. Snažili se také tam pokračovat ve 
své práci, pozvednutí spirituálního vědomí. Aby mohli sledovat, jak by se jejich práce mohla rozšiřovat, 
předali vědění o 3 symbolech několika jedincům, kteří bydleli nedaleko Atlanťanů. Mnoho z nich 
používalo symboly správně a postupovalo ve svém spirituálním vývoji kupředu. Jiní používali symboly 
pro temné, negativní účely, hodné vyobcování. Prznili a zneužívali symboly a tím je změnili. St. 
Germain a Inspirovaní se rozhodli, že by nebylo dobré dát jim všech 22 symbolů a tím zabránili, aby byl 
jejich duch zkorumpován mocí. Reiki systém (podle Usui), tak jak je dnes praktikován, tedy není 
kompletní.  
 
Je to systém, který spočívá na symbolech. Některé byly vytaženy z Akaškovy kroniky a jiné byly 
předány Saint Germainem lidstvu. Některé jsou vymyšleny a vytvořeny, aby přitahovali jiné druhy 
energií.  
 
Nyní bylo Saint Germainem oznámeno, že existuje v celém systému Shamballa 352 symbolů, které 
odpovídají 352 stupňům / Iniciacím, a vedou zpět k prameni tohoto kosmického dne. Jak nahoře, tak 
dole.  
Tyto informace byly nedávno channelovány Dr. Johnem Armitage prostřednictvím kolektivního vědomí 
Mistrů a Mistryň ze Shambally (Nanebevzatých Mistrů). Shamballa – multidimenzionální léčebná 
technika – je víc, než jen další léčebný systém. Ve spolupráci s těmito vyššími stupni energií se urychlí 
rozšíření vašeho vědomí. Mistrům systému Shamballa je dána možnost dosáhnout skrze další iniciace, 
které odpovídají 12 dimenzím Shambally.  
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Je Shamballa Reiki nebo ne? 
 
Odpověď závisí na tom, koho se ptáte. Někteří řeknou, že každá forma léčení pracuje s univerzální 
životní energií, které se říká Reiki. Jiní řeknou, že je to něco jiného. Někteří tomu říkají Shamballa 
Reiki, někteří tomu říkají Shamballa multidimenzionální léčení.  
Řeknu vám víc o Shamballe a nechám vás, abyste se rozhodli sami.  
 
Shamballa je sloučení různých typů energií: 
 

 univerzální životní energie (Reiki) 
Toto energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty ve vašem okolí. Je to energie, která 
tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. 
Je to energie lásky. Láska je její hnací síla.  
 

 Mahatma energie neboli JÁ JSEM přítomnost 
To je spíše vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje. Tím není myšleno, že jste oddělen. 
Skutečnost je taková, že klíč k jednotě je ve vás. Je to znovupoznání, kdo ve skutečnosti 
jste, vaše celistvost. To je jedna z nejmocnějších energií, čistá láska. Říká se, že je to nová 
energie lidstva, která je přístupná od harmonické konvergence (pozn. překladatele – 
16/17.srpna 1986), aby otevřela pro Zemi novou cestu bytí.  
Když se podíváte do sebe, najdete celistvost a jednotu, potom poznáte, že všechno a každý 
je vaší částí. Že jste součástí všeho a každého. Vše je jednota. 
  

 Energie Nanebevzatých Mistrů 
Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují 
v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu 
Zemi) v naší spirituální evoluci. 

 
 
 
 
Co znamená multidimenzionální? 
 
Shamballa je označovaná jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. My všichni máme 
různé indikátory (aspekty) našeho Vyššího Já, které může být aktivováno, když pracujeme se 
Shamballou. Některé z nich jsou nám důvěrně známé, tak jako fyzická bolest, kterou jsme sebou nosili. 
Někdy se vynoří na povrch věci a my nevíme proč.  
 
 
Nevíme, proč jsme prožili tak těžké časy, než jsme nechali rozpadnout partnerský svazek, který 
nefungoval. Cítíme se být přitahováni k někomu, který nás zraňuje nebo nás nutí žít způsobem, který 
není pro nás dobrý a my nemůžeme pochopit, proč tomu tak je. I přes mnohonásobné snažení léčitelů 
nám není pomoci. To je bod, ve kterém mnoho z nás hledá pomoc a odpovědi. Potom začínáme 
objevovat synchronistu a začínáme věci vidět jinak. Dospějeme k novému porozumění.  
 
Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronista ukazuje, že 
všechno je spolu provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak 
jako celek, tak nám pomůže Shamballa – multidimenzionální léčení milovat nás, léčit a integrovat 
takové, jací jsme. Každého jednotlivce a všechny. Nové pochopení nás otevře novým formám našeho 
bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, 
anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce k Matce Zemi (Gaia) a 
smyslu pro partnerství. Ačkoli to všichni nezažijí, přesto to zažijí mnozí, kteří pracují s léčivými 
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energiemi. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás 
samotných. Všechno je jednota.  
 
Mnoho lidí nazývá Shamballu dalším krokem v Reiki. Není záměrem, aby byla Shamballa lepší, než 
jiné druhy Reiki linií. Znamená to však, že Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na 
léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším, včetně vás. Povahou energie Shamballa může být 
podpořeno léčení planety a všeho živého, skrze léčení vás samotného. Zjistíte, že je mnoho cest k léčení 
s Reiki, ale způsob Shambally je léčení planety skrze léčení vás samotného.  
 
Můžete se ptát, proč se pak vyučuje jako léčení přikládání rukou? 
 
Je to z tohoto důvodu, že mnoho lidí hledá jednoduchou a jednotnou cestu k léčení, aby mohli sami sebe 
dát do služeb celku. Zprostředkovat ji jako druh Reiki, která má smysl a u které není potřeba 
dlouholetého studování. Namísto čtení o spirituálním vývoji vám Shamballa pomůže prožít a stát se tím. 
Pomůže vám to učinit, když se budete věnovat několik minut denně léčení a pomůže vám poznat 
prostřednictvím multidimenzionálních indikátorů (aspektů) vaše strachy a osobní vzorce, abyste je 
mohli integrovat.  
 
Shamballa Reiki je životní styl, který je vyučován jako energetické léčení.  
 

 

SHAMBALLA 1024 
 
 
Shamballa je hlavním městem království Agharta, éterického města umístěného nad pouští Gobi, ale 
nejenom tam. Království Agharta zahrnuje komplex duchovních středisek, např. Mt. Shasta, ale i jiná 
energetická centra země.  
Tolik knih se napsalo o tomto bájném místě, ale jak je možné, že ještě žádný cestovatel Shamballu 
nenašel? Shamballa je místem uvnitř nás, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se 
pokoříme Lásce a Světlu v nás. Pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější než složité 
cestování a hledání ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni také s energií Mistrů a 
Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k vzestupu.  
Systém léčení energií Shamballa 1024 je dar Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejím obyvatelům a 
byl získán Johnem Armitagem formou chanellingu. Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé 
metody s více informacemi než vyučoval Dr. Mikao Usui v Reiki systému. Shamballa 1024 je více než 
jen další léčebný systém. Díky těmto vyšším energiím se urychluje rozšíření našeho vědomí.  
Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální celistvé léčení. Jde o sloučení několika 
typů energií:  

 Univerzální životní energie Reiki 
 Energie Světla v našem duchovním srdci – energie naší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ 
 Energie Nanebevzatých Mistrů (spojitost našeho multidimenzionálního aspektu) 

 
 
Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme 
svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronista ukazuje, že všechno je 
spolu propojeno- Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí – 
všude je potřeba láska, léčení a integrita. Shamballa nám pomůže milovat, léčit a integrovat takové, jací 
jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, 
vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás 
milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a smyslu pro partnerství. Shamballa je 
nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných. Vše je jednota.  



10 
 

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech 
a jsou předávány telepaticky prostřednictvím JEDNOHO zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 
1024 je velmi jednoduchá, samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k léčení těch, 
kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.  
 
Další informace: 
 
SHAMBALLA 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě využívám teprve od roku 2003. Je 
reprezentován Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem Joelle (Joelle of Siius B. Senior 
Medical Office, Galactic Federation, jak zní jeho titul, což znamená starší lékařský důstojník na 
hvězdné lodi Galaktické federace). Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř 
skupin po 256 symbolech. Čtvrtý stupeň je mistrovským stupněm. Shamballa je určena k léčení všech 
lidí, ať už vibrují v nejrůznějších energetických spektrech. Je však především účinná pro ty, kteří již 
vibrují ve vyšších spektrech. Ale kdo jí chce být léčen, byť vibračně níže, dostává tím jakousi jízdenku 
k duchovnímu vzestupu (předpokladem je, že k léčení této osoby dostaneme svolení). Zatímco Země 
začíná prodělávat svůj planetární vzestup do 5D, mnozí lidé se mohou chopit této šance a stoupat s ní, 
jiní raději zůstanou ve hmotném světě 3D. Symboly Shamballa kmitají v 5D a mohou léčit skoro 
všechny nemoci, i ty, které jsou ve 3D považovány za nevyléčitelné. Jen pro příklad: symboly v USUI 
REIKI nebo USUI-HAYAŠI REIKI kmitají ve 3D, což limituje jejich úspěšnost. Shamballa nedokáže 
léčit komické nemoci, nebo ty, které jsou námi zapsány v naší uzavřené smlouvě ještě před tím, než 
jsme se inkarnovali, zrovna tak jako nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Léčebné symboly vnikají 
do centra těla a harmonizuje tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje. Pacient se léčí a 
symptomy odcházejí podle tří Heringových zákonů směru: Zevnitř ven, shora dolů a v opačném pořadí, 
než se objevily. Léčí se takzvanými mini naladěními. Přitom se používá čtyř pozic na hlavě asi po jedné 
až dvou minutách. Při celém léčení je důležitý čistý úmysl. 
 
Shamballa 1024: vlastní informace díky práci s Mistry Shambally 
 
Shamballa 1024 je energie zasahující hluboko do minulosti. Rozpouští minulost, „hříchy“, pocity viny a 
přináší velké životní změny. Proto se jí mnoho lidí brání – jejich strach ze změn, na které budou muset 
reagovat, je přirozený. Leč nezdravý. Změny přináší i nové energie, novou sílu a pohání člověka 
kupředu – pryč od starých, strnulých životních témat.  
 
 
 
 

SHAMBALLA 2002   
 
Shamballa 2002 je pokračováním Shambally 1024. Více očišťuje, přelaďuje vaši duši na vyšší úroveň 
poznání a umožňuje vám duchovní a duševní růst. Vůči Shamballa 1024 je něčím, čím je Reiki 2 vůči 
Reiki 1. Energie jsou pro léčbu naprosto vynikající a jsou systematické jednoduchou aplikací. Podstata 
tohoto zasvěcení spočívá v JEDINÉM ZASVĚCENÍ. Skripta nejsou potřeba, protože informace jsou 
stejné jako u Shambally 1024 a symboly jsou aplikovány telepatickou cestou. Zda jste připraveni vám 
mohu pomoci zjistit, stačí o to požádat.  
 
DALŠÍ INFORMACE:  
 
Shamballa 2002 je novější systém, který již obsahuje 2002 symbolů. Ty před vstupem do těla 
procházejí automatickým výběrem podle toho, co naše bytost nebo bytost klienta potřebuje 
k harmonickému zachování všech tělesných funkcí. Je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a 
řadou dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů. Tento systém jsem channeloval v roce 2006, 
kdy mě 28.června v 15 hodin byly předány informace o systému a zároveň první zasvěcení, které jsem 
obdržel od Mistra Saint Germaina a Kwan Yin. Se systémem SHAMBALLA 2002 se pracuje obdobně 
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jako s předešlými systémy SHAMBALLA, jen je rychlejší, pružnější, jeho energie je ostřejší a 
výraznější, než u starších systémů. Je to dáno jeho vyšší frekvencí, která se pohybuje až na vibraci 9,2 – 
to je jedna z nejvyšší známek. Systém je čtyřstupňový, přičemž čtvrtý stupeň je mistrovským. Léčení lze 
provádět známými polohami stimulujícími mozková centra (6. čakra zepředu, 7. čakra, 6. čakra zezadu 
a postranní čakry nad ušima), dále je možné jen zesilovat myšlenku a poslat léčivou energii, kam to 
cítíte, či jednoduše požádat o léčení SHAMBALLOU 2002 a poprosit pomocníky, aby energii 
nasměrovali tam, kde jej jí potřeba.  
Informace získané mojí osobní prací: Shamballa 2002 je vhodná pro práci s podvědomím, což se 
následné odráží i na čištění kolektivního nevědomí – čili prostředí, v němž žijeme. 
 

SHAMBALLA D12  
 
Shamballa D12 je další dimenzí předchozích Shamball 1024 a 2002. Povznáší duši a propojuje ji s 12ti 
rozměry Kosmu. Neznamená to, že se člověk stává někým nadřazeným, výjimečným, oduševnělým 
apod. jak se mnoho lidí po zasvěcení o sobě domnívá a chová. To není vliv zasvěcení, ale jejich 
pokřiveného ega. I pro takto zasvěcené platí stále stejné kosmické zákony, i tito lidé musí postupovat 
schůdek po schůdku jako ostatní. Proto, jestliže vám někdo bude neurvale mlátit o hlavu, že on je 12D a 
vy jen 3D, což nezapomněl pořádně zdůraznit, nezanevírejte na toto zasvěcení, není to jeho vedlejší 
účinek. Spíš jde o předčasně zasvěcenou osobu, která ještě nedorostla takové úrovně, aby psychicky a 
duchovně zvládla tyto vibrace. Nenechte se odradit od této nádherné energie, jako jsem ti kdysi dovolila 
já pod vlivem velmi negativní zkušenosti s takto zasvěcenými lidmi. Proto i vy dobře zvažte, zda jste 
připraveni – v tomto vám mohu velmi ráda pomoci svou profesionální radou.  
Informace zjištěné z mojí vlastní praxe: Shamballa D12 přináší změnu vnímání času a prostoru v rámci 
Světa, v němž žijeme. Řekněme, že bychom to mohli nazvat sundání různobarevného filtru z očí a zření  
pravé reality. V porovnání se Shamballou D12 je Pyramidalion dalším stupněm…. mění vnímání času a 
prostoru v rámci Kosmu!!! 
 
 

 
KUNDALINI REIKI 
 
Na Kundalini Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui Reiki. Kundalini Reiki se lze naučit, 
aniž by bylo nutné předtím projít nějakým jiným stupněm reiki. Kundalini Reiki se předává zasvěcením. 
Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini Reiki naučit. Kundalini Reiki 
bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Channelováno 
Nanebevzatým Mistrem Kuthum, který dává v dnešní době změn toto učení všem nesobeckým lidem 
k dispozici. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální 
vědomí, láska a harmonie. Zasvěcení se předává zpravidla jako zasvěcení na dálku, takže je jednoduché 
se učit od nejlepších učitelů světa.  
 
Kundalini Reiki 1.-3. Mistr učitel 
Toto vzdělání obsahuje devítistupňový program zasvěcení. Prvními třemi zasvěceními dosáhneš úroveň 
Mistra a můžeš také ostatní zasvěcovat do Kundalini Reiki.  
 

 Kundalini Reiki 1 
Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jsi připravován na probuzení kundalini. Je 
otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra. Učíš se léčit kontaktně i na dálku. 
Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini Reiki třem stupňům systému Usui Reiki. 
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 Kundalini Reiki 2 
Zesiluje kanály reiki. Jemně a bezpečně je probouzena energie a oheň kundalini, který 
dosáhne minimálně čakry solar-plexu a jsi připraven na úplné probuzení energie kundalini 
k silnějšímu rozproudění energie ve Tvém těle. Celý Tvůj energetický systém je vyčištěn. 
Kundalini Reiki 2 může být předáno nejdříve 2 dny po Kundalini Reiki 1, vhodnější je však 
počkat 8 – 10 dnů. 

 
 Kundalini Reiki 3 Mistr učitel 

Tímto zasvěcením v tobě může energie proudit silou. Je otevřena základní čakra a celý 
energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení jsou zahrnuty zvláštní 
možnosti: 
 Energetické vyrovnání 
 Diamant Reiki 
 Krystal Reiki 
 DNA Reiki 
 Reiki na porodní trauma 
 Reiki prostorové 
 Reiki pro minulé životy 

 
Mimoto se naučíš, jak předávat zasvěcení. Zasvěcení do Kundalini Reiki Mistr učitel smí být 
prováděno nejdříve 10 dnů po Kundalini Reiki 2.  

 
Každé zasvěcení trvá asi 25 minut, může však trvat i déle. 
 
Kundalini Reiki Booster I: 
Zasvěcení 4-6: 

Ještě navýší Tvůj energetický potenciál a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní 
(předpoklad Kundalini Mistr učitel). Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a 
energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 se zdvojnásobí 
energetická úroveň. Mezi zasvěcením by mělo být nejméně 5 dnů, kvůli zajištění jemného 
rozšíření energie. Po ukončení Kundalini Reiki Booster I. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i 
ostatní.  
 

 Kundalini Reiki 4 
 Kundalini Reiki 5 
 Kundalini Reiki 6 

 
 
Kundalini Reiki Booster II. 
S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini Reiki a můžeš do těchto stupňů 
zasvěcovat i ostatní (předpoklad Kundalini Reiki Booster I.). Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení 
energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 
je energetická úroveň čtyřnásobná. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění 
jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini Reiki II. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i 
ostatní.  
 

 Kundalini Reiki 7 
 Kundalini Reiki 8 
 Kundalini Reiki 9 

 
 
Kundalini Reiki Booster III. 
S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini Reiki a můžeš do těchto stupňů 
zasvěcovat i ostatní (předpoklad Kundalini Reiki Booster II.). Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení 



13 
 

energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 
je energetická úroveň čtyřnásobná. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění 
jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini Reiki III. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i 
ostatní.  
 

 Kundalini Reiki 10 
 Kundalini Reiki 11 
 Kundalini Reiki 12 

 

 
 
GOLD REIKI 
 
Vzdělání Gold Reiki je třístupňový zasvěcovací program. Po třetím zasvěcení dosáhneš úrovně Mistra a 
můžeš Gold Reiki zasvěcovat i ostatní (předpoklad Kundalini Reiki Mistr učitel). 
Gold Reiki je možností jak zvýšit a zjemnit energie Kundalini. Poté, co jsi ukončil Kundalini Reiki 
Mistr učitel, můžeš pokračovat stupni Booster, které v tobě zesílili působení kundalini. Jedná se o šest 
zasvěcení. Druhou cestou je pokračovat v Gold Reiki, která sestává ze tří zasvěcení a končí stupněm 
Gold Reiki Mistr učitel. Gold Reiki je jiná vibrační frekvence než Kundalini Reiki a je pociťována jako 
měkčí. Je to příjemná, láskyplná energie. Nech rozhodnout svůj cit, zda chceš raději pokračovat Gold 
Reiki po ukončení základních stupňů Kundalini Reiki nebo chceš zesílit proudění pomocí stupňů 
booster. Obě cesty se nevylučují. Vyzkoušej si, co ti nejlépe vyhovuje.  
Předpokladem je ukončení základního vzdělání Kundalini Reiki stupněm Kundalini Reiki Mistr učitel. 
Tři stupně Gold Reiki zesílí a zjemní energii kindalini. Mezi zasvěceními by mělo být nejméně 7 dnů 
odstupu k zajištění širšího rozvoje energie.  
Uzavřením Gold Reiki 3 jsi Gold Reiki Mistr učitel a můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.  
 
 
 
 

PLAMEN CENTRÁLNÍHO SLUNCE 
 
Duše se rodí v Centrálním Slunci, je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září 
a je spojeno s Centrálním Sluncem, kterým je živeno. Čím blíž je duše Slunci, tím je pro ni snažší žít 
v souladu s Božími zákony. Je vyživováno jejím světlem. Každé Slunce (jakékoli úrovně) je obydleno 
(pro nás je to nevnímatelné, neboť tyto civilizace existují ve vyšších dimezích) a má svoji hierarchii. 
Centrální slunce má Čtyři velké Archanděly (stejně jako Země má své), kteří úzce souvisí s tímto 
systémem. Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A tak její prozařování Sluncem není takové, 
jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce. Zasvěcení zlepšuje napojení na to Velké slunce za 
sluncem. Plamen v nitru začne velmi výrazně zářit a my se přibližujeme ke své celistvosti – 
k Mistrovstí.  
Pracuje se tu s těmito čtyřmi velkými Archanděly Centrálního Slunce. Samozřejmě se rozvíjí vztah mezi 
vámi a Centrálním Sluncem, což přímo ovlivňuje energii, kterou můžete vnímat a tím i vaše světlo.  
Při zasvěcení jste Duchem usazeni do zvláštní pyramidy, jež má stěny křišťálové a nosnou konstrukci ze 
zlatých prutů. Vrcholek pyramidy (asi 1/4 celkové výšky) je vylit zlatým kovem. Energie v pyramidě 
přesahují veškerá očekávání zasvěcovaného. Nelze však popsat, co se děje, vše si musí člověk zažít na 
vlastní kůži.  
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INDIGOVÝ SVĚTELNÝ SLOUP 
 
Indigový sloup je vlastně kombinací 2 naladění. Jednak svou vlastní silou v kombinaci s mými 
Duchovními Mistry vyzvedám inherentní paranormální schopnosti adepta při spontánním otevření 
minulosti. Síla, kterou jsem kdysi využívala jako kněžka božské linie, mi umožňuje otevírat lidem 
minulé životy, léčit je a hlavně přenášet modré světlo do jejich energetického systému. Toto světlo je 
božské, naplněno láskou a ženskou silou. Jak tuto energii člověk využije, je svobodnou volbou jeho 
duše. Je to jen možnost, jak si zlepšit život, naplnit svoje nitro čistotou. Toto zasvěcení je výlučně 
individuální otázka. Nikdy nezasvěcuji více jak jednoho člověka. Maximálně dva, kteří jsou spolu 
v jedné místnosti. Zasvěcení je vhodné provádět DÁLKOVĚ, stejně jako kontaktně. Duše nalaďované 
osoby má mou celou pozornost a nasazení po celou dobu. Nepraktikuji tzv. naprogramovaná zasvěcení 
jak to mnozí dělají! Jde totiž o velmi osobní setkání mé a vlastní duše.  
Zasvěcení může trvat až hodinu a je složeno z více částí. Důležité pro vás je, že nejde o zasvěcení. 
Nejsou to energie, které se dají odněkud „stáhnout“. Je to moje osobní síla, která toto aktivuje a jako 
posilující BONUS vždy používám naladění Modrým Světlem, což je moje osobní zkušenost z minulých 
životů, kdy jsem jako kněžka Melchisedechova kultu užívala své osobní síly k aktivaci potřebných 
inherentních vlastností, či k otevření minulých životů adeptům, nebo také k léčení. Tuto sílu ovládám i 
dnes díky spontánní regresní zkušenosti.  
 
JAK TO PROBÍHÁ: 
Jednak odhalím zasvěcovanému hladinu všech duchovních schopností – na kolik % je má otevřené, na 
kolik % je lze vyzvednout v rámci jeho momentálního osobního maxima a z kolika % je využívá.  
První část procesu – vyzvednutí všech požadovaných schopností na osobní možné (zdravé) maximum. 
Po celou dobu žák leží se zavřenýma očima a přijímá nové hladiny vědomí. Vliv mých osobních energií 
je vnímáno jako táhnutí z těla, neboť duši klienta odvádím do starověkého chrámu, kde k procesu 
dochází. Je to bezpečná technika, jde o přenos pouze části duše – té, která má na starosti mentální 
působení.  
 
Druhá část zasvěcení je vyzvednutí využívání schopností na maximum. Ta probíhá v chrámu za mého 
dohledu a působení. Často tak odkrývám skutečný důvod, proč duše pro toto naladění přišla, např. aby 
našla svou ženskost, aby se odtrhla od lidí, kteří ji manipulují apod. Co osobnost, to vlastní důvody.  
 
Třetí část je závěrečné naladění a poté uzemnění a stažení zpět do těla.  
Každá bytost se tak dostává na svou maximální – únosnou – úroveň, jež může být v průběhu půl roku 
znovu vyzvednuta. Samotné zasvěcení indigovým sloupem je šetrné v tom smyslu, že se schopnosti 
otevírají pomalu a postupně – v průběhu asi 2 měsíců. U každého jedince je to jiné – opět s ohledem na 
jeho možnosti.  
Proč zasvěcení podstoupit? (a proč jej opakovat?) 
Protože vás posune mnohem dál, než byste se přes zbytečné bloky dostali sami. To, co by vám trvalo 
léta, vám bude uskutečněno mnohem dříve a to díky odstranění starých již nepotřebných bloků a 
negativních programů, či postojů, předprogramování, prokletí z minulosti apod. Můžeme tnto proces 
přirovnat k zasvěcení do Reiki, kdy se během okamžiku otevírají schopnosti a možnosti, které jiní 
získávají až po 20 letech asketizmu a strádání – a i přesto nejsou tak daleko jako ten, kdo absolvoval 
víkendové zasvěcení do „obyčejné“ Reiki. Na druhou stranu nemá se „zasvěcením“ a s Reiki nic 
společného. Je to OSOBNÍ ÚROVEŇ NALADĚNÍ – JE TO UPŘESNĚNÍ CESTY.  
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

SHAMBALLA 1024: 
 
Shamballa 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován 
Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem, který se jmenuje Joelle (Joelle of Sirius B, 
Senior Medical Officer, Galactic Federation New Jerusalem Starship). Channelovala ho June 
Stephansen v roce 2003.  
 
Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech a 4. stupeň je 
Mistrovským stupněm. První dva stupně jsou společné a obsahují 512 symbolů. Někteří léčitelé, kteří 
mají zvláštní úkol, mohou dostat ještě dalších 512 zvířecích symbolů.  
 
Tento systém je určen k léčení všech, kteří vibrují ve všech možných energetických spektrech. Když se 
tento léčebný systém vytvářel, byly tu názory jako, že Shamballa 1024 je pro ty, kteří vibrují ve vyšších 
energetických spektrech. Nemyslím si to.  
Je pro všechny a jeví se jako takzvaná jízdenka k Vzestupu. Kdo souhlasí, aby byl léčen 
s Shamballa 1024, ten si ji vlastně našel sám a chce jít ve svém procesu dál. Jsou to lidé, kteří postupují 
v rámci vibračního vzestupu z třetí dimenze (3D) do čtvrté, nebo do páté dimenze, nebo tam již jsou 
(můžeme tu mluvit o „vzestupu planety a nás“). Zatímco naše Země prodělá svůj planetární vzestup, 
mnozí lidé se chápou této možnosti a vzestupují s ní. Jiní si zvolili zůstat ve vibraci 3D.  
 
Západní medicína je určena pro třetí dimenzi a léčí na tělesné úrovni. Mnoho nemocí je neléčitelných 
v 3D, k nim patří AIDS, rakovina, RS, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u 100% 
poškozených orgánů apod. Sama Usui Reiki a Shamballa MDH nedokážou v těchto případech pomoci, 
neboť jejich frekvenční spektrum je příliš nízké. Symboly Usui Reiki a Shambnalla MDH jsou ve 3D.  
 
Reiki byla po mnoho desítek let vynikající v léčení všech lidí. Nyní, kdy čím dál víc lidí vzestupuje, 
jsou potřeba jiné léčebné metody. Symboly Shambally 1024knitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny 
nemoci a také ty, které jsou výše vyjmenovány a které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (výjimky 
jsou uvedeny níže).  
 
Čím výše člověk vibruje ve vyšším frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem a tím 
rychleji se regeneruje. Těm, kteří vibrují ve 3D oblasti, může pomáhat nadále i Usui Reiki a Shamballa 
MDH a západní medicína.  
 
Co však Shamballa 1024 nedokáže léčit jsou karmické  nemoci nebo takové, které jsou námi zapsány 
v naší uzavřené smlouvě předtím, než jsme se inkarnovali na Zemi. Zrovna tak jako nemoci 
v pokročilém či konečném stádiu. Můžeme ale u tohoto stádia zmírnit utrpení.  
Ale co je tu pravda? Záleží jen a jen na tom dotyčném, na jeho vědomých myšlenkách, na tom, co 
zůstává v jeho podvědomí, na tom, co chce jeho duše, zda chce být vyléčen, a nebo ne.  
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Jak léčí Shamballa 1024 
 
Shamballa 1024 je jako homeopatie. 
 
Vždy, když něco dostanete (třeba bolesti žaludku), zamyslete se nad tím, zda jste to už někdy v životě 
měli. Většinou to tak bude a tak je to čištění.  
 
Nebude to ale trvat tak dlouho jako dřív a odejde to. Taky budete cítit, že jste jakoby „nad věcí“. Jakoby 
to pozorujete shora a víte, že je to čištění.  
 
Občas se vám může stát, že se objeví něco nového, ale to bude trvat ještě kratší dobu, protože se 
zprůchodňují nové meridiány a tak to občas bolí. Hodně pije vodu, ta pomáhá odplavovat „nánosy“ 
tohoto léčení.  
 
Tak, jak se učí v homeopatii, budete pozorovat u sebe, i jiných, které budete léčit, že se nejdříve srovná 
mysl (všechno v hlavě), pak se léčí ty nejdůležitější orgány uvnitř těla -  zevnitř ven – nakonec se to 
objeví třeba na kůži – ekzém, pak se budete léčit od shora dolů – při ekzému to odchází z konců rukou 
a nohou úplně až na konec a v opačném pořadí, než jste ty nemoci měli.  
Takže, když jste měli naposledy třeba angínu, tak by mohla ještě jednou přijít, krátce u vás pobýt a a 
pak odejít navždy. Záleží, jak to vše budete léčit, při použití AB (antibiotik) je možné, že se vám to za 
nějaký čas zopakuje znovu. Než se tu lekci naučíte.  
A pak mohou ještě přicházet starší nemoci, které jste měli v dětství.  
 
Představte si to jako schody 
Schody, po kterých jste šli celý život dolů do nemoci, a ty schody teď musíte vyjít zase nahoru zpátky. 
Každý schod prezentuje nějakou situaci/nemoc, kterou musíte, ale není pravidlem, opět projít při 
stoupání nahoru do zdraví.  
 
U Shambally 1024 platí podobné zákony jako u homeopatie 
 
„Léčebné metody“ vnikají do centra těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci 
potřebuje. Platí tu podobné zákony jako v homeopatii. Sledujeme klienta/pacienta, on se léčí a 
symptomy odcházejí podle Heringových tří zákonů směru:  
 

Zevnitř ven, shora dolů a v opačném pořadí, než se objevily. 
 
Shamballa 1024 funguje jak s lidmi tak i se zvířaty.  
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Jak vypadá léčení s Shamballa 1024? 
 
 
Léčí se takzvanými mini naladěními. Přitom se používá 4 pozic na hlavě asi po 1 minutě. Při všem, co 
teď budete dělat, je hlavně důležitý čistý úmysl.  
 
Lokální léčení: 
 
Poproste, aby si klient sedl na židli a zavřel oči. Zavření očí je pro něj důležité, neboť se může během 
léčebného sezení lépe soustředit na vnitřní procesy a vjemy. Sami poproste své vnitřní vedení, aby vás 
správně vedli při tomto léčebném sezení. Řekněte si nahlas nebo v duchu s jasným úmyslem:  
 

„Budeme teď léčit (jméno) se Shamballa 1024“ 
 
Začíná se na hlavě na 7 čakře, zde přiložíme ruce na 1 minutu bez doteku hlavy, pak se přejde k pozici 
uší – ruce jsou tak, že pokrývají každá jedno ucho, ale nedotýkají se jich.  
po 1 minutě můžeme jít k další pozici, která je v týlu hlavy -  na druhé straně šesté čakry, zde dáme opět 
obě ruce nad týl hlavy na dobu 1 minuty.  
Na závěr se přesuneme dopředu k šesté čakře a mechanicky a telepaticky přenášíme rukou ze svého čela 
na čelo pacienta. Také po dobu 1 minuty.  
 
Přitom se přenáší telepaticky ke klientovi potřebné symboly k léčení, tedy ještě před léčením. Léčení 
jako takové je pak nastartováno přes tyto symboly.  
Léčení se provádí hlavně „mezi čtyřma očima“. Když to ale není možné, může klient přijmout symboly 
na dálku.  
 
Nezapomeňte vždy všem poděkovat, mají to rádi  
 
 
 
Dálkové léčení: 
 
Buď můžeme přikládat ruce stejně jako při lokálním léčení, nebo si můžeme vše představit mentálně. 
Napojíme se na klienta s úmyslem jej léčit. Zkusíme si v duchu představit hlavu pacienta a přikládáme 
mu imaginární ruce na hlavu a setrváme 1 minutu, nebo sledujeme svoji intuici.  
 
 
Příklad: 
 
Pozdravíme své Vyšší Já, okolo stojící energetické bytosti (říkám jim „moji milí“, a protože si k tomu 
zvu i Metatrona, tak zdravím i jeho). Můžete si pozvat i Saint Germaina nebo jiného Mistra, se kterým 
pracujete. Vše říkejte nahlas.  
 
Pak říkáme dál s jasným úmyslem: „Budeme teď léčit se Shamballou 1024 (jméno, datum 
narození).“ 
 
Dáme ruce jako při dálkovém přenosu v Reiki a cítíme, jak mezi dlaněmi stoupá energie. Pokud se 
energie nedostavuje, žádáme Vyšší Já léčené osoby, aby léčení povolilo. Většinou se potom dostaví ta 
správná energie v té správné síle.  
 
Pak si představte své ruce nad 7 čakrou, pak si představte mezi svými dlaněmi hlavu a uši, pak jste 
v týlu a nakonec si představujte, jak dáváte rukou z vašeho čela symboly do čela klienta. To vše tak 
dlouho, než vám průvodce nebo Vyšší Já sdělí, že je konec.  
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Pak na závěr řekneme: „Tímto bude (jméno) léčen se Shamballou 1024, dávejte mu léčení tak 
dlouho, jak bude potřeba.“ 
 
Nezapomeňte vždy všem poděkovat, mají to rádi  
 
Po přenosu léčebných symbolů na klienta se ptám, za jak dlouho ho mohu znova léčit. Používám u toho 
vibrační tabulku, jsou tam číslice od 1 do 12. Nejdříve se ptám na týdny, ale to už záleží na vaší intuici, 
na co všechno se chcete ptát.  
 
 
 
Jak léčíme sami sebe se Shamballa 1024? 
 
Hlavní je zase jasný úmysl.  
Najdeme si tiché místo, kde si můžeme lehnout. Třeba tam, kde nejraději meditujete, nebo jednoduše 
před spaním.  
 
Příklad: 
 
Pozdravíme své Vyšší Já, okolo stojící energetické bytosti (říkám jim „moji milí“, a protože si k tomu 
zvu i Metatrona, tak zdravím i jeho). Můžete si pozvat i Saint Germaina nebo jiného Mistra, se kterým 
pracujete. Vše říkejte nahlas. Lépe se soustředíte na myšlenku, udržíte déle tok energie – myšlenky a na 
druhé straně to mají „rádi“ 
 
Pak si řekneme: „Chci být teď léčen se Shamballou 1024“.  
 
A pak už můžeme vychutnávat. 
 
Nebo můžeme použít i pro sebe dálkový přenos. Nezapomeňte si ho vyzvednout, nebo říci, že až si pak 
lehnu a budu připraven, tak aby pak léčení přišlo. Když pak ležíme, tak jenom řekneme: „Tak už jsem 
připraven….“   
 
Nechte symboly nějakou dobu účinkovat, aby vás mohly vykmitat výš a abyste mohly symboly usadit. 
Používejte svou intuici.  
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Zlatá spirála 
 
Představíme si hodiny – ciferník, u každého čísla je zlatá spirála. Shrneme spirály od čísla 1 ke 12 – po 
směru hodinových ručiček. A máme jednu tlusťoučkou spirálu, složenou z dvanácti spirálek.  
 
Systém:  
 omotat kostičku spirálou 
 rozpůlit kostičku 
 vložit spirálu (komprese – vtlačit spirálu do kostní dřeně) 
 zavřít kostičku 
 zlato se prozáří ven z kostičky 
 áá to je blaho 

 
U nožiček a ručiček motáme směrem dovnitř k ose těla.  
 
Začínáme od palce pravé nohy. 
5 – prsty nohy si můžeme představit jako trubky, můžeme spirálu nasunout na trubky 
2 – kost holenní a lýtková 
1 – kost stehenní 
 
5 – levá noha od palce, omotat trubky, nebo nasunout 
2 – kost holenní a lýtková 
1 – kost stehenní 
 
Pánev omotat jakkoliv.  
 
Kostrč – představíme si zlatý vodotrysk, který kostrč omývá ze všech stran. Spirálu nasuneme na páteř. 
Zvenku, zevnitř NE. 
Věnujeme pozornost 1. a 2. obratlu (pod lebkou), vodotrysk je postupně omývá.  
 
Hrudní kost – omotat, rozpůlit, vložit, prozářit. 
 
12 párů žeber – postupně natahujeme spirálu po jednom páru od páteře a spojujeme s hrudní kostí. 
 
Obě lopatky – pravá, levá, omotat, rozpůlit, prozářit. 
 
Klíční kosti stačí omotat – pravou, levou.  
 
Pravá ruka – začínáme od palce 
5 – trubek 
2 – kost vřetenní, kost loketní 
1 – kost pažní 
 
Levá ruka – od palce 5 – 2 – 1  
 
Hlava – obdélník vzadu na malém mozku (vložit spirálu) 

- obdélník nahoře na temeni hlavy 
 
Obličej – začínáme obtáčet spirálou vpravo dole na čelisti. Zprava doleva. Vpravo na čelisti, okolo 
obličeje, přes horní ret, přes čelo, pod nosem, nahoru a zatočíme na 3 oku.  
 
Cvičíme mentálně aspoň 3 měsíce, číslo 3 vyvolává změnu.  
 
Cvičení taoistů (tajčistů). Tao – mistři kosmu = Svatý grál. 
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BOHOČLOVĚK 
 

PROROK 
 

GÉNIUS – INTUITIVNÍ 
 

člověk 
 
 
BOHOČLOVĚK (Dalajláma, Sai Bába)  
Boholidí žijí v ašramu, tam, kde je jemná energie, udržují se energie hodně vysoko.  
Mohou se pohybovat jen v prostoru, kdo jsou dobré energie.  
Kdyby žili mezi lidmi, nevydrželi by a opustili fyzické tělo.  
Drží energii vysoko, abychom se mohli nalaďovat na jemné kmitočty.  
Jednotlivec těžko ustojí okolní hrubohmoté energie, proto je dobré, když je ve skupině.  
Když má někde Bohočlověk přednášku, potřebuje okolo sebe lidi s vysokou energií.  
Bohočlověk drží vibrace Svatého grálu.  
 
Při narození má každý člověk osobní databanku z minulých životů v auře.  
Miminko se prvním vdechnutím spojí se svou aurou.  
Mladá duše má srdeční čakru jako rádio s malým rozsahem.  
Mladá duše – povoleno víc omylů (darebák nepotrestaný, všechno mu projde) 
Stará duše je jako rádio s velkým rozsahem 
 10 úrovní – každá 7 hladin = 70 úrovní 
 
Srdeční čakra je vysílač a přijímač na různé energie vědomí.  
 
Existuje: 
vědomí  jedné bytosti 
vědomí  planety Země 
vědomí  sluneční soustavy 
vědomí  galaxie (7 galaxií, každá má své slunce, 7 x 7 sluncí Svatý GRÁL) 
vědomí  galaktické 
 
Vesmír nás vnímá jako melodie a zvuky.  
Barvy vidí jen lidské oko.  
Okolo nás jsou různé energie a vibrace = úrovně vědomí.  
V každé dimenzi je 7 úrovní, energie proudí stále.  
 
DIMENZE: 

I. říše nerostná 
II. říše rostlinná a říše živočišná 
III. náš fyzický svět člověka 
IV. astrální úroveň vědomí 
V. mentální úroveň vědomí 
VI. bytostní krystal (STROMEČEK) 
VII. zvuková vlna (jemné energie, zvuky, co dělají dobře) 
VIII. synchronní kolektivní vědomí 
IX. KOSMICKÝ orgasmus 
X. okamžitá realizace myšlenky 
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Jsme propojeni na energie srdeční čakrou, u andělů je v těchto místech bod, říká se mu okřídlený bod. 
Proto někdo maloval anděly s křídly a my si je tak představujeme. Každá bytost se dokáže přelaďovat 
(přes srdeční čakru – to je energetické centrum) na rozdílná vědomí. I na vědomí planety Země.  
Proto meditace – zvykáme svou nervovou soustavu na vyšší napětí.  
Existuje vědomí 7 galaxií, soustava 7 galaxií má centrální slunce = SVATÝ GRÁL – člověk se na něj 
může naladit.  
Žal na planetě Zemi je proto, že lidé nedokážou ovládat pocity a myšlenky a to je brzda.  
 
 
 
 

I. říše nerostná 
 
nejpomalejší energii má kámen 
+ 6 - + 7 mají polodrahokamy, drahokamy, stříbro, zlato 
 
 
 
 

II. říše rostlinná a říše živočišná 
 
rostlinná – nejpomalejší energii mají mechy a lišejníky 
+7 má orchidej 
živočišná – nejpomalejší energii mají prvoci a láčkovci 
+7 mají primáti 
 
 
 
 
III. náš fyzický svět člověka 
 
vědomí člověka vnímá dualitu – protiklady 
hodný X zlý dobrá situace X špatná situace čas 
 
Člověk, který nadává – jeho vědomí vibruje ve III.dimenzi, umět se vědomě přeladit do III., IV., V., VI. 
dimenze, pak nám přestanou vadit lidi.  
Naučíme se vědomě přelaďovat, umíme to, ale nevědomě.  
Ve III. dimenzi člověk vnímá 5 smysly = materialismus 
Ve III. dimenzi vnímáme čas – minulost, přítomnost, budoucnost 
Ve IV. dimenzi – mentální rovina TADY A TEĎ 
 
 
 
 
 
IV. astrální úroveň vědomí 

Astrální úroveň (vnímáme auru – astrální tělo) 
Vibrace astrální úrovně – duch kamenů, rostlin, zvířat + pohádkové bytosti, skřítci, víly 
 
Energie IV. dimenze nám nejvíc odebírají energii.  
Zlobivé bytosti se k člověku dostávají přes astrální tělo.  
Když se rozčílíme, v auře vzniknou dírky a oni se tudy dostanou a ovlivňují nás. 
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V každé dimenzi je 7 úrovní.  
  +7 andělé bez jména (anděl slunce, anděl měsíce) 
   nejjemnější energie – galaktické vědomí 
  
  +6 andělé se jménem(bytosti ve světelné podobě nemají fyzické tělo),  

vědomí galaxie 
 
  +5  vesmírní lidé (mají fyzické tělo, dorozumívají se telepaticky) 
 

+4 živly (země, oheň, voda, vzduch) – kominikace s přírodou, pohádkové bytosti, 
skřítci, energie bytu 

 
  +3 duch – kamenů, rostlin zvířat 

+2  
+1 

 
astrální dimenze 
 ________________________________________________________________________ 
  -1  závist, zášť, žárlivost, nenávist, hněv 
  -2 
  -3 
 
  -4 cholerici 
  -5 
  -6 
  -7 lidé (narkomani, kteří zemřou náhlou smrtí) 
 
-1 až -7 pseudoastrál (hrubohmotný) tato energie ubližuje člověku – není v pohodě.  
Když člověk není v pohodě, může to být přítomností člověka s hrubozrnnou energií, nebo je zde 
energetický upír.  
 
Kdo se modlí k Bohu, propojuje se přes astrální tělo na +5, +6, +7 
Sebevrazi se dostanou do -7 = rodí se pak jako postižení 
 
mezi 24 hodinou a 4 hodinou ranní má člověk spát, pokud alkohol, nebo drogy (netýká se cigaret) – 
můžou napadnout hrubohmot.energie 
Opilci v této době mohou přijmout bloudivé energie – do jejich astrálního těla mohou vniknout záporné 
energie -1 až -7 
 
Člověk zdrogovaný, nebo alkoholik, když zemře náhle – dostane se do -4. 
 
Náš vztek tvoří -1, -2, -3, -4 podle intenzity zloby. 
Zlobivé bytosti se k člověku dostávají přes astrální tělo.  
Když se rozčílíme, v auře vzniknou dírky a oni se tudy dostanou a ovlivňují nás.  
Přes astrální tělo jsme napojeni na mínusy, tyto energie jsou okolo nás a ovlivňují nás.  
 
Modlení za duše v očistci – vysoce ceněná činnost, bytosti vystoupí výš. 
 
Při zasvěcení se od nás oddělí slupka nejhrubší energie, nějakou dobu cestujeme astrálem a pak se 
rozpadne. Na tyto slupky se napojují spiritualisti při vyvolávání duchů – můžou se napojit až na -7.  
 
V Indii je zóna, kde lidé znají svoji karmu – přes astrologii. 
Tady je zóna se závojem zapomnění.  
 
Do +4 úrovně IV. dimenze se dostaneme procítěním 4 živlů:  
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Představíme si zahradu a sebe jak něco sázíme – země 
hoří tam oheň, přiložíme polínko – dřevo a prohrábneme pohrabáčem – kov. 
Jdeme se vykoupat do jezírka – voda 
a podíváme se na modré nebe – vzduch.  
 
Tím harmonizujeme 4 živly – nejdůležitější, souzníme s jejich energií.  
Přestanou nás kousat klíšťata, komunikujeme s přírodou.  
Zvířata mluví, tuto energii mozek přijme a přetransformuje ji na náš jazyk. A opačně směrem k nim.  
Příjem zpočátku není čistý, vylaďujeme se postupně.  
Člověk je odtržený od přírody, postupně se cesta otevírá – umíme to.  
 
 
 
 

V. Mentální úroveň vědomí – bezčasovost 
 
mentální rovina – zbavovat se „plevelu“ 
vytrhnu plevel = zahrada nese plody 
vytrhnu plevel = zušlechťuju zahradu 
 
zušlechtit své myšlenky (zmizí bezdomovci) 
nejdůležitější je pochopit – chápat člověka (nemusím s ním souhlasit) 
uhlídat myšlenky (nepotlačit pocity) 
co má schopnost kvést víc, pokvete 
za každou špatnou myšlenku si představit bílou květinu, vše, co má schopnost kvést, pokvete. 
Vytvoříme lán květin.  
Máme zodpovědnost za svět, za to, co vytváříme.  
 
Např.:  
Někdo křičí – to znamená, že se mi vrací to, co jsem vytvořila 
Přijít na co, proč se děje situace, která je nepříjemná 
Myslím si: „Je blbá“ – jsem ve 3 dimenzi 
Myslím si: „Tak to bylo, když jsem křičela na děti“ – uvědomím si to, tím situaci prožiji a pochopím a 
tím se nahrané CD v astrálu zruší (uhlídat myšlenky, nepotlačit pocity) 
Vysledovat každou situaci, která nevyhovuje. 
 
Na kurzech a seminářích probíhá čištění nahraných CD, je to vyčištění 50%, ale u některých můžeme 
mít kopie, takže se situace vrací, ale slabší.  
Budha – moc rukou – jedny vlastní a další éterické.  
Éterické ručičky (když mi někdo ubližuje) chránit je ručičkama – dát na solar, na záda, na krk (myslím, 
že ty ručičky stačí na solar) 
 
Když se hádáme, uvědomit si, kde to bolí:  
břicho = nesprávné trávení myšlenek, existuje další možnost, než jsem pochopila  
solar = někdo bere sílu, oslabuje nás 
krk = malá sebedůvěra 
zátylek + ramena = odpovědnost a starosti druhých 
kříž = peníze 
 
 
Když  nebudeme odsuzovat druhé, otevřeme bránu energie, umožníme druhému, aby dělal věci, jak 
chce. Pak on začne dělat to, co chceme.  
Když člověk udrží myšlenky, vibruje jemněji, může mít potíže v práci – lidé jsou jinak vyladěni.  
Pak se naučí současně dualitu III. dimenze a IV. dimenze – lepších myšlenek.  
To je přechodný stav, špatné situace a lidi zmizí.  
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Můžu si osahat mentální rovinu  - ZÁLEŽÍ MI NA TOM  
S někým mluvím – ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ 
V tramvaji – MÁME VŠICHNI DOST MÍSTA 
Těm, kteří nás rozčilují – DÁVÁM TI SVOLENÍ, ABYS PROŽIL, CO POTŘEBUJEŠ 
 
Květa prosí: „Já chci poprosit, co je pásmo bezčasovosti“ 
 
Poznáme projev mentální roviny jako zrcadlo – třeba na úřadě, nebo kam přijdeme, bude lidem na nás 
záležet. Vlastně si to tak objednáme.  
 
 
 
 
VI. bytostní krystal (STROMEČEK) 

 
souznění čaker (STROMEČEK) 
děti se rodí pod stromečkem 
my – 5 přechodná rasa 
děti – 6 přechodná rasa 
kolem roku 2000 se rodí děti – obnovit napojení na 12 antének (12 satelitních čaker – 10 vyhořelo, 
zůstaly jen 2) 
12 antének (12 světelných vláken) 
Kolem roku 1980 se zjistilo, že pseudoastrál je přeplněný a mistři skončili špatně. 
 
Ježíš, počat paprskem, rodiče potomci Trondů, měli 12 vláken – proto dokázal měnit kmitočet v auře – 
chodil po vodě.  
Ježíš do 33 let rozvinul 12 antén, napojil se na vědomí Krista.  
Původně 2 osoby.  
 
V ráji byly háje plné plodů = plody měly hodně energie = proto ve střevech nic nehnilo, maso hnije ve 
střevech – vegetariánství – přeladit do IV.  
 
Vařením není oslabena energie zvířat, budeme se vracet k odlehčené stravě, nebude rakovina. Přeladíme 
se do pásma bezčasovosti, představíme si živé kuře a poděkujeme mu. Kuře ví, že je tu jako naše 
potrava a dělá to rádo, ale nesouhlasí s tím, jak se s ním zachází při zabití.  
Stačí nám 1/3 spotřeby jídla.  
Potraviny natáhnou energii auta (jak je vezou), energii plynu (když se vaří)….  
 
Do Velikonoc bychom měli jíst něco na čištění jater a ledvin (čaje z lékárny), nejlepší čištění je 4 týdny 
před Velikonocemi. Strava by měla být nejlépe bez masa, protože organismus má samočistící schopnost, 
v této době vysokou.  
 
Lidé by měli být ve skupině – tam se lépe daří udržet energii 
Pokud je jedna čakra špatná, ostatní jí pomůžou vyladit se. Když čistíme čakry pravidelně, denně, 
přibývá součinnost čaker, pak vznikne stromeček energie.  
Pak má člověk součinnost čaker = stromeček, stává se z něho Prorok.  
 
Zasvěcení – andělé +6, +7 se prozáří energetickými centry, člověk má schopnosti – malíři, spisovatelé 
(dle zaměření člověka). Zastaví nemoci.  
Když někdo začne být arogantní – duchovní pýcha, je upozorněný. On to nevnímá a bytosti odejdou 
někomu jinému. Když bytosti odejdou, člověk spadne do jiné energie a pak třeba onemocní.  
Nejvíce andělů je tu od II. světové války.  
Je třeba vibrovat současně ve III., IV., a V. dimenzi.  
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Přeladit do pásma bezčasovosti – poděkovat zvířátku za to, že ho jíme 
pásmo bezčasovosti (tady a teď) 
Dostat se do jiné dimenze: 
opona divadla – TEĎ PROSTUPUJI PRŮSEČÍKEM ČASU – opona se otevře,já projdu, opona se 
zatáhne. 
Dělat bez očekávání.  
Pak se prohloubí dech, přeladit dechem.  
 
 
 
VII. Zvuková vlna 
 
všechny zvuky, které jsou nám příjemné 
broukání dítěte, operní zpěv 
zvuky přírody – voda, šumění listí, …….. 
dáme otázku = dostaneme odpověď 
synchronní kolektivní vědomí 
 
 
 
VIII. synchronní kolektivní vědomí 

 
v kolektivu se vše lépe pochopí – synchronní kolektivní vědomí 
skupina lidí myslí na jednu myšlenku – účinek se zesiluje – stáváme se vnímavější  
Zbavit se problému naslouchání 
 
 
 
IX. KOSMICKÝ orgasmus 

 
Přibývá lidí (neplodnost, rodí se málo dětí – rizikové těhotenství) 
Děti v bříšku mají STROMEČEK – vytáhnou k sobě matku – přeladí je na jemnější energii 
Nutí buňky fyzického těla matky k přeladění energie a matce je zle. Proto je dnes tolik rizikových 
těhotenství.  
Soulad zamilované dvojice (dlouho nevydrží = energie -1 a -7 se postarají o rozbití souladu) 
 
KOSMICKÝ ORGASMUS 
 vnitřní stav = prožitek 
 neskonalá něha 
 stav transu 
 nepociťujeme strach 
 potřeby cítíme naplněny 
 vnitřní klid a mír 
 pocity štěstí a lásky 
 radost a tvořivost 

 
had = vědění + pudovost, pád Evy do hmoty 
V Atlantidě se ženy svobodnou vůlí rozhodly = fyzické spojení (poskytování sexu za peníze – po vzoru 
ptáků moje tvoje = člověk vyhořel) 
lidi spadli vědomím do 3 dimenze = ztratili stromeček 
začal se tvořit pseudoastrál 
 
Lidé z Atlantidy se vtělovali do éry Ryb.  
Církev je ve středověku likvidovala, aby neovlivňovali svými znalostmi lidi.  
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X. okamžitá realizace myšlenky 

 
o tom si necháme zdát 
Děkujeme, že nemáme okamžitou realizaci myšlenky.  
Bezdomovci jsou realizované špatné myšlenky zdánlivě dobře vypadajících lidí, těch, co něco jiného 
říkají a něco jiného si myslí.  
Bezdomovci jsou vyspělé duchovní bytosti, protože by jinak neunesli ten hnůj.  
 
Nejsilnější nosiče informací jsou sluneční paprsky, které jsou ve spirálách.  
Uzemňujeme se proto (při meditaci), protože získáváme informaci z bytostí Sámandhí (sómadi). 
 
Přibývá lidí, kteří ví, co si druzí myslí.  
 
Vzpomínání na 10 minut vtělení se teď otvírá.  
 
Ve snech a denních vizích se aktivují vzpomínky na minulé životy. Když nechceme něco dělat, 
znamená to, že už jsme to prožili, už tu zkušenost máme.  
 
Co se nedaří – dobře, je to takové, jaké to je.  
Aha, toto si tvořím? Ne. Vytvořím si to takhle.  
Hned si tu situaci představit jinak.  
 
Sebeláska - důležitá. 
Když si mažu obličej, myslet na sebe s láskou.  
Zadat si přání – bez očekávání.  
 
 
 
 
 
 
Atlantida – spor dvou bratří, jaderný výbuch zasáhl 7 galaxií.  
Rada galaxie rozhodla, že nesmí být další výbuch, proto nás vesmírní lidé hlídají ze svých mateřských 
lodí. 
V Atlantidě měli bytosti 12 světelných vláken v hlavě (svatozář), napojovaly se tím na Universum. 12 
antén = 12 satelitních čaker.  
Jaderným výbuchem 10 vláken vyhořelo, zmutovaly.  
 
Éra Ryb – posuzování a nadávání 
Rok 2000 vynuloval počítadlo životní filozofie, která platila v éře Ryb. Máme možnost chovat se jako 
předci, nebo se naučit něco nového.  
Éra Vodnáře – změny, vše, co souvisí s energiemi 
Věk Vodnáře trvá 2400 let.  
Máme možnost během jednoho vtělení vyčistit databanku aury – CD. 
 
ASTRÁLNÍ DVOJNÍČEK 
různé možnosti – vystrčit dvojníčka z auta ven, ať nám zkontroluje cestu…………. 
Ale ne dveřmi. Vytáhni ho jako anténu nahoru a podívej se, jak to v předu vypadá.  
 
VŠICHNI MÁME DOST MÍSTA 
 
ZÁLEŽÍ MI NA TOM 
ZÁLEŽÍ MI NA VÁS 
ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ 
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DÁVÁM TI SVOLENÍ (nebude mít sílu ubližovat) 
 
VŠICHNI JSME STEJNĚ DŮLEŽITÍ 
VŠICHNI SE NĚCO UČÍME 
VŠICHNI NĚCO UMÍME 
 
NEMUSÍME BÝT OTROCI SVÝCH MYŠLENEK 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Shamballa 1024 je duchovní zasvěcení 
 
 
 
Shamballa 1024 Master Level 
 
 
Pokud jste byli zasvěceni, pracujte s touto energií tak, abyste ji sami co nejlépe poznali. Používejte ji i 
v době neklidu, nebo nemoci a poznávejte, jak na vás působí. Můžete se ponořit do meditace, ztišit svou 
mysl a učit se vnímat vstupující jemnou informaci.  
Mnoho lidí má vnímání svých pěti smyslů rozšířené do vyšších úrovní a ani si to neuvědomují. 
Rozvíjejte tyto schopnosti, procvičujte, všímejte si svých myšlenek i nápadů, které přicházejí znenadání.  
Chce to odvahu, osobní hledání a být k sobě upřímný a poctivý.  
Cvičení ve vnitřním naslouchání může přinést fenomén vnitřního hlasu. Někdy se zdá informace 
nesrozumitelná, nebo nedůležitá, ale bývá to chyba naší racionální mysli.  
Obvykle má informace nějaký důvod. Když se toto budete učit, přijímejte informace jen pro sebe a 
potom teprve pro ostatní. Nezasahujte z vlastního popudu do osudu druhých lidí, i když máte tu 
možnost. Pokud jste požehnáni, pomozte, i když výsledek bude vypadat pravděpodobně jinak, než si 
žadatel představuje. Je to proto, že energie jedná v souladu se Stvořením.  
 
Požádejte anděly, archanděly, nebo Nanebevzaté Mistry, aby vás vzali do Shambally, aby vám řekli, co 
máte vědět, nebo aby vám pomohli pochopit to, co zrovna přišlo na řadu.  
Informace dostáváme buď jako obrazy, podobné, jako když vzpomínáme, nebo můžeme slyšet vnitřní 
hlas.  
Můžete požádat o harmonizaci a léčení všech vašich těl a pocítit energii, která k vám bude proudit.  
Když vzroste energie, která vámi proudí, vzroste i vaše síla. Pokud ji použijete pro dobro, vrátí se k vám 
dobro, ale pokud ji použijete k něčemu negativnímu, tato vaše síla se obrátí proti vám.  
 
Všechny úrovně jsou světy samy o sobě. Jejich velikost a krása ve srovnání s fyzickou úrovní se 
vymyká každému popisu. Každý z těchto světů má nějaký určitý všeobecný stav vědomí. I naše právě 
existující tělo, které náleží k určité úrovni, se přizpůsobí a některou z těchto variací vědomí přijímá.  
Příslušné centrum těchto světů, jimž je tato energie rozdělována, můžeme označit jako transformační 
stanici. Zde je energie z nejbližšího vyššího světa přizpůsobována současné úrovni bytí. Tal může být 
centrum považováno za jakýsi filtr, který propustí jen to, co neškodí základnímu stavu tohoto určitého 
světa. Mnohá náboženství nazývají tyto měniče také bohy, protože jsou schopny vytvářet těla. Skoro 
všichni lidé se s pomocí modliteb i mnoha jiných metod pokoušejí navázat kontakt s těmito bohy, nebo 
od nich obdržet pomoc.  
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Proces, který tím byl odstartován, je velmi jednoduchý. Pokud svou pozornost nasměrujeme k nějaké 
úrovni, odevzdáme jí energii. Tím ji zároveň, podle intenzity a pozornosti, vyvádíme z rovnováhy. 
Výsledkem je, že energie opět proudí do našeho současného těla, aby sledovala zákon rovnováhy. 
Přicházející energie způsobuje úlevu. Vnímáme ji jako pomoc boží. Při tom se jedná o jakýsi 
mechanický proces. Centrum dotyčné úrovně prostě nemůže reagovat jinak. I každý druh obětování 
využívá tohoto procesu.  
 
Je jasné, že člověk, pokud potřebuje pomoc, dělá to, co mu tuto pomoc poskytne. Člověk by měl, pokud 
tento postup použije, ovšem očekávat pomoc v neutrální podobě. Lidé se však většinou modlí nebo 
obětují teprve ve chvíli, kdy vězí naplno v nějakém problému. Očekávají pomoc speciálně pro tento 
problém. To velmi brzdí proces výměny nutné energie.  
Správně se modlit nebo obětovat je umění, které se cení stejně vysoko jako komplikované meditační 
metody. Mnohdy se také mohou dokonce setřít i hranice mezí oběma procesy.  
 
Intenzivní směrování naší pozornosti, a tím způsobená výměna s cílovým bodem této pozornosti, nás 
může změnit a přizpůsobit tomuto cíli. Výsledkem je v každém případě účast a tím i odpovídající 
zkušenost tohoto cíle.  
 
Neexistuje nic než boží pramen a duše, která je jeho přenosu podobiznou. Boží pramen, který nelze 
označit ani za ženský ani za mužský, neslyší na modlitby, zvláštní metody nebo komplikované techniky. 
Očekává od duše, že se z vlastního popudu zvládne sama k němu vrátit. K tomu je také duše vybavena 
vším, co potřebuje. Ono „jak“ je pouze její záležitostí.  
 
Že o tom existují spory, ukazuje pouze stav vědomí sporných stran. Také proto neexistují ani žádné 
ubohé duše, ale jen duše, které se na svých cestách dostaly do situací, o kterých jsou přesvědčeny, že se 
z nich vlastními silami nedostanou. Pokud se zde objeví pomoc nějakým nesprávným způsobem, je 
často dosaženo opaku toho, po čem člověk toužil.  
Neexistuje ani výraz hřích či peklo, ani věčné zatracení. Existují jen omyly a bloudění, které mohou 
duši postihnout.  
Pokud nyní můžeme něco říci jasně, pak jsou to následující slova: „Tím největším omylem, jehož se 
duše může dopustit, je, že se vědomě postaví mezí boží pramen a nějakou jinou duši – že boží hlas, 
který má každý člověk k dispozici, propouští přes nějaký vlastní filtr a vykládá ho ostatním duším podle 
svého mínění a vlastních účelů, a tak je drží v zajetí omylu.“ Kdo tak učiní, může být právem označen 
za ubohou duši. Ne proto, že nedojde nikdy božího pramene, ale bude muset do té doby projít velmi 
mnoha, podle okolností často velmi bolestnými procesy.  
 
V éře Vodnáře se stále méně spoléháme na pravidla a dogmata. Lidé jsou samostatnější, odkláníme se 
od principu Ryb, které ovlivnily poslední dva tisíce let. Byl to například princip podrobování se 
pravidlům.  
Vodnář nás pobízí ke svobodnému výběru toho, co je pro každého z nás důležité. Hledání své 
individuální cesty, i když bychom se měli ze začátku obrátit na učitele. I když existovali vždy lidé, kteří 
se vydali na cestu sami a postupovali vpřed stejně rychle.  
 
 
 
Kdo může být do Shambally 1024 zasvěcen?  
 
Doporučuji zasvětit takového adepta, který má zkušenosti s používáním energií z nějakého jiného 
energetického systému. Můžeme se zeptat našeho Vyššího Já, které nám ukáže ve vibrační tabulce, do 
kterého stupně můžeme dotyčného zasvětit. Dostaneme jen ten stupeň, na který jsme připraveni.  
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Mohu Shamballu 1024 dávat, když už jsem do ní zasvěcen? 
 
Poznáte už sami, kdy budete moci předávat tuto energii dál.  
Přitom jsme jen zprostředkovatelé, kteří slouží jako „kanál“. To zanesená, že se symboly nepředávají 
z člověka na člověka v papírové podobě, ale telepaticky. Tím se zabrání zneužití systému.  
 
 
 

Shamballa 1024 může předávat dál jen ten, kdo má Shamballa 1024  
Master Level 4. 

 
 
 
Jak předáváme Shamballa 1024 dál: 
 
Jsou dvě možnosti, které jsou už popsané u léčení s Shamballa 1024. Zasvěcuji i dálkově, jsem toho 
názoru, že někdy z toho má zasvěcovaný pocitově víc, než při lokálním zasvěcení. Záleží na každém 
adeptovi, čemu dává přednost. Na začátku musí být, jako vždy, jasný úmysl.  
 
Příklad: 
 
Pozdravím své Vyšší Já, okolo stojící energetické bytosti (říkám jim „moji milí“), a protože si k tomu 
zvu Metatrona, tak pozdravím i jeho. Můžete si samozřejmě pozvat Saint Germaina nebo jiného Mistra, 
se kterým pracujete. Pro lepší soustředění vše říkejte nahlas. Pokud je zasvěcovaný přítomen, můžete si 
to říkat v duchu.  
 
Pak říkám s jasným úmyslem: „Zasvětíme teď (jméno) do Shambally 1024 stupeň 1 ….. Prosím, aby 
energii cítil a aby ji přijal v nejvyšší možné síle, jakou může dostat tak, aby to pro něj bylo 
bezpečné.“ 
 
Dále můžeme žádat o zasvěcení tak, jak jsme zvyklí.  
Pak dám ruce jako při dálkovém přenosu v Reiki a cítím, jak mezi dlaněmi stoupá energie. Pokud se 
energie nedostavuje, tak žádám Vyšší Já zasvěcované osoby, aby zasvěcení přijalo. Většinou se potom 
dostaví ta správná energie ve správné síle.  
 
Pak si představím své ruce nad 7 čakrou adepta, pak mezi dlaněmi jeho hlavu a uši, pak dám ruce na týl 
a nakonec si představuji, jak dávám rukou z mého čela symboly do čela zasvěcované osoby. Nechám 
energii proudit a soustředím se na svoje pocity a pocity adepta. To vše tak dlouho, než průvodce sdělí, 
že je konec. Poznáme to podle toho, že energie naráz opadne a bude naprosté ticho, klid. Naslouchejte 
své intuici.  
 
Nezapomeňte vždy všem poděkovat, mají to rádi  
 
 
 
Vibrační úroveň adeptů a popis vibrační tabulky: 
 
Shamballa 1024 symboly pracují s rychle vibrujícími frekvencemi 5D. Je pro všechny klienty, kteří se 
nachází ve všech frekvenčních pásmech.  
 
Když se podíváte na vibrační tabulku, tak je rozdělena na čtyři části.  
 
 



30 
 

Levá část nahoře, která symbolizuje 3D (třetí dimenzi), začíná s Low – low (Nízká – nízká) a končí 
Low – High (Nízká – Vysoká). Pak na pravou část nahoře, která symbolizuje 5D  a vysoké frekvenční 
spektrum. Ve spodní části tabulky je pak pokračování velmi vysokých frekvenčních vibrací, které se pak 
znovu napojují na tabulku Low – low (Nízká – nízká). Tabulka pak pokračuje dál ve formě spirály a 
slouží hlavně už jenom k orientaci.  
Přejděme teď na pravou část tabulky nahoře. Uvnitř tohoto vysokého frekvenčního spektra existují ještě 
další tři rozdělení, které jsou pak přiřazovány klientům. Začneme s nejnižším stupněm těchto vysoko 
vibrujících frekvencí, je to High – Low (Vysoká – nízká). Když je klient na začátku spirituálního 
probuzení nebo je krátce před ním, nachází se většinou na tomto stupni. Mohli bychom ho nazvat 
startovacím můstkem do vysokých frekvencí a spirituality.  
 
VYSOKÁ – Střední (High – Med) je dalším stupněm a pokrývá střední oblast vysokých frekvencí.  
 
VYSOKÁ – Vysoká (High – High) je název pro horní frekvenční oblast vysokých frekvencí 
 
Tady přechází tabulka dolů a ukazuje další části vzestupu energetických vibrací. Je to pro vás orientace, 
jednak jak vy postupujete ve vzestupu, tak i pro kontrolu vašich adeptů, kde se oni zrovna nachází. Až 
se kruh uzavře, což bude u OMNIVERZUM – High (Omniverzum – vysoká), vibrace přechází dál do 
spirály.  
Tabulka slouží jen k orientaci.  
 
UNIVERSE – Low (UNIVERZUM – Nízká) je nižší stupeň frekvenčních oblastí Univerza. 
 
UNIVERSE – Med (UNIVERZUM – Střední) je střední stupeň frekvenčních oblastí Univerza. 
 
UNIVERSE – High (UNIVERZUM – Vysoká) je nejvyšší stupeň frekvenčních oblastí Univerza. 
 
OMNIVERSE – Low (OMNIVERZUM – Nízká) je nižší stupeň frekvenčních oblastí Omniverza. 
 
OMNIVERSE – Med (OMNIVERZUM–Střední) je střední stupeň frekvenčních oblastí Omniverza. 
 
OMNIVERSE–High (OMNIVERZUM–Vysoká) je nejvyšší stupeň frekvenčních oblastí Omniverza 
 
 
 
 
Vysoká – nízká    je stupeň 1 a 2 (dohromady a je to 512 symbolů) 
 
Vysoká – střední    je stupeň 3 
 
Vysoká – vysoká    je stupeň 4 
 
Všechny ostatní vyšší frekvence  jsou stupeň 4 
 
 
 
Z rozdílných vibračních úrovní vyplývají pak i rozdílné léčebné faktory, které musíme vzít v úvahu. Je 
důležité tyto rozdíly znát, protože mohou ovlivnit výsledky u léčby. Mají přímý vliv na dobu 
uzdravování klientů.  
 
Klient s frekvencí HIGH – High (Vysoká – vysoká) má podstatně kratší uzdravovací dobu, než klient 
z oblasti HIGH – Low (Vysoká – nízká). Je to tím, že tato HIGH – Low (vysoká – nízká) oblast leží 
blíže nízkého frekvenčního spektra 3D. Čím nižší vibrace klienta, tím je delší léčba. Ale když se pak 
frekvence klienta zvýší, zrychlí se podstatně i jeho doba uzdravení. Čas je tedy faktorem nebo aspektem, 
který musíme zvážit, když používáme Shamballa 1024 s určitou vibrační úrovní klientů.  
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Nízká frekvenční spektra klientů: 
 
NÍZKÁ – nízká  NÍZKÁ – střední  NÍZKÁ – vysoká 
3D    3D    určen k spirituálnímu probuzení 
 
U těchto klientů může fungovat Usui Reiki, západní medicína a alternativní medicína, ale i Shamballa 
1024.  
 
U všech těchto klientů/pacientů může být použita Shamballa 1024. 
 
 
Léčení 
 
Léčitelé by si měli předem klást určité otázky, než někomu dají souhlas k léčení. 
 
Jedna z prvních otázek, kterou byste měli dát svému průvodci:  
 

„Mohu s tímto člověkem pracovat?“ 
Jestliže je odpověď „Ne“, nepracuj s ním! Jestliže je odpověď „Ano“, pak si dejme druhou otázku: 
 

„Vibruje tento člověk v Nízké – nízké až VYSOKÉ – nízké oblasti? 
 
Jestliže je odpověď „Ano“, tak bychom měli naplánovat delší léčebné období/časový úsek na uzdravení, 
abychom docílili lepších výsledků, neboť tato osoba je blíže k hranici k nízké oblasti a my pracujeme 
s vysokofrekvenční modalitou.  
Bude fungovat, ale ne rychle. Je to inteligentní energie a proudí pomaleji, aby si na tuto energii klienti 
zvykli.  
V těchto případech to může trvat i měsíce, než se dostaví výsledky. Když u člověka jeho frekvence 
stoupá, pak i léčba bude čím dál tím lehčí a rychlejší. Čím člověk vibruje výše, tím docílíme lepších a 
rychlejších výsledků.  
Je tedy rozumné se zeptat před léčením, do čeho se tu budeme pouštět. A přirozeně bychom měli o 
těchto aspektech promluvit s klientem. Měl by vědět, že se výsledky tak rychle neprojeví.  
 
Konzultujte to se svými průvodci.  
Je velice důležité komunikovat jako léčitel se svými průvodci, anebo s vyššími já. Při léčení může 
průvodce sdělit všechno, co u klienta není v pořádku. Můžeme si nechat sdělit, jaký vibrační stupeň má 
ta osoba, zda se jedná o komickou nemoc, zda je léčitelná a tak dále.  
 
Pokud vaše komunikace s průvodci ještě nefunguje, můžete používat kyvadlovou tabulku až do té doby, 
než se s nimi budete moci domluvit.  
Mnozí lidé už vnímají své průvodce anebo používají intuici, ale přesto je dobré vědět, jaké frekvenční 
spektrum má klient. Vibrační tabulka v příloze.  
 
 
Metafora 
 
Představte si, že jste skleničkou vody, celkem čisté vody, máte už celkem všechno vyřešené a libujete si, 
jak jste už čistí a teď Vám do ní naliji trochu čisté vody, je čistá, čerstvá a vibruje o malinko víc, než ta 
Vaše. Co se stane? Voda se zakalí a najednou zjistíte, že jste měli na dně spoustu usazenin, které teď 
plavou všude kolem a vy je musíte buď vyčistit – transformovat-  anebo zase nechat usadit. Mohu Vám 
říct, že transformování je rychlejší. Sice Vás to na pár dní rozhodí, ale můžete si udělat mnohem čistší 
vodu a s těmi vibracemi, než jste měli předtím. Než zase do dalšího přilití čerstvé vody.  
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Shamballa 1024 vám zamíchá trochu tou vaší vodou a vy ji musíte vyčistit, někdy to trvá trochu déle, 
někdy o něco rychleji.  
 
 
Zvyšování svých osobních vibrací: 
 
Děláme to následovně a jsou dvě možnosti: 
 
Před meditováním, spaním, atp. si řekneme nahlas:  
 
Pozdravíme své vyšší já, okolo stojící energetické bytosti (říkám jim „moji milí“), a protože si k tomu 
zvu Metatrona, tak zdravím i jeho. Můžeme si samozřejmě pozvat i Saint Germaina nebo jiného Mistra, 
se kterým pracujete. Vše říkejte nahlas, je to důležité proto, abychom soustředili myšlenky.  
 

1. První možnost je: 
 

„Jestliže máte pro mne nějakou energii, kterou mi chcete dát, tak mi ji dejte, jestli vám mám něco 
povolit, tak vám to povoluji.“ 
 
A pak už jenom vychutnávejte. 

2. Druhá možnost je: 
 
„Chtěl bych teď přijmout 1024 Shamballa zasvěcení.“ 
 
A pak už jenom vychutnávejte. 
 
Naslouchejte svoji intuici, jak často to máte používat a jak velké rozestupy máte dodržovat, abyste 
energii mohli řádně ukotvit. Pokud se začnou vyplavovat na povrch staré bloky, nebo staré vzorce 
chování, počkejte, až očista proběhne.  
 
 
 
 
Práce s kyvadlem: 
 
Práce s kyvadlem je jednoduchá, jenom musíme přijmout, jak se pohybuje. Nejlépe v duchovně vyšším 
stavu, bez myšlenky, jak by se mělo pohybovat nebo jaký výsledek bych očekával, čili bez hodnocení 
našeho vědomí.  
 
Kyvadlo můžeme ovlivnit i naší vůli: „Když si pomyslíme, aby se kyvadlo točilo po směru hodinových 
ručiček, tak se tak bude točit“. 
 
Vibrační úroveň každého člověka je vždy jen momentální situace, to znamená, že se může vibrační 
stupeň za nějakou dobu zvýšit, například vnitřním odpuštěním tomu, co nás trápí, pránickým dýcháním, 
meditací, zasvěcením, atd.  
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K čemu se dá použít vibrační tabulka: 
 
Tabulka je rozdělena na 12 paprsků – 6 na jedné půlce.  
 
12 měsíců, 12 a 24 hodin, 12 Dimenzí, 12 zvěrokruhů a 12 čaker, atd. Takže 12 paprsků v tabulce a tím 
pádem snazší kývání. 
 
Jedna část vysokých vibrací se nazývá Univerzum a druhá, další část, Omniverzum. Omniverzum je 
celek, který obsahuje všechna Univerza a středem Omniverza je centrální slunce Alcyone.  
Dále jsou v tabulce energetické systémy (od Usui po Shamballu 1024, ty vyšrafované jsou podsystémy 
Kundalini Reiki). Dají se využít na cokoli, pokud jste na tyto energie naladěny, třeba s kterou energií 
můžete zrovna toho dotyčného léčit, nebo který orgán, anebo jej do toho zasvětit, nebo zasvětit ten 
orgán a do jakého stupně, atp. Další energetické systémy si můžete sami ještě přidat, pokud vám 
vyhovuje nějaký jiný druh Reiki.  
 
Pak můžete kohokoli otestovat, jak už je vibračně daleko, jak rychle u něj potrvá léčení, nebo do čeho 
jej zasvětit.  
Zkoušení dělá mistra – ale vždy s rezervou a bez hodnocení. To je důležité.  
 
 
 
Dejte to těm, které léčíte: 
 
Pokud se léčíte s Shamballa 1024, je dobré si říkat podle potřeby afirmaci, nejlépe před usnutím: 
 

„Chci být teď léčen s Shamballa 1024“ 
 
Používejte podle potřeby a nechávejte si pár dní na usazení energie. Spoléhejte se na vnitřní vedení 
(Vyšší Já, intuice, atp.) 
 
Lidi přicházející na Zemi mají společný úkol:  
 
Prožít zkušenosti, přijmout je a začít se díky těmto prožitkům milovat!  
 
Pokud člověk toto odmítá, odsuzuje, prožívá vinu, strachy, lítost atd. přitahuje k sobě situace, podmínky 
a osoby, které jej znovu a znovu nutí prožívat stejnou zkušenost!  
Může tomu být i několik inkarnací po sobě.  
 
Základem všech fyzických, emočních, karmickýh i genetických problémů je 5 základních traumat!  
 

1. Trauma odmítnutého 
2. Trauma opuštěného 
3. Trauma poníženého 
4. Trauma zrazeného 
5. Trauma nespravedlnosti 
 

Díky tomu člověk získává různé formy chování, vystupování, jednání, ale i určitou stavbu těla a způsob, 
jakým reaguje na životní situace. Nemůže být v nerovnováze, ve středu svého srdce a tím být sám 
sebou. Neprožívat hojnost, štěstí a není objektivní.  
 
Člověče, přijmi svou zkušenost! To neznamená, že s ní budeš souhlasit, ale dovol si experimentovat a 
učit se díky svým zkušenostem, abys poznal a viděl pravdivě situace, které se dějí!  
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Musíme se naučit přijmout svou vlastní volbu (dokonce i neuvědomělou), abychom se přesvědčili o 
nerozumu, třeba i blbosti dané zkušenosti.  
 
Dávám si právo opakovat svou chybu, nepříjemnost, zkušenost a teprve potom získáme odvahu k naší 
přeměně.  
 
Každý z nás má spoustu přesvědčení, která nám brání být sami sebou a čím více nepříjemností nám 
život přináší, tím více se je snažíme potlačit a ukrýt.  
 
Je důležité spoléhat na vnitřního Boha, vševědoucího a všemohoucího, jehož síla je vždy v nás a 
směřuje nás stále k situacím a lidem, které jsou nutné pro náš růst a evoluci dle osudového programu. 
Rodíme se proto právě svým rodičům a v zemi, kde to bude pro naše léčení nejlepší. Rodiče a děti mají 
většinou stejná traumata.  
 
Brzo pro narození dítě začíná vnímat snahu své duše být sama sebou a to vyvolává nelibost okolních 
lidí. Pokud je dítěti dovoleno být sebou samým, tak s ním nebývají problémy ani v pubertě.  
 
Vývoj a prožívání traumat u dětí: 
 

1. Etapa – radost z existence a možnosti být sám sebou 
2. Etapa – trápení, že nemůže být samo sebou 
3. Etapa – vzpoura a krize 
4. Etapa – utrpení – dítě ustupuje a vytváří si novou osobnost dle přání dospělých 

 
Někdo zůstává ve vzpouře. Ve 3. a 4. etapě si dítě začne vytvářet masky, aby se vyhnulo bolesti.  
Masek může být i několik.  
Maska, to je ztracená důvěra ke svému Bohu, k sobě a potřebě naší bytosti a my necháváme naše ego, 
aby řídilo naše osudy.  
 
 
 
 
Trauma    Maska 
 1.Odmítnutého    Utíkajícího, uprchlíka 
 2. Opuštěného    Závislého 
 3. Poníženého    Masochisty 
 4. Zrazeného    Kontrolujícího 
 5. Nespravedlnosti   Odměřeného a chladného  
  
 
 
Masky oblékáme tehdy, když se bráníme! 
Např. cítíme nespravedlnost – oblékáme masku tvrdého člověka.  
Doopravdy je to naše ego, které nás přesvědčí, a my pak cítíme bolest!  
V životě není viníků, jsou to jen trpící! Obviňováním sebe nebo někoho, uzpůsobuje opakování situací.  
Když se díváme na trpícího člověka se soucítěním (pozor, ne s lítostí), život se začne měnit.  
 
 
 
Trauma    Maska 
 1.Odmítnutého   Utíkajícího, uprchlíka 
 
 
Může být už v těhotenství, nebo hned po narození – dítě přichází k určitým rodičům.  
Už v břiše matky se snaží zaujmout co nejmenší místo.  
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Fyzický projev: úzká stažená postava kost a kůže, ale pevné svalstvo. Osobnost zpochybňující své právo 
na život, levá a pravá část těla je rozdílná. Když má člověk trauma jen částečně, má třeba malé oči! 
Dítě, které má toto trauma silné, bývá malé, často se schovává nebo utíká. Rodiče se je snaží ochraňovat 
a dítě místo toho, aby se cítilo milované, se cítí odmítnutým. Nepřipoutává se k hmotným věcem (brání 
mu v útěku). Není na naší planetě šťastné, přitahuje je duchovní a intelektuální svět a zavrhování 
hmotných věcí mu činí potíže i v sexualitě. Věří, že sexualita je protikladem duchovnosti. Trauma 
odmítnutého většinou pochází přes rodiče stejného pohlaví. Utíkač nevěří ve svoji jedinečnost, myslí si, 
že je nulou, hledá samotu, bojí se pozornosti, mívá málo kamarádů. Problémy s pokožkou, nevěří, že 
mlže být milován. Mívá sklony k panice, anorexii, alkoholismu, drogám, sladkostem. Neschopnost 
sobě, nebo jiným odpustit způsobené rány. Nemoci: srdeční arytmie, slabý dech, zvracení, slinivka, 
diabetes, rakovina. Neradi tančí.  
 
 
 
Trauma    Maska 
 2. Opuštěného    Závislého 
 
Často se spouští v dětství, když se narodí sourozenec, nebo rodiče nemají na dítě čas kvůli práci, pobyt 
v nemocnici, nedostatečná komunikace s rodičem opačného pohlaví. Snaha o podporu, maska závislého. 
Fyzické projevy: snížený tonus svalů, skolióza, smutné oči, slabé ruce nebo nohy, fyzickým cvičením 
získá svaly, ale jakmile přestane sportovat, změní se mu postava. Vytváří si roli oběti, často je nemocný, 
zdá se mu, že se mu rodiče málo věnují. Vše dramatizuje, chce radu, ale si vše udělá podle sebe. Oběť 
ráda hraje roli zachránce, přijímá roli služky, chce být důležitý – mívá bolesti zad. Když někomu dělá 
služby, očekává komplimenty a chce být důležitý. Může být líný, ženy mívají prosebný hlas. Těžko 
přijímá odpověď ne, manipuluje s lidmi, aby získal odpověď ano. Chce radu, protože není schopen 
samostatnosti. Základním strachem je zůstat sám, i když mu partner ubližuje. Nejsilnější emocí je 
smutek. Závislý se vevnitř bojí silných osobností, proto bývá ke všem ochotný. Velmi často mluví o 
nezávislosti, někdy nechce mít děti, v sexuálním životě se snaží připoutat přes sex partnera – má rád sex 
a někdy předstírá vášeň. Sní moc, ale nepřibírá, protože je vnitřně přesvědčen, že jí málo. Člověk, který 
já málo, ale myslí si, že se přejídá, tak tloustne. Závislý trpí často bulimií. Jí pomalu, má rád chleba. 
Mívá často astma. Bere více a dává s neochotou. Trpí bronchitidou (problémy v rodině), problémy se 
slinivkou, nadledvinkami, krátkozrakostí. Podstata – strach před budoucností, neschopnost vidět dál. 
Mívá hysterie, bolesti hlavy, blokuje své já. Má rád kontaktní tanec (dívejte se, jak mě má rád) 
 
 
 
Trauma    Maska 

3. Ponížený    masochista 
 
 
Prožívá úder do vlastní důstojnosti, nebo do důstojnosti jiného člověka, vnitřní ostuda a zdeptanost. 
Může se spustit v dětství (1-3 roky), když se třeba dítě ušpinilo. Duše si většinou přitáhne rodiče, kteří 
je budou ponižovat. Trauma se zaktivuje, když dítě poprvé zjistí, že se za ně někdo stydí, nebo se bojí 
ostudy. Třeba i kojenec vycítí, že má rodič odpor k jeho počůraným plínkám. Počůrávání starších dětí je 
– problém s 1. čakrou – s matkou anorektičkou. Sexuální problémy, když se rodiče stydí před dítětem 
chodit nazí. Většinou se toto trauma prožívá s matkou (syn i dcera). Vytváří masku masochisty 
v nejhorším případě – masový vrah. Masochista vychutnává utrpení, napřed své, pak i jiných lidí, zvířat. 
Podvědomě vyhledává situace, aby se sám trestal dřív, než to udělá někdo jiný. Vnitřně se cítí nižším, 
špinavým a mívá pocit ostudy a viny. Proto si vytváří tlusté tělo, za které se pak stydí. Trpí tím vysoké 
procento lidí. I děti jsou obézní, přechází to s pokolení na pokolení. Tlusté tělo není svalnaté. Je-li tlustá 
jen část těla, může to být třeba sexuálně smyslný / tlusté břicho. Další příznaky: Nízko široký pas, 
krátký a široký krk, napětí v oblasti hrtanu, čelistech a v pánvi. Obličej kulatý, oči široce otevřené, 
udiveně mrká, stále cítí stud, ponížení, nemá rád rychlost a spěch.  
DEJ MU PRÁVO BÝT POMALÝM! 
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Nemůže vyjádřit své potřeby a cítí se ukřivděným, urážlivým a lehce zranitelným, často před ostatními 
uráží sám sebe. Dosti často bere vinu jiných na sebe, to je jeho způsob být hodně dobrý. Největší jeho 
otřebou e svoboda, ale má z ní největší strach, má potřebu přehánět v pocitu zodpovědnosti. Má dar 
k sobě přitahovat situace lidí, kteří jej ponižují. Mívá pocity tíhy na ramenou, prsou a zádech. Při 
bolestech v kříži mívá nesvobodu a materiální problémy. Horní polovina zad – emocionální ztuhlost. 
Dále bývají problémy s nohami, kotníky a chodidly. Také mívá problémy s játry, angínami, bolestmi 
v krku, pokašláváním, nerovnoměrným dechem ve spánku. Když se trauma prohlubuje, může dojít až 
k rakovině, problémy se svěděním pokožky, sníženou hladinou cukru v krvi, nebo diabetes.  
Nedovoluje si stav radosti, blaženosti, také může trpět srdce – neláska k sobě. Dosti často jsou 
operovaní. V jídle bývají extrémy:  
 Přesvědčuje se, že jí moc málo 
 Jí ve stoje, myslí si, že tak jí méně 
 Nebo se přejídá 

Stydí se za to, že u chutnají zakázané pokrmy. 
Hodně tančí – tanec mu dovoluje projevit smyslnost. Chce být imunní proti poznání.  
 
 
 
Trauma    Maska 
 4. Zrazeného    kontrolujícího 
 
Trauma zrady můžeme prožívat různě, přestat být někomu věrný – klíčovým slovem je věrnost. Být 
věrný, tzn. plnit své úkoly, nepodvádět. Věrnému člověku můžeme důvěřovat, můžeme se na něj 
spolehnout, když zklame, začíná být trauma zrazeného. Vzniká ve věku 2-4 let, rodič opačného pohlaví 
(Oidipovský komplex) . 
Bytostně bližší matky – syn 
  otec – dcera 
vesměs je to nedoceněná role otce (hlavní slovo má matka). V milostném aktu se nedokáže plně uvolnit, 
nechce náležet někomu jinému. Jako dítě nesnáší rozbroje rodičů a někdy nese v sobě pomstu opačnému 
pohlaví. Dítě cítí zradu, když rodič nedodrží slovo. Dítě si vytváří masku kontrolujícího. Všichni by 
měli splnit to, co slíbili, je pro něj důležitá věrnost, totéž chce od ostatních. Vytváří si tělo vyzařující 
sílu a moc, vyzařuje: já jsem zodpovědný za všechno, můžete mi důvěřovat! Muž má pěnou postavu – 
ramena s úzkým pasem. Záření sily – v horní části těla. Žena má hruškovitý tvar těla. Někdy naopak – 
žena s mužskou postavou, prožila zradu s otcem. Kontrolující jsou přesvědčeni o své síle – bříško. 
Mívají upřený, pronikavý pohled, vidí absolutně vše, reagují okamžitě, vnímají hned, co je čeká. 
NEPŘIPOŠTÍ ZRADU. Často ale sami zradí – snaží se všemi způsoby obhájit. Svůj názor vyjadřují 
kategoricky. Je rychlý. Za každou cenu chce přesvědčit jiné. Nemá rád situace, kde by mohl ztratit 
kontrolu. Je pružný v nových věcech, nastoluje nový systém. Má různé dary/talenty, ale když mu něco 
nejde, vyvolá to v něm hněv. Je to pracovitý člověk, ale nesnáší nicnedělání. Snaží se změnit lidi, kteří 
chodí pozdě, a je netrpělivý, když není práce včas. Je pro něj důležité ukázat svoji sílu a odvahu. Projev 
slabosti považuje za zradu, těžko někomu důvěřuje. Připustí si k sobě jen blízkého člověka. Má vždy 
poslední slovo. Bývá citově zaměřený, ale není to na něm vidět. Nepřipustí  kontrolu nad sebou, 
všechno si udělá raději sám, nesnáší povýšené lidi a nemá rád neočekávané situace, také nesnáší lež. 
Nemá rád intriky, chce mít čistý štít a nesnáší dluhy. Nemá rád, když někdo něco dělá bez jeho vědomí. 
Těžko snáší rozvod, rozpolcenost a rozdělenost. Často bývá při rozvodu tím opuštěným, rád přitahuje 
pozornost, může svádět opačné pohlaví. Rychle jí, zapomíná na jídlo.  
Onemocnění: klouby, kolena, krvácení, játra, žaludek, zažívací problémy. Může být impotentní, nebo 
frigidní. Mívá mohutný hlas, rád svádivě tančí.  
NEJVĚTŠÍM STRACHEM JE ROZPOLCENOST.  
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Trauma                                              Maska 
            5. Nespravedlnost   Rigidní 
  
Uznání důstojnosti a práva každého člověka, jeho uznání a ocenění – čest, rovnoprávnost, správnost a 
nedotknutelnost, - to jsou univerzální práva člověka. 
Člověk prožívá nespravedlnost, když nevidí uznání své důstojnosti, necítí k sobě úctu, a když se mu zdá, 
že nedostává, co si zaslouží. Trauma nespravedlnosti může také být podmíněné myšlenkou, že já mám 
více hmotných statků, než si zasloužím. Trauma nespravedlnosti se spouští ve věku 3-5 let, když si dítě 
začíná uvědomovat svoji osobnost s celkovou individualitou. Prožívá nespravedlnost, že nemůže být 
samo sebou, být nedotknutelnou osobností. Prožívá toto trauma s rodičem stejného pohlaví. Dcera 
s matkou, otec se synem. Dítě trpí necitlivostí, chladem tohoto rodiče, jeho neschopnost projevit cit. To 
ale neznamená, že ten rodič je necitlivý, tak to vnímá jeho dítě. Dítě trpí nadřazeností, nekonečnými 
připomínkami – ve většině případů trpí rodič stejným traumatem. Vztahy mohou být kamarádské, ale 
jsou povrchní, bez citových projevů. Duše, která chce uzdravit, volí takového rodiče, který pomůže 
k aktivaci a projevení tohoto trauma. Reakcí na nespravedlnost je snaha se oddělit od bolestných 
prožitků a začíná se vytvářet maska – rigidita (odměřenost, chladnost, odstup). Rigidní člověk vypadá 
jako necitlivý, protože se snaží odblokovat od svých prožitků, ale naopak takový člověk bývá velmi 
citlivý, ale rozvíjí svou schopnost nevnímat citlivost a neukazovat ji jiným. Dokáže přesvědčit sám sebe, 
že ho nic nezajímá. Velmi často tito lidé spojují ruce a chodí v tmavých barvách. Rigidní člověk 
dosahuje spravedlnosti za každou cenu. Je zaměřený na dokonalost ve všem, a proto se snaží být vždy 
spravedlivý. Člověk s tímto traumatem, víc než jiní lidé, závidí lidem, kteří podle něj mají víc, než si 
zaslouží. Ve většině případů neexistuje pro něho mít štěstí, myslí si, že mu lidé závidí. Mívá velmi 
přímý postoj, tělo proporcionální, ramena stejně široká jako bedra, mívá strach z nadváhy a dělá 
všechno proto, aby nepřibral. Ženy bývají spíše menšího vzrůstu – někdy nosí šaty s páskem okolo pasu. 
Charakter živý, ženy dynamické, nedostatečně pružné – uzavřené, tančí jako by spolkly pravítko. Mívají 
sevřené čelisti – tenké rty, krk narovnaný. Už v dětství vidí, že si jich lidé cení podle toho, co udělají, 
než podle toho, jací doopravdy jsou. Proto bývají velmi pracovití, rychlí, výkonní a snaží se zvládat 
těžké situace samostatně a rychle. Dělají vše, aby neměli problémy. Bývají velkými optimisty – až 
zbytečně. Myslí si, že když bude opakovat, že nemá problém, tak ho mít nebude. Často se smějí nahlas. 
Vytváří si obrovskou masku bezstarostnosti.  
Rigidnímu často chybí čas, protože chce mít vše příliš dokonalé, na rozdíl od kontrolujících, kteří chtějí, 
aby byli dokonalí ostatní lidé. Když je rigidní přesvědčen o své správnosti, bude se před autoritami 
bránit zuby nehty, dokud jeho pravda nebude přijata. Uvnitř má strach z šéfů a autorit. Když se jeho 
pravda zpochybní, uráží se a má pocit nespravedlnosti, protože je přesvědčen o své čestnosti. Díky 
tomu, že se vždy snaží o spravedlnost, je pro něj důležité, zasloužit si vše, co dostane. Když dostane víc, 
než si zaslouží, podvědomě si vytvoří situaci, aby o to přišel. Často přehání, říká: nikdy, vždycky, 
skvělé… velmi aktivně na něj působí náboženství, dobro, zlo, pravda, nepravda jsou důležité pojmy 
jeho života. Mívá obrovský strach udělat chybu, když ji udělá, hned ji chce napravit, v žádném případě 
nemůže mít nějaký nedostatek. Nechápe, že je k sobě nespravedlivý. Je k sobě velmi přísný, nekonečně 
se kontroluje a nutí k práci. Skoro nerelaxuje, pořád cítí vinu, že něco neudělal. Necítí míru svých 
schopností a možností – až do padnutí. Nebývá nemocný, nemůže si to dovolit. Když někoho požádá o 
pomoc, tak to už je s ním doopravdy zlé. Problémem rigidních lidí je, že jim chybí radost ze života. 
Musí si vše zasloužit a odpracovat. Velmi často pomáhají jiným lidem, vnitřně cítí, že si nezaslouží být 
obdarovanými. Neumí přijímat dárky, nedovoluje si být někým pozván, cítí se stále být dlužníkem. 
Organizuje stále sám sebe. Může si dovolit klidně vynadat člověku, jestliže upřímně věří, že dotyčný 
svými schopnostmi a talentem může plnit svoji práci lépe. Nechodí k doktorům a vypráví o tom, že 
neužívá léky, neuznává své mentální, emocionální hranice a meze. Těžko projevuje lásku a nedovoluje, 
aby jej někdo miloval. Je důležité přiznat si, že nejsem k sobě spravedlivý. V sexu bývají ztuhlí, 
nedovolují si cit. Rigidní ženy bývají v sexu větší kokety, rády přijímají protějšek, ale pak se seknou. 
Rigidní člověk není v kontaktu se svojí citlivostí, nejdůležitější je pro něj čest, úcta, vlastní důstojnost. 
Mívá napětí v horní polovině zad a krku, často mu hrozí nervové zhroucení.  
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Traumata - masky 
 
 

1. odmítnutý - utíkající 

Aktivace od okamžiku početí – rodiče si dítě nepřejí. 
Rodič stejného pohlaví. 
Dítě necítí své právo na existenci.  
Tělo úzké, ztuhlé, oči malé a má v nich strach. Používá slova: nic, nikdo, zmizet, nikdo mě nemá rád.  
Charakter: odtrženost od hmoty, snaha o dokonalost, je velmi intelektuální – souvisí vibračně 
s traumatem rigidním v jinové části.  
Přechod od velké lásky k nenávisti, mají problém se sexualitou – vnitřně se cítí absolutně k ničemu.  
Snaží se o samotu, být nenápadným a nachází různé způsoby útěku. Z ničeho nic jej popadne panická 
hrůza. Jí po malých kouscích, cukr, alkohol, drogy jsou formou útěku.  
Problémy: s kůží, arytmie, poruchy dýchacích funkcí, alergie, koma, leukémie, cukrovka, slinivka – 
porušený bod rovnováhy. Často psychózy a deprese.  
 
 
 

2. opuštěný - závislý 
 
Aktivace mezi 1. a 3. rokem – s rodičem opačného pohlaví.  
Trpí emocionálním hladem – vytváří masku závislého.  
Tělu chybí tonus, svalové napětí, skolióza u dětí, příliš dlouhé ruce, oči velké, smutné, přitahující 
pohled 
Charakter: oběť, potřeba přítomnosti někoho – opory, největší strach z osamělosti, nervní typ, bývají 
estrádními hvězdami, mají rádi sex – snaží se o nezávislost, jedí pomalu.  
Nemoci: nadledvinek, slinivky, bolesti v zádech, astma, bronchitida, migréna, krátkozrakost, deprese.  
 
 
 

3. ponížený – masochista 
 
Aktivace mezi 1. a 3. rokem – VĚTŠINOU MATKA 
nebo ten, který se zabývá fyzickým rozvojem dítěte.  
Tělo plnoštíhlé, kulaté, nízký vzrůst, obličej kulatý, otevřený, napětí v čelistech, oblasti krku a v kříži. 
Používá slova: důstojný, nedůstojný, malý, tlustý.  
Často se bojí ostudy, stydí se sám za sebe. Nerad chodí rychle, zná svoje potřeby, ale neposlouchá je. 
Hodně si nakládá na ramena a kontroluje se, aby neudělal ostudu.  
Počítá se za horšího, než jsou ostatní. Dělá vše proto, aby nebyl svobodný, protože by to pro něj 
znamenalo přehánět v jídle, v sexu, v nákupech….. má rád roli matky, je přecitlivělý, trestá sám sebe, 
snaží se být důstojným, ale mívá k sobě odpor. Zvýšená citlivost spojená se studem v sexuálních 
projevech, neprojevuje sexuální potřeby. Má strach ze svobody, jídlo jí syté, tučné, má rád čokoládu. Jí 
hodně nebo nic.  
Nemoci: bolesti zad a ramen, angíny, horní dýchací cesty, nohy, chodidla, křečové žíly, zlomeniny, 
játra, štítná žláza, cukrovka, hypertenze srdce.  
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4. zrada – kontrolující  
 
Aktivace mezi 2. a 4. rokem – rodič opačného pohlaví. 
Tělo vyzařuje sílu a moc. Muži široká ramena, ženy naopak (hruška), pohled přitahující a svádivý, 
všechno hned vidí. Říká: chápeš mě, rozumíš, já jsem to věděl, důvěřuj mi (uvnitř má ale – já mu 
nevěřím), já můžu, já to dokážu.  
Charakter: myslí si, že je velmi důležitý, silný a zodpovědný. Snaží se být zvláštní a výjimečný. 
Nedodržuje slovo, lehce lže, manipuluje, svádí, mívá hodně očekávání, kolísavou náladu. Je 
přesvědčený, že má vždy pravdu, snaží se přesvědčit i jiné, je netrpělivý a netolerantní. Je dobrým 
vykonavatelem, v životě artista, zřídka důvěřuje, neukazuje slabiny, je to skeptik.  
Strach má z rozpolcenosti, rozvodu, odmítnutí, jí s chutí, rychle a hodně koření. Může dlouho nejíst, pak 
ale ztratí kontrolu. Mívá zažívací problémy, krvácená střev, bolesti kloubů, kolen.  
 
 

5. nespravedlnost - rigidní 
 
Aktivace mezi 4. a 6. rokem – rodič STEJNÉHO pohlaví. 
Úkolem je být výkonný a dokonalý, tím blokuje svoji individualitu. Maska rigidní, proporcionální, oči 
zářící, plné světla.  
Slova? Nic není problém atd.  
Charakter: snaha k dokonalosti, závistivý, výkonný, často zpochybňuje svá rozhodnutí. Porovnává, kdo 
je lepší a kdo horší. Nedovolí si vychutnávat život, stále se kontroluje a má rád pořádek. Strachem mi je 
chladnost, jí rád slané.  
Nemoci: nervová zhroucení, frigidita, artritida, zácpy, hemoroidy, poruchy krevního oběhu, studené 
nohy, játra a špatný zrak.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Léčba: 
 

1. Najít 
2. Odpustit si 
3. Vyléčit si vztah s rodiči (i mrtvými). Představit si rodiče, s kterými řešíme trauma, dát do srdce, 

prožít sílu lásky, odpuštění a duchovní uvolněnosti.  
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Seminář Shamballa 4 
 
 
Blíží se rok 2012 a tímto rokem končí mayský kalendář. Začíná další etapa a některé prameny to 
nazývají Nový věk. Z astrologického hlediska se mění postavení planet ve vesmíru. Na planetu Zemi 
tedy přichází jiné energie, než dosud. Končí doba věku Ryb a začíná doba Vodnáře.  
 
Věk Ryb umožnil rozvoj techniky a tím umožnil větší informovanost lidstva.  
 
Rok 2000 vynulovalo počítadlo, životní filozofie, která platila pro éru Ryb, je vymazaná. Máme tedy 
možnost, chovat se jako naši předkové, nebo se naučit něco nového, co oni neuměli. Nejsme, běžně 
nežijeme jako vědomé bytosti a bereme na sebe kříž svých předků. Chováme se většinou jako oni. Vaše 
představy o spoustě věcí jsou zkreslené a řada jich má celosvětový charakter. Třeba náboženství, člověk 
musí dělat i to, co nechce, abychom něco měli, musíme se nadřít, nemáme dost peněz. Ne každý v sobě 
najde ochotu rozloučit se třeba i s určitými dogmaty.  
 
Vodnářský věk přináší další možnosti a trvá, jako každý astrologický věk, 2600 let. Až do roku 2012 se 
proudí silný proud energie, každé jaro silnější a silnější. Důležitá je pevnost nervového a psychického 
systému.  
 
Éra Vodnáře – přichází změny, vše, co souvisí s energiemi. Proto se teď tolik lidí věnuje energiím Reiki, 
nebo se snaží pomocí různých kurzů zkvalitnit život. Vodnářský věk znamená souznění. Nikdo nikoho 
neovládá, je to jinak, než za éry Ryb.  
Nemusíme se dřít, protože energie pracuje za nás. To předci neměli.  
 
Jsme v době, kdy se všechno postupně mění, myšlení lidí, snaha o duchovnost, snaha o porozumění 
životu, proč se nám dějí určité věci…  
 
Planeta přechází z 3D přes čtvrtou do páté dimenze. 3D, to je naše realita, je to dualita, světlo – tma, 
čas, dobro – zlo, posuzování situací na dobré a špatné. 4D jsou obrazy a emoce, ty musíme zvládnout, 
abychom se dostali do 5D.  
 
Člověk má schopnost naladit se na různé frekvence, tak jako rádio. Naše vědomí se může ladit přes 
srdeční čakru. Srdeční čakra = vysílač a přijímač na různé energie vědomí.  
 
 vědomí jedné bytosti, to jsme my, sami na sebe 
 planety Země 
 sluneční soustavy 
 galaxie 
 galaktické (7 galaxií a každá má své slunce) 
 Svatý Grál je vytvořen shlukem energií ze 7 nejvyspělejších sluncí 

 
 
 
Takže – Proč meditace 

Zvykáme nervovou soustavu na vyšší napětí 
 
Lidé nedokážou ovládat svoje myšlenky a pocity a to je brzda v duchovním vývoji a ve vývoji 
schopností, které máme. Náš potenciál je větší, to už víme. Rozvíjením intuice třeba budeme vědět, co si 
ten druhý myslí. Myslím, že máme takové možnosti, které ani netušíme, že bychom mohli mít. Ale my 
nepůjdeme za fenomény, ty se objevují samy, jestliže si pro ně, podle jistého zákona, přicházíte.  
 
Cíl je úplně jiný. Je to Seberealizace na všech úrovních.  
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Někteří z vás se setkali s tím, že byli zasvěcení, osvícení, vlastně jste si zakoupili jakési možnosti, jistě 
s tím máte zkušenost. Osvícený člověk nepracuje tolik se svým tělem, ale s duchem. Ale pozor! Nesmí 
zpychnout, když se dostaví nějaký fenomén. Hledající člověk se začíná osvobozovat z dogmat, jeho víra 
se začíná potvrzovat. Poznává pravdy, dostane dar a zpychne. Nějaký čas se mu může i dařit, ale o to 
větší je pád. Zapomněl, proč se na tu cestu dal, zapomněl na etiku. 
 
 
 
VÍRA A DŮVĚRA 
Za svítání se nejvíce čistí 
Víra v nejvyšší nekonečnou sílu 
Vesmíru zadat vždy příjemné přání 
Jenom člověk sám sobě může pomoci 
Důvěřovat životu 
Člověk funguje jako rádio. Kolem země je informační pás. Na TEN SE MUSÍME NALADIT. 
Podrážděnost a nespokojenost jsou jedy. 
Uvolnění lidé jsou z Plejád. Jsou to většinou umělci. Chodí pozdě, nemají žádný plán.  
Období ryb – práce, dril 
Období vodnáře – duchovno, jde sem nová energie 
3. brána se otevře v roce 2008 
1.8.2008 odbíjí vesmírné hodiny. Již potřetí. Prochází jimi nový proud vědomí.  
 
Meditace – Souzním s proudem vědomí, splývám s centrem země.  
 
Ježíš a Kristus – byl napojený na vědomí Krista.  
Je z rodu Trondů.  
Aktivoval 12 vláken DNA.  
Potomci Ježíše jsou. Zachovávají si vědomí, ale schopnosti nedědí, musí je aktivovat, tak jako my. Mají 
dlouhé prsty a vědí, že jsou potomci Ježíše.  
 
Aktivace 12 vláken DNA.  
Je to tzv. Kosterní dech – ZLATÁ SPIRÁLA 
 
Když se spojujeme se Shamballou, otevírají se čakry od 4. nahoru.  
Je potřeba udržovat spodní čakry. Funguje tu uzemňování. Nohy do středu země. ZŮSTÁVAJÍ TAM – 
POUPATA.  
 
V moři a ve skalách jsou zkamenělí lidé. Jsou to Somádi. Udržují genofond země. Drží energii země. 
Pokud by se stala nějaká katastrofa a lidstvo vymřelo, nemuselo by se pak vyvíjet od prvoků.  
 
 
 
 
4 STUPNĚ VÝVOJE 
 

1. ČLOVĚK  - normální člověk 
2. INTUITIVNÍ GÉNIUS – hledající člověk 
3. PROROK – lidé, kteří mají záblesky budoucnosti, prorokují  
4. BOHOČLOVĚK – drží vibrace Svatého grálu. Je to Sai – Bába a Matka Mira.  
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EXISTUJE – VĚDOMÍ 
 Jedné bytosti 
 Země 
 Sluneční soustavy 
 Galaxie 
 Galaktické vědomí – Svatý Grál. Jsou tam nejvyspělejší bytosti a energie.  

 
 
Vesmír nás vnímá jako melodie a tóny. Zatím zníme většinou každá čakra jinak, až budou znít všechny 
čakry jedním tónem, budeme znít vesmíru správně a bude s námi více komunikovat.  
 
 
TRAUMATA 
 člověk je tvořitel 
 bytostný krystal – je uložen ve středu hrudníku – hrudní kost, srdce 
 Bůh neexistuje, existuje Stvořitelka – je žena 
 Matka – země – jádro země je kovové 
 Kronos – čas 
 Většina lidí na tuto zemi přijde jako paprsek. Máme sedm paprsků. Přes šestý paprsek sem 

přišel Kristus a Bardon 
 Lidé mají vlastnosti paprsků 
 Lidé, kteří pocházejí z Lyri, většinou zradí 
 Draci – lidé přišli na II. Paprsku 
 Lidé přišli na zem, aby získali zkušenosti, přijali je a začali se díky těmto prožitkům milovat 
 Atlantida – šli po výhodách paprsků 
 My jsme ve 3. dimenzi a obrazy jsou ve 4. dimenzi 
 SHAMBALLA  je energetické místo, kde jsou soustředěny energie Nanebevzatých Mistrů a 

energie nejvyspělejších bytostí vesmíru.  
 Na Altaji je kámen, což je brána do Shambally.  

 
 
TRAUMATA     MASKY 

1. Odmítnutého    utíkajícího, uprchlíka 
2. Opuštěného    závislého    
3. Poníženého    masochisty 
4. Zrazeného     kontrolujícího 
5. Nespravedlnosti   odměřeného a chladného 

 
 
Masku nasazujeme, když se bráníme, nasazuje ji naše EGO. 
DUŠE – INTUICE 
MOZEK – ŽVANÍLEK  
 
Když sami sebe obviňujeme, tak se situace opakuje.  
Vesmír nám dá všechno. Musíme dávat pozor na formulaci přání a na myšlenky.  
 

1. Odmítnutý – utíkající 
Lehce se daří meditace. Může vzniknout hned po porodu.  
Přitahuje je intelektuální svět, duchovno.  
Mají málo kamarádů, většinou jsou sami.  
Výkyvy – láska x nenávist 
Často používají slova: nikdo, nic, nikdo mě nemá rád 
Utíkají před životem. 
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2. Opuštěný – závislý 
Vzniká mezi 1. a 3. rokem.  
Člověk je rád, když je hýčkaný – starejte se o mě.  
Jsou to samaritáni.  
Těžko přijímá NE.  
Bojí se silných lidí.  
Hodně mluví o své nezávislosti.  
Málo přibírá.  
Má rád kontaktní tanec.  
 
 

3. ponížený – masochista 
Úder do vlastní osobnosti – zjistí, že se za něho někdo stydí.  
Vychutnává utrpení – jsem blbá, špatná, týrá sám sebe 
Jsou to většinou silní až tlustí lidé. 
Nemají rádi rychlost.  
Snaží se dokázat důvěryhodnost.  
Hodně toho na sebe nakládají a tím více se cítí zneužívaní.  
Masochista si musí uvědomit, že hřích neexistuje, jsou jen prožité zkušenosti. 
Potřeba - svoboda.  
Problémy: kolena, kotníky 
 
 

4. Zrazený – kontrolující 
Trauma zrady – v dětství, přestal důvěřovat, většinou jednomu z rodičů 
Vyžaduje věrnost, ale většinou sám zradí. 
Musí mít vždycky pravdu.  
Ukazuje odvahu a přitom se bojí, je slaboch (tchýně) 
 
 

5. Nespravedlnost – odměřený, chladný 
Rigidní, necitlivý člověk. V dětství je člověk ponižován.  
On sám musí být perfektní, zle prožívá nespravedlnost.  
Je hodně citlivý a nedává to najevo.  
Má strach udělat chybu.  
Špatný sex – nemá cit. 
Nedovede vychutnat život, ale pořád mluví o tom, jak si užívá.  
 
Dávám si právo opakovat svoji chybu!!!!!!!! 
VE VESMÍRU SE CENÍ SNAHA!! Dávám si právo být pomalý, nešikovný…………… 
VESMÍR nám dá všechno, o co si řekneme.  
 
 
 
Rušení masek – regrese RUŠ (zruš):  
 
  Přijímám, že jsem něco udělal špatně,  
  přijímám, že mě maminka nemá ráda.  
  Přijímám, že nemá ráda souseda.  
  PŘIJÍMÁM, ŽE MAMINKA ŘEKLA, ŽE JSEM K NIČEMU.  
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TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ 
 
Duchovnost – pocit 
Duchovnost – láska a víra v lásku 
Duchovnost – moudrost, aktivita, činnost 
Duchovnost se může projevit jen přes člověka 
Duchovnost je život naplněný láskou.  
Když máme v sobě lásku a moudrost, tak jsme laskaví. To však nestačí. Musíme činit.  
Nestačí jen pozorovat, ale musíme činit.  
Aby se nám hýbal život k lepšímu, musíme tvořit.  
Je dobré si všímat pozitivních emocí – vychutnávat si to dobré!  
Když se propojí láska s moudrostí, tvoření bude bez mučení. 
Duchovnost se realizuje v dobrých rodinách. Čím více dáváš, tím více dostaneš zpátky.  
Štěstí je bumerang, čím častěji házíme, tím jsme šťastnější.  
 
 
SÍLA VZTAHU 
Vesmír nám dává přátele. Když jsme na dně, pomůžou nám přátelé.  
Nemůže pomoct rodina, protože tam jsou komické vztahy a vazby.  
Je třeba se o bolesti podělit.  
Pokud dokážeme odpustit, pak nám bude odpuštěno.  
Je dobré se soustředit na dobré vlastnosti lidí.  
 
 
 
DIMENZE  

1. Nerostná říše 
2. Rostlinná a živočišná říše 
3. Fyzický svět člověka 
4. Astrální svět vědomí 
5. Mentální úroveň vědomí 
6. Bytostný krystal – stromeček 
7. Zvuková vlna 
8. Synchronní kolektivní vědomí – Akáša 
9. Kosmický orgasmus – BLAŽENOST 
10. Okamžitá realizace myšlenky 

 
 
Každá dimenze má 7 úrovní. 
 
 

1. Nerostná 
Nejpomalejší vibrace má kámen, ale i ten má vědomí.  
Vibrace  +6 stříbro 
  +7 zlato 
 
 

2. Rostlinná a živočišná říše 
Nejpomalejší vibrace mají mechy a lišejníky.  
Vibrace + 7 má orchidej – síla čistoty. Když se mi něco nelíbí, třeba mě někdo osočí, nebo mi nadává.  
I tak stačí, abych řekla orchidej, bílá květina, lán bílých květin a útok se otočí proti tomu, kdo mi to řekl 
a mě se to nedotkne.  
 
Nejpomalejší vibrace mají prvoci. Vibrace +7 mají opice.  
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3. Fyzický svět 
Je to dualita. Člověk posuzuje. Je tu čas a prostor.  
Člověk, který často nadává, je nespokojený, tak vibruje ve 3. dimenzi. Lidé, kteří se radují, vibrují ve 
vyšších dimenzích.  
 
 

4. Astrální svět 
Jsou to obrazy, které jsou vytvořeny z pocitů. Např. aura, astrální tělo, pohádkové bytosti, andělé. 4. 
dimenze nám odebírá nejvíce energie. Jsou tam EGREGORY.  
Je rozdělena na 7 úrovní v plusu a 7 úrovní v minusu. 
 

+7 andělé bez jména (anděl slunce, anděl měsíce) 
   nejjemnější energie – galaktické vědomí 
  
  +6 andělé se jménem (bytosti ve světelné podobě nemají fyzické tělo),  

vědomí galaxie 
 
  +5  vesmírní lidé (mají fyzické tělo, dorozumívají se telepaticky) 
 

+4 živly (země, oheň, voda, vzduch) – komunikace s přírodou, pohádkové bytosti, 
skřítci, energie bytu 

 
  +3 duch – kamenů, rostlin zvířat 

+2 Zvířata 
+1 Lidé 

 
 ________________________________________________________________________ 
  -1  závist, zášť, žárlivost, nenávist, hněv 
  -2 
  -3 
 
  -4 cholerici. Aby se odtud dostal, musí si uvědomit, co provádí. 
  -5 Zbloudilé duše. Je to většinou jejich slupka.  
  -6 

-7 narkomani, alkoholici, SEBEVRAZI. Pomůžeme jim, když se za ně budeme  
modlit. Sebevrazi se rodí jako postižení.  

 
Mezi 24 hod. a 4. hod. by měl člověk spát. V tuto dobu můžeme nachytat energie sedmé úrovně. Hlavně 
opilci a narkomani je mohou nachytat.  
 
 
 

5. Mentální úroveň 
Jsou zde naše myšlenky: 

Dobrá myšlenka – snažme se ji udržet. 
Špatná myšlenka – plevel – zrušit 

Jsou zde naše pocity: 
 Křik – vrátí se nám zpátky, bolí u srdce. 
 Když cítíme zimu, tak je to neláska.  
 Když nás bolí v kříži, tak je to strach, že nebudou peníze.  
Když nebudu nikoho kritizovat a budu neutrální, věci dostanou volný průběh, vesmír nám dá, o co 
žádáme.  
Dávám ti svolení……… Abys prožila to, co potřebuješ.  
Záleží mi na tobě.  
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6. Bytostný krystal 
Souznění čaker. Čakry mají jeden stejný tón.  
 
 
 

7. Zvuková vlna 
Jsou zde všechny zvuky, které jsou příjemné.  
Pokud vesmíru zníme příjemně – dáme otázku – dostaneme odpověď.  
Poznáme, že poznáme s vesmírem a ne s egem. 
 
 
 

8. Synchronní kolektivní vědomí – akáša 
Dostáváme se sem v kolektivu. Skupina lidí myslí na jednu myšlenku.  
Hezké věci se zesilují, špatné také.  
 
 
 

9. Kosmický orgasmus – blaženost 
Je to přes pocit – radost, tvořivost, láska, bezpečí 
 
 
 

10. Okamžitá realizace myšlenky 
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Člověk na cestě sebepoznávání v určitém momentě narazí na opravdovost a upřímost. Zjistí, že pokud 
chce být šťastný, musí být upřímný a pravdomluvný. A to hlavně sám k sobě. Upřímnost a 
pravdomluvnost v každé situaci a za všech okolností přivede člověka k čistotě myšlenek a k otevřenému 
srdci.  
Člověk se potká sám se sebou a zjistí, že k tomu, aby mohl milovat celý svět, musí nejdřív bezvýhradně 
přijmout vlastní já. Musí mít rád sám sebe, aby mohl milovat ostatní bytosti. Je třeba, aby si uměl 
odpustit své nedostatky a chyby, aby mohl odpouštět i ostatním lidem. Musíme odpustit všem, 
bezvýhradně, a to nejen slovy, ale i srdcem. Jinak se není možné dále duchovně vyvíjet.  
Člověk, který přijímá sama sebe se všemi nedokonalostmi a chybami a snaží se z nich poučit a 
osvobodit, stává se bytostí milující vlastní já a činí tak s láskou plnou moudrosti, dobra a pochopení. 
V takovém člověku se rozvíjí všeobjímající Láska k celému lidstvu, Zemi, vesmíru a Bohu. Společně 
s těmito kvalitami se v člověku dále rozvíjí i další aspekty energie Lásky, jakými jsou pravdomluvnost, 
čistota myšlenek, opravdovost, přejícnost, tolerance a přirozená moudrost.  
Je to cesta přeměny. Z člověka, který prožívá svůj život v nevědomosti, který je cloumán svým Egem, 
pocity závistí a nepřejícnosti, svou pýchou a tvrdohlavostí, svým uzavřeným vědomím, se musí zrodit 
člověk, který zná všechny nástrahy svého Ega a dokáže se při tom bavit a smát. Ano, někdy tady není 
nic k smíchu, ale je to jen zdánlivé. Když pochopíme, začínáme se smát. Naše Ego je velice chytré, leč 
naše Duše je moudřejší.  
Na cestu sebepoznání se může vydat každý člověk, kdykoli si bude přát. Je to cesta nesmírně klikatá, ale 
i tajemná a krásná. Je nádherné objevovat a odhalovat své nitro. Je úžasné objevit vesmír v sobě. Je 
velikou odměnou pro každého z nás, když objeví v sobě Boží jiskru, Boží dítě. A to za to stojí.  
Pouť sebepoznávání, sebeobjevování se váže s jedinečnou odměnou. Kdo chce poznat celý vesmír, musí 
poznat sám sebe, řekl jeden moudrý člověk. Když poznáme sebe, pochopíme i ostatní lidi. Když 
poznáme sami sebe, přestaneme toužit po zbytečnostech, protože zjistíme, že nám nic nechybí. 
Poznáme-li sebe sama, budeme znát své touhy, sny a přání.  
Ovšem při vyslovení svého přání budeme velice opatrní, neboť budeme vědět, že se nám splní. Ano, 
vesmír nám plní všechna naše přání! Ovšem čas zde nehraje žádnou roli, čas není.  
Tak se může stát, že naše zapomenuté přání se nám jednoho dne vyplní při vhodných okolnostech a my 
nebudeme vědět, proč se tak stalo, jelikož jsme už dávno zapomněli, že jsme si někdy něco takového 
přáli.  
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MANTRA PRO PENÍZE 
(Channelováno Nasrin Safai od Metatrona) 

 
(říkej mantru denně ráno a večer, můžeš i přes den, pokud se cítíš vyvedená/ý z harmonie) 

 
VOLÁME ENERGIE NEOMEZENÉHO ZDROJE 

ABY MĚ ZBAVILY VŠECH STRACHŮ TÝKAJÍCÍCH SE PENĚZ, 
VŠECH STRACHŮ TÝKAJÍCÍCH SE BOHATSTVÍ 
A VŠECH STRACHŮ TÝKAJÍCÍCH SE HOJNOSTI. 

VOLÁM ENERGIE NEOMEZENÉHO ZDROJE, 
ABY MĚ ZBAVILY VĚDOMÍ NEDOSTATKU. 
VOLÁM ENERGIE NEOMEZENÉHO ZDROJE, 

ABY MĚ ZBAVILY STRACHU ODEVZDÁNÍ SE.  
ODEVZDÁVÁM SE BÍLÉMU SVĚTLU,  

ODEVZDÁVÁM SE ZLATÉMU PAPRSKU PROMĚNY.  
ODEVZDÁVÁM SE PLATINOVÉMU PAPRSKU PROJEVENÍ (USKUTEČNĚNÍ),  

ODEVZDÁVÁM SE STŘÍBRNÉMU PAPRSKU STVOŘENÍ,  
ODEVZDÁVÁM SE PUPRUPOVÉMU PAPRSKU PROMĚNY,  

ODEVZDÁVÁM SE ZELENÉMU PAPRSKU NADĚJE,  
ODEVZDÁVÁM SE ZLATOBÍLÉMU PAPRSKU DŮVĚRY,  

ODEVZDÁVÁM SE KAŠTANOVO – FIALOVÉMU PAPRSKU SLITOVÁNÍ,  
ODEVZDÁVÁM SE BROSKVOVÉMU PAPRSKU JASNOSTI,  

ODEVZDÁVÁM SE CITRONOVĚ ZELENÉMU PAPRSKU HOJNOSTI,  
ODEVZDÁVÁM SE AKVAMARÍNOVÉMU PAPRSKU MÍRU A HARMONIE,  

ODEVZDÁVÁM SE SÍLE A MOCI PAPRKSU NILSKÉ MODŘI,  
ODEVZDÁVÁM SE ŽLUTÉMU PAPRSKU LÉČENÍ,  

ODEVZDÁVÁM SE ORANŽOVÉMU PAPRSKU NADŠENÍ TVOŘIT,  
ODEVZDÁVÁM SE ČERVENÉMU PAPRSKU KREATIVITY,  

ODEVZDÁVÁM SE TMAVOMODRÉMU PAPRSKU MISTROVSTVÍ. 
ODEVZDÁVÁM SE VŮLI BOŽÍ.  

SPOJUJI SVOU VŮLI S VŮLÍ BOŽÍ.  
DÁVÁM VOLNÝ PRŮCHOD MÉMU PRÁVU NA SVOBODNOU VŮLI.  

CHCI ŽÍT V DOKONALÉM ŠTĚSTÍ.  
CHCI ŽÍT V BOŽSKÉ LÁSCE.  

CHCI ŽÍT VE SVĚTLE NEOMEZENÉHO ZDROJE.  
JÁ JSEM BOŽÍ SVĚTLO.  
JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA. 

JÁ JSEM BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.  
JÁ JSEM BOŽÍ VŮLE.  

 
TAK SI TO PŘEJI. TAK TO JE. JE TO HOTOVÉ. AMEN 

ALELUJA! 
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Andělská hvězda Krista 
 

Meditace 
 
 
Já jsem archanděl Metatron, já jsem vůdce archandělů a andělského království, já jsem nositel Kristovy 
energie na univerzálním stupni.  
Stojím nyní před tebou jako hvězda vyzařující čistou bílou energii, ve které jsou ukotveny barvy vibrace 
a frekvence vesmíru. Jak před tebou stojím, vyzařujíc mé světlo, posílám kouli mého světla ve tvaru 
hvězdy do tvé duše. Nazývám ji andělskou hvězdou Krista a přeji si sdílet její energii s tebou. V této 
hvězdě plné světla je obsažená láska veškerého andělského království, energie archandělů a moje vlastní 
energie. Je to svatá energie, která, když je aktivovaná, vlije lásku andělského království do tvé bytosti.  
 
Andělská hvězda Krista se rozpouští do tvé srdeční čakry, zachovávajíc však svou formu, když začíná 
vyzařovat světlo a lásku, kterou vlije do tvé duše a těla.  
Seď klidně v meditaci a přijímej energii Andělské Hvězdy Krista do svého bytí. Věz, že je to léčení a 
čištění tvé bytosti, které ti pomáhá v přijmutí a ukotvení energie Krista do tvé bytosti a reality. Všechny 
negativní emoce jsou rozpuštěny, zatímco pozitivní jsou zesilovány. Ciť, vnímej, relaxuj a absorbuj do 
sebe lásku andělského království.  
 
Když jsi připravený, tak si představ Andělskou Hvězdu Krista, jak se pohybuje směrem nahoru, do tvé 
čakry třetího oka. Energie hvězdy pokračuje v pulzování z této čakry třetího oka, aby tak dala vzniknout 
nové jasnosti a chápání. Zároveň také čistí a uzdravuje tvou mysl od jakékoli negativní energie nebo 
myšlenek, aby ukotvila lásku v nejčistší formě do tvé mysli a tvých akcí a reakcí na tvé prožívání na 
Zemi. Oddej se andělské energii a nech ji, aby očistila tvou mysl.  
 
Když jsi připravený a tvá mysl se cítí tak, že ukotvila lásku, cítí se osvěžena a probuzena, potom pošli 
Andělskou Hvězdu Krista dolů pomalu tvým čakerním systémem. Světlo bude procházet tvým krkem, 
srdcem, solar plexem a sakrální čakrou, dokud nedosáhne tvé kořenové čakry v základě tvé páteře. Nech 
zde Hvězdu na moment odpočívat a chvíli pociťuj její vibraci, sílu a milující energii. Pamatuj, že 
energie Hvězdy tě na hlubší úrovni spojuje s andělským královstvím.  
 
Nyní si představ tuto Hvězdu, jak proudí dolů, do centra Země. Představ si nebo věz, že se rozpustí do 
Duše Matky Země tak hodně, že i forma Hvězdy se úplně rozpustí.  
 
Energie, kterou jsi z Hvězdy přijal, zvýšila množství světla a lásky v tvé auře a v celé tvé bytosti. Toto ti 
pomůže v tvém zaměření na tvůj spirituální rozvoj na Zemi. Účelem tohoto období Transformace z 8-8-
8 do 2009 je ukotvit Kristovu energii do Země a pomoci tak lidem v eliminaci strachu, a v dosažení 
mistrovství  v jejich myšlení, aby stvořili hojnost ve všech  formách jejich života. Tato meditace ti 
obrovsky pomůže ukotvit Kristovo vědomí do tvé bytosti pro tvůj vlastní růst a vývoj lidstva. Hvězda 
léčí, čistí a tak odstraní mnoho bloků a překážek v tvé bytosti a ve tvém životě a umožní ti dosahovat 
tvých cílů. Tato meditace může být prováděna tolikrát, kolikrát si přeješ, jednoduše přivolej mou energii 
představou, jak stojím před tebou, na začátku své meditace.  
 

Já jsem láska, Já jsem Kristus. 
 
Tato slova mohou být použita jako afirmace k ukotvení Kristovy energie do tvé bytosti. Posílám ti své 
požehnání a lásku k tobě navždy.  
 

Archanděl Metatron 
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Metatronova afirmace odpuštění 
 
 
 
 
Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou JÁ 
JSEM.  
 
Odpouštím absolutně každé bytosti a bezpodmínečně, u které jsem cítil, že mi způsobila křivdu 
skrze jakékoli myšlenky, slova, nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze mé 
existence jako vědomí. Každá bytost, která se skrze mě cítila neprávem zacházena jak 
myšlenkou, slovem nebo činem, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze, odpusť mi 
zrovna tak absolutně a bezpodmínečně.  
 
Odpouštím sám sobě absolutně a bezpodmínečně za provedení jakékoli myšlenky, slova, nebo 
činu, při kterých jsem cítil, že jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech a 
dimenzích, v kterých existují.  
 
Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií 
z viny a ze studu z vnitřku celistvosti mého bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo 
dimenzích, v kterých existuji. JÁ JSEM pořád se rozpínající energie božské lásky a 
dokonalosti, v tomto nepřítomném momentě a navždy. Je to tak, a tak to je. Jsem v jednotě 
s matkou – otcem – bohem a Vším – Co – Je, ve všech časech, místech, prostorech a 
dimenzích, v kterých existuji.  
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SHAMBALLA OBECNĚ 
 
Shambala dějiny Reiki před Usui – převzaté informace: 
 
Systém zvaný dnes jako Reiki byl vyvinut ve staré Atlantidě. Se svou skupinou ho vytvořil jeden kněz 
s vysokým zasvěcením, který je dnes známý jako Nanebevzatý Mistr Saint Germain (sen žermén). 
Opustil centrální chrám léčení a daleko v horách vytvořil skupinu Atlanťanů, kteří se nazývali 
Inspirovaní. Pokoušeli se vyvinout techniku, již by harmonizovali spirituální vývoj všech Atlanťanů a 
ukončili diskriminaci fyzického a spirituálního vývoje. Mnoho obyvatel Atlantidy, o kterých se myslelo, 
že zaostávají fyzicky a spirituálně, se stávalo otroky kněžích a kněžek a vládnoucích rodin.  
Bytosti St. Germaine byly za jeho lidského života předány symboly, které se mohly přenášet telepaticky 
přímo do energetického systému osoby a které tak mohly zvýšit frekvenci kmitů (vibrací). Spirituální 
handicap slabší osoby se tak mohl vyrovnat na úroveň ostatních. Systém po zvýšení vibrací léčil i 
nemoci.  
St. Germaine obdržel 22 symbolů, jejichž znalost se po kataklyzmatech (minimálně dvou 
celoplanetárních) udržela kompletní zřejmě jen ve vysokohorském a od okolního světa odtrženého 
Tibetu. Přesto odtud pronikly dále jen útržky, takže dnes máme k dispozici zřejmě jen šest z nich.  
 
 
 
CO TO JE SHAMBALLA?  
 
Je to systém, který spočívá na symbolech. Některé byly vytaženy z kroniky Akaša, jiné byly předány 
Saint Germainovi, některé jsou vymyšleny a vytvořeny, aby přitahovaly jiné druhy energií.  
 
Zatím existují čtyři známé systémy Shamballa:  
 

1. Shamballa 352 (nejstarší stupeň s 352 symboly) channelovaný Dr. Johnem Armitage (březen 
1996) a dotvořený při workshopu REIKI v Angoru 13.-14.6.1996 

2. Shamballa 1024 (1024 symbolů) channelovaná v roce 2003 June Stephansenem 
3. Shamballa 2002 channelovaná Mgr. Zbyňkem Kostrhunem roku 2006 
4. Shamballa D12 

 
Jsou to systémy, které urychlují spirituální vývoj, velmi rychle se vyvíjejí (viz.rychlé doplňování 
symboly) a na jejich vývoji se podílí vedle Saint Germaina také Kwan Qin (Kuan jin), Mikao Usui, 
Hawayo Takata, Wotana, Djwhal Khul (džval Kul) a jiní tzv. Nanebevzatí Mistři.  
 
 
 
Shamballa je sloučení různých typů energií: 
 

 Univerzální životní energie – Reiki, je to energie, která protéká všemi bytostmi a předměty, 
přírodou a planetou. Tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořený touto energií.  
 

 Mahátmá energie – JÁ JSEM přítomnost, je to znovupoznání, kdo ve skutečnosti jsme, naše 
celistvost, že jsme součást všeho a každého 
 
 

 Energie Nanebevzatých Mistrů – jsou to bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a 
nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich cílem je (velmi obecně řečeno) 
podpořit nás a Gaiu (planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.  
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Informace získané díky vlastní práci s Mistry Shambally – zejména St. Germaina, El Moryi a Huthumi. 
 

 Shamballa 1 je pro rozpuštění „hříchu“, viny, minulosti  
 Shamballa 2 je pro čištění podvědomí a kolektivního nevědomí.  
 Shamballa 3 je pro změnu vhledu do času a prostoru v rámci Země. V porovnání Pyramidalion 

mění vnímání času a prostoru v rámci Kosmu.  
 
„Shamballa se učí jako 1024, 2002, D12 přičemž každá je chápána jako něco zcela odlišného a musí být 
rozdělena na 4 stupně. To bylo potřeba v počátcích, kdy si první zaktivovatelé museli samy zvyknout na 
tyto esence. Dnes jsou ve velkém otisknuté v kolektivním nevědomí a díky tomu se i mnohem snáze 
otiskují do aury nově zasvěcovaných obyvatel Země.“ Mě to mistři s milujícím úsměvem popsali tak, 
že: „to je přeci jedna energie“…..“ lze dělat jen jedno zasvěcení na ´druh´, protože člověku se vše 
aktivuje v jakémkoli systému, nikoli pouze ve Shamballe, až prací!!!!!!“ 
 
„Tedy Shamballa 1024 symbolů je naladěno naráz, ale  jejich esence se otevírají až když s energií 
člověk pracuje a vystavuje se jejímu vlivu přímo či přeneseně (jako její prostředník pro druhé).“ 
 
„Shamballa 2002 je pak pokračováním, stoupáním výš, k čištění podvědomí a kolektivního nevědomí – 
a opět musí být vyvolaná akce, aby byla reakce. Musí se tato síla často aktivovat, aby se mohla projevit.  
 
Shamballa D12 je posledním předstupněm… se Shamballou 1024 jsi zasáhl minulosti a hříchů, pak jsi 
začal pracovat i na svém podvědomí se Shamballou 2002, což se odráží v kolektivním nevědomí. A 
právě teď je čas změnit pohled i na svět, ve kterém žiješ: D12.“ 
 
 
NOVINKA: 
 již při obdržení kompletu Shambally jsem mistrovi říkala, že bude další, aniž bych tušila, že nepřijde 
z venku, ale že ji dostanu osobně při práci. Nazvala bych ji Shamballa Svítící (Světla). Již jsem ji 
předala a výsledky jsou skvělé. Sama od té doby, co mi byla vnesena do aury, pociťuju neustále 
zlepšující se psychickou odolnost. Nereaguji na lidskou zášť a hloupost téměř vůbec přecitlivěle, tak 
jako každý normální člověk, ale s chladnou hlavou zpracovávám příchozí energie. Dalšími změnami je 
podle mého subjektivního pocitu ROZVINUTĚJŠÍ VNÍMÁNÍ, dělám neskutečně rychle diagnostiku 
lidských myšlenek a skrytých témat.  
 
 
DOVĚTEK:  
Každý, kdo si zpracuje tyto energie a stupně (3. nebo 4. stupeň) je způsobilý svou osobitou frekvencí 
ostatní naladit na svou vlastní úroveň. Tedy, čím více s energií pracujete, tím silnější bude vaše 
zasvěcování druhých. Ale to je přirozené, dokonce je to vlastní poučkám z kvantové fyziky. Zasvěcení 
vaše frekvence nevyzvedne na osobní maximum. Jen vás nastartuje na učitelskou úroveň a vy svou prací 
zvedáte své vibrace tak vysoko, kolik investujete své vůle, času a práce. Nic není bez práce, nejen 
koláče.  
 
Váš učitel vás pak zasvětí silou těchto tří stupňů a svými osobními frekvencemi. Tak se dostanete na 
nejvyšší možnou úroveň.  
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KROMĚ ZNÁMÝCH SYSTÉMŮ REIKI 

VÁM NABÍZÍM I DALŠÍ DŮLEŽITÉ SYSTÉMY 
PRO VÁŠ DUŠEVNÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ: 

 
!! NOVINKA!!  
 
PYRAMIDALION 
 
Podle Mayského kalendáře obecně známý VELKÝ CYKLUS podnítil událost nového věku. Náš 
současný VELKÝ CYKLUS začal 13. srpna roku 3114 př. n. l., kdy podle mýtu o stvoření Palenque 
první matka a první otec uvedli náš svět v život. Tento cyklus skončí 21.prosince 2012. 
Velký cyklus se dělí na KATUNY. Ty se neustále střídají jako naše sluneční znamení. Poslední katun 
mayského kalendáře 4 AHAU začal 5. dubna 1993 a končí právě 21.prosince 2012. Je to katun 
NÁVRATU VELKÉHO SPASITELE OPEŘENÉHO HADA.  
 
Podle zápisku indiána kmene Siouxu z Colorada, který se zabýval aztéckou (ne mayskou) astrologií. 
Aztécké kodexy dělí éry na 5 sluncí. My žijeme v PÁTÉM SLUNCI, které začalo roku 1073 (symbol 
zemětřesení a kadidla) a konec kalendáře NEURČUJE!!!!!! 
 
Co ale víme o roce 2012? 
 
Podle mayů KONEC jednoho cyklu znamená ZAČÁTEK cyklu nového neustále se opakujícího dění. 
Náš velký cyklus začal roku 3114 př. n. l. každý cyklus má 5125 let. Starodávné texty mayů popisují 
velmi staré miliony let cykly předcházející rok 3114 př. n. l. tedy i ten 8239 př. n. l. (3114+5125 let), 
atd. do hlouby času. Stejně tak se předpokládalo, že tyto cykly se budou neustále opakovat miliony let 
vpřed. Mnozí „falešní proroci“ děsí lidstvo (a hlavně své ovečky) koncem lidstva, utrpením nebo smrtí 
„nevyvolených“ a životem v ráji „vyvolených“, výjimečným, oduševněním a odhmotněním se 
vybraných osob apod. Opírají se často právě o fakt, že mayský kalendář končí rokem 2012. Už si pro 
sebe samozřejmě nechávají, jak to ve skutečnosti je. Předkové, tak se jmenuje poslední znamení, jsou 
právě posledním symbolem neustále se v kruhu opakujících znamení, stejně jako u nás cyklus zodiaku 
končí Vodnářem a začíná dalším znamením a tak neustále dokola. Jednou kalendář skončit musel, 
neexistuje nekonečný záznam, vše musí někdy skončit. Kdy jindy by to mělo být, když ne posledním 
znamením nového cyklu. Nemluvě o tom, že z POHLEDU DNEŠNÍCH ASTROLOGŮ půjde o 
výjimečný den. JEDNOU ZA TISÍC LET se Slunce ocitne ve své skutečné konjunkci zodiaku se 
středem mléčné dráhy – dle mayského kalendáře v konjunkci se stromem světa. Slunce se stane 
STŘEDEM VŠEHO DĚNÍ.   
 
Mayové, kmeny Hopiové, Zuové, kniha Popol Vuh – všichni se shodují ve stále se opakujících cyklech i 
v jejich náplni – neustálé nové stvoření lidstva bohy, lidstvo, které místo aby duchovně rostlo, pomalu 
upadá, pak přijde přijde zničení a „lepší“ stvoření a tak stále dokola. Vzestup Ducha lidstva se stále 
nějak neobjevuje. Vždyť i civilizace, jako byla Atlantida, upadla. Zneužila svůj rozvoj ke svému 
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zničení… byla zničena… a později stvořena jako malá semínka, z nichž vzklíčily takové civilizace, jako 
jsou právě Mayové, Egypťané, apod.  
 
Ať už KONEC VELKÉHO CYKLU znamená cokoliv, nejde o skutečnou fyzickou zkázu naší planety. 
Oznamuje pouze ZÁNIK STARÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ. Stará proroctví  jasně předpovídají ZROZENÍ 
NOVÉ, OSVÍCENĚJŠÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ (citace z knihy Jaguáří moudrost – Mayský kalendář by 
Kenneth Johnson). Tato kniha je spolehlivou průpravou k magnetickému životu, který má kořeny 
v domorodém šamanizmu Střední Ameriky. VELMI DOPORUČUJI K SEBEPOZNÁNÍ A POZNÁNÍ 
SYMSLU CELÉHO LIDSTVA.  
 
Rok 2012 je do 22.2. pod znakem CESTY, od 22.2. je pod znamením KADIDLA až do 21.prosince 
roku 2012. Od tohoto dne začíná cyklus tzv. PŘEDKOVÉ.  
 
 
KADIDLO 
Klíčová slova: myšlenky a zvyklosti, rozpolcená mysl, meditace, diskuse, řešení a neklid. Nabádá nás 
k přemýšlení, přináší čištění komických záležitostí. Mayové Kadidla chápali jako symbol zemětřesení. 
Snad proto se v tomto cyklu až do 21.12.2012 událo tolik velkých zemětřesení se všemi projevy 
(tsunami, atd.). A do konce cyklu nás ještě několik takových zemětřesení čeká. Také ale jde o 
„zemětřesení“ coby chod života, pulzující rytmus. Náhlé vzedmutí vnitřní síly a plodivou tvořivost. 
Máme tedy ještě něco přes 4 roky na to, abychom tuto Sílu využili ke tvoření domů, společnosti a 
vztahů s Předky.  
 
PŘEDKOVÉ 
Klíčovými slovy: moc předků (zesnulých, duchovní odkaz předků, smrt). Domy a jejich výstavba. Je 
symbolem domova, může však předznamenat i hádky v „domě“.  
 
Citát říká: „Den předků…….. oni už vědí……..“ 
 
Mayové PŘEDKY uctívali jako nejposvátnější. Očekávaly se inkarnace Bohů, nové zdroje energie a 
moci, zdraví celé komunity. Spojení duchovní i psychické s předky (kteří jsou pro nás rezervoárem 
velkého energetického potenciálu), vystoupání energie stočené v nejnižším centru. Očekávaly se pod 
tímto znamením politické a historické změny. Předci jsou znamením všeho důstojného vč. světa 
zesnulých. Metaforicky můžeme Předky uctívat jako symbol VYŠŠÍHO VĚDOMÍ, OSVÍCENÍ, 
SPOJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VĚDOMÍ ČLOVĚKA S VĚDOMÍM ZEMŘELÝCH PŘEDKŮ, 
SPOJENÍ OSOBNÍHO VĚDOMÍ A KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ. Tolik tisíce let stará Mayská 
moudrost a předpovědi.  
 
PYRAMIDILION – PŘÍPRAVA MA OBDOBÍ PŘEDKŮ 
Pyramidilion je jedno ucelené a velmi silné zasvěcení pro lidi, kteří nějakým způsobem mohou (a 
z komických důvodů mají za úkol) nějakým způsobem využít NEOMEZENÉ VNÍMANÍ, 
REALISTICKÉ VNÍMÁNÍ ČASU A PROSTORU. Na rozdíl od ostatní populace budou tito lidé mít 
nástroj pro rychlejší zpracování svojí a z části i kolektivní karmy. Jejich nový pohled na celosvětové 
dění má být přínosem pro celou planetu – pro celoplanetární politiku – vzhledem ke globálním otázkám 
(ekologie např.) a k otázkám nutné očisty planety a mnoha duší před příchodem období PŘEDKŮ.  
 
Zasvěcení tak není vhodné pro každého. U mnoha lidí by nebylo využito vzhledem k jejich „zastřené 
mysli“. Tím nikoho nepovyšujeme a nesnižujeme. Je to prostě tak, že mnozí z nás díky osobité osudové 
ose nemohou rozpoznat a využít nové šance ucelenějšího vidění. Zasvěcení by jim zbytečně vneslo do 
života zmatek – díky psychické a duchovní nepřipravenosti na změnu vědomí. Tato změna vnímání času 
a prostoru sebou totiž přináší velmi silné očistné procesy (odrážející se na psychice i fyzické stránce, na 
vztazích apod.), objeví se změny postojů, programů, názorů, zboří se mnohé vztahy a jiné se uzavřou. 
Ne každý z nás je schopen takové životní „vlnobití“ kočírovat a se svým vzorem (spíše než loďkou) 
přistát zdárně na pevné půdě.  
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Toto naladění nebylo násilím ze zištných důvodů vyvoláno, či ze zvědavosti canneligováno. Přišlo samo 
prostřednictvím povolání jednoho člověka k podstoupení individuálního zasvěcení. Tato osoba byla 
vyslána ke mně s žádostí, že jsem byla vyvolena k předání této energie. Vzhledem k tomu, že jsem 
svodidlem pro mnoho energií a individuálních i kolektivních zasvěcení a dávno již pracuji s velmi 
silnámi energiemi i při zasvěcování Reiki apod., souhlasila jsem nevědíc, pro co se vlastně stanu 
kanálem.  
Po tradičním rituálu odříkání 3x Otčenáš a napojení se na Zdroj nejvyšší, odstoupení Ega a vytvoření 
neutrálního prostředí v těle, stala jsem se energovodem pro danou osobu. Po celou dobu transu jsem 
viděla, co se děje, a dostala přesný důvod tohoto zasvěcení. Po mé žádosti mi byl zjeven i název a určení 
pro širší okruh lidí. Zároveň mi bylo sděleno, že jsem toto zasvěcení obdržela i já. Mým úkolem se stalo 
předat zasvěcení pouze tomu, u koho rozpoznám vhodnou situaci a duševní duchovní stav.  
 
Do týdne po této situaci se mi překvapivě znásobily duchovní schopnosti, byla jsem postavena před 
závažné precedenty globálních otázek, v mém okolí došlo k mnoha zvláštním úkazům a vyhroceným 
děním a dodnes toto směřování pokračuje. 
 
Máte-li zájem, cítíte-li potřebu tohoto naladění, můžete mě zkontaktovat na emailu: harareiki@post.cz 
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NANEBEVZATÍ MISTŘI 
 
 
 

KRISTUS 
Poznat svou vlastní pravdu, najít sebe sama, osvobodit se od cizích autorit, rozvíjet svou vlastní 
autoritu, rozvíjet vůdčí kvality a schopnost pracovat pro blaho všech, léčení otcovských témat, pochopit, 
co znamená bezpodmínečná láska.  
 
 

DŽWAL KHUL 
Sebedůvěra, sebevědomé vystupováním pochopení, že každý má sám svůj život ve svých rukou. Přijetí 
a používání vlastní síly, být ve středu, ve své vlastní síle a moci. Schopnost se prosadit, bezpečnost, 
sebehodnota.  
 
 

SANAT KUMÁRA 
Přístup k vyššímu vědomí, spojit se se Zemí, žít rád na zemi, své schopnosti, svůj potenciál 
uskutečňovat v pozemském, spojit oba póly. Je jako most, který spojuje Nebe a Zemi. Pomáhá současně 
spojovat se s vyššími úrovněmi vědomí a také hluboko zakořenit v Zemi.  
 
 

ANGELIKA 
Vyléčit rány minulosti, využít pokladů minulých zkušeností, transformace, poučit se.  
 
 

ORION 
Vize vlastní životní cesty, intuice, spojení s Vyššími Já, bystrost, jasné chápání. Posiluje spojení 
s Vyšším Já, čisté třetí oko a vede nás k uvědomění si kroků, které je potřeba udělat.  
 
 

KAMAKURA 
Cílené jednání, dokončení projektů a odkládané práce, uskutečnění vizí, radost z jednání, jednání ve 
stavu vnitřního klidu.  
 
 

KUTHUMI 
Uzemnění, cítit se dobře ve svém těle, smysl pro realitu, trpělivost, radostnost, vnímání jednohmotných 
energií.  
 
 

LADY NADA 
Sebepřijetí, poznat svou sebehodnotu, přijímat sebe sama se svými světelnými i stinnými stránkami. 
Přijímat své tělo, smyslnost, vychutnávat život všemi smysly.  
 
 

SERAPIS BEY 
Přijmout tělo, přijmout tělesnou sílu, animální stránka, první čakra, čištění, vnášet vědomí do hmoty. Žít 
pozemskou sílu znamená také zacházet s hmotou, sestoupit z hmoty.  
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VICTORY 
Na prahu k další lekci, růst integrovat zkušenosti, poznatky a nové oblasti vibrací, průlom, harmonizace 
čaker a energetických těl.  
 
 

SAINT GERMAIN 
Rozpoznat emocionální zapletení a osvobodit se, prohlédnout vzory chování a mentální systémy 
přesvědčení, rozpustit karmu, mít svobodnou volbu.  
 
 

MAHA CHONAN   
Voláme ho, když se nechceme ztrácet v situacích, nýbrž setrvávat v sobě, dívat se na věci z vyšších 
výšek.  
Energie Maha Chonan  bývá potřebná v situacích „otevřít se“ a „hranice“. Lidem zabývajícím se 
poradenstvím nebo léčitelstvím pomáhá tato kvalita zůstávat v sobě, vcítit se do druhých, ale netrpět 
spolu s nimi. Pro člověka je pak snazší akceptovat skutečnost, že utrpení je motorem růstu a změn.  
 
 

LAO – C´ 
Meditace, splynutí s bytím, prožívání přítomného okamžiku. Tato energie uvolňuje háčky emocí, které 
nás opakovaně vytrhují ze stavu vnitřního klidu. Stav meditace je pak možné zažívat i v každodenním 
životě. Kvalita přijetí je předpokladem naplněného života, jednotného bytí a osvícení. Bez zaplétání se 
v emocích, bez posuzování se člověk může do všeho promítat, chápat, splývat, nořit se, také do 
nelidských bytostí, rostlin, kamenů, atd.  
 
 

EL MORAY 
Pradůvěra, důvěra v sebe sama, své schopnosti ve vlastní sílu a potenciál, osvobození se od strachu. 
Důvěra podporuje hravost a radost. Tato energie podporuje také při uvolňování strachu z minulých dob.  
 
 
 

KUAN JIN 
Nechat se unášet proudem života, uvolnit kontrolu, uvést do pohybu potlačené a zadržované pocity, 
tolerance a soucítění, rozvoj ženské stránky. tato energie uvádí ustrnulé opět do pohybu také v podobě 
slz. Proto tuto energii mnozí terapeuti láskyplně nazývají „plačtivá energie“. Páč uvolňuje ustrnulé 
pocity, osvobozuje od tlaku, od zadržování a uvíznutí. Člověk se pak cítí osvobozený, čistý a lehký.  
 
 

HILARION 
Poznat a splnit svůj životní úkol, najít a zaujmout vlastní názor, své místo, přijmout vlastní velikost, 
spokojení s Vyšším vědomím.  
 
 

PALLAS ATHÉNA 
Spojit logiku a intuici, uvést do souladu plavou a levou (hemisféru), mužské a ženské, jin a jang, 
kreativní sebevyjádření, léčení vnitřního dítěte, spontánně žít a vyjadřovat své pocity, otevřít se 
hojnosti.  
 
 

LADY PORTIA 
Vnitřní rovnováha, vnitřní mír, spokojenost, dokázat se rozhodnout, zvládat napětí mezi póly.  
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HELION 
Žít své charisma, neskrývat své světlo, vyjadřování, sebeláska.  
 
 

AEOLUS 
Tvůrčí síla, souvislost mezi vnitřním stavem a vnějším děním, vědomé tvoření, dokonalé uvědomění.  
 
 

MARIE 
Mateřská vyživující láska, cítit se vyživován a milován, živit sebe sama, dávat a přijímat, učit se říkat 
ne, poznat matku Zemi a že vše je spolu propojeno.  
Energie Marie je „ženský“ aspekt tématu bezpodmínečná láska. Jde o plynutí, vyživování a současně při 
tom být vyživován. Jako u „mužského“ aspektu tohoto tématu Kristovy energie i zde existuje sklon 
obětovat se. Zatím co lidé Kristovy energie obětují za spravedlivou věc a blaho, dávají lidí Mariina 
tématu svou „vlastní krev“.  
 
 

LADY TAKATA 
Za svého pozemského života se zabývala energií Reiki a v Japonsku založila nemocnici, kde se léčilo 
pouze touto energií.  
Energie Lady Takaty pracuje s rozpouštěním temných energií, které způsobují nemoci.  
  
 
 

Jan Pavel II. 
Jan Pavel II, vlastním jménem Karol Józef Wojtyla se narodil 18.5.1920 ve Wadovicích v jižním 
Polsku. Zemřel 2.4.2005 ve Vatikánu.  
Papežem byl od roku 1978 do roku 2005.  
Jeho posláním v tomto životě bylo vystudovat kněžství, stát se papežem. Úkolem papeže bylo naučit 
celý svět podlit se, sož se mi jeho mírumilovným přístupem k lidem podařilo. Toto byla pouze část jeho 
úkolu.  
Další část jeho úkolu bylo zemřít v tu dobu, aby se svět modlil v době jeho pohřbu, což bylo 
nejdůležitější částí úkolu.  
Jeho pohřeb se konal 8.4.2005.  
Čísla 8 a 4 jsou komická. V tuto dobu tato karma měla většinu naší planety zničit, bylo otevřeno několik 
černých otvorů vesmíru, přes které k nám proudily ničivé černé energie. Protipól této tmy (ničivé černé 
magie) je energie světa a lásky, která černou magii rozkládá a tím zamezí její ničivé síle.  
Nutno podotknout, že posílení černé magie bylo ještě způsobeno úplňkem a částečným zatměním 
měsíce v tento den.  
Světlo a láska, které bylo jediným schopným rozložit toto zlo, šlo vytvořit pouze modlitbou.  
Proto pohřeb v tuto inkriminovanou dobu, kdy se celý svět modlil. Síla modlitby byla ta hybná síla, 
která rozložila sílu energie zla.  
V tomto okamžiku bylo naplněno jeho poslání a jemu děkujeme, že jsme, že nás nezahubila energie zla, 
která mohla ze 70% zahubit naši domovskou planetu a život na ní.  
Duše Karola Wojtyly se již nemusí vracet do inkarnace na Zem, jeho cyklus učení a úkolů je již splněn.  
Nyní se stal předposledním (v současnosti) Nanebevzatým Mistrem, který na požádání nám může přes 
Shamballu pomáhat a dávat energii k očistě a posílení přírody a planety jako takové. Jeho jméno, coby 
Nanebevzatého Mistra je:  

ARIONISOD. 
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CHOCTERAN 
Posledním z Nanebevzatých Mistrů je mistr CHOCTERAN, který působil v naší době tím, že 
vychovával následovníky.  
Psal knihy, skládal meditační hudbu, žil v Americe. Vlastním jménem Kumar Aghoš, „uměleckým“ 
jménem SRI SHINMOY.  
Narodil se 27.8.1931 v Bengálsku. Ve 12-letech vstoupil do šrámu, 20 let tam zůstal a denně se modlil a 
meditoval.  
V roce 1964 přišel do New Yorku. Jako duchovní učitel v 80-ti duchovních světových centrech 
vyučoval Cestu srdce. jeho role v životech lidí byla pomáhat hledajícím odhalit své vnitřní poklady 
míru, radosti, světla a lásky. Pomáhal hledajícím žít takovým způsobem, aby toto vnitřní bohatství 
mohlo osvítit jejich život. Učil povznášet vědomí, meditovat, učil, jak najít sám sebe ve své Božské 
podobě. Zemřel 11.10.2007.  
Jeho úkolem, coby Nanebevzatého Mistra je pomáhat v oblasti meditací a přecházení do jiných dimenzí 
v době trvání pozemského života za účelem přinášení energie pro posílení planety Země.  
 
 

  
 
Jeho úkol pro tento život bylo mít pro každého bez rozdílu otevřené srdce, všeobjímající lásku a 
moudrost, se kterou pracuje na lidech i Zemi, hlavně pro klidný průchod vzestupu.  
 
Další úkol: znalost krásy a její předávání „otevírání očí“ ostatním, tvořivost, předávání moudra a 
komunikace.  
 
Měl jasně vidět a ukázat příčiny veškerého dění, rozvíjet intuici ostatních lidí.  
 
U lidí, s nimiž pracoval, jež učil, měl za úkol otevírat a naplňovat světlem a láskou čakru srdce, 
komunikace a intuice.  
Vše bezezbytku splnil a nyní dále ze své pozice bude pokračovat ve vedení lidí k duchovnu a přes něj 
pomáhat naší planetě.  
 
 
 


