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Melodie mého srdce 

Napiš si seznam toho, co rozvibruje struny Tvého srdce štěstím, co 

ho rozbuší v rytmus v vesmírné melodie, co ho nalazuje na tón 

lásky? 

Co Ti dělá radost? Co Tě činí šťastnou? U čeho Tvé srdce skáče 

radostí? U čeho doslova tančí a plesá?  

 

Co ladí mé srdce na vesmírnou melodii lásky: 
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Paprsek lásky 

Již máš za sebou kus cesty, je na čase zkoušet sílu svého světla v 

praxi. Usmívej se dnes na bytosti kolem sebe a pozoruj, co to s nimi 

udělá. Dej do svého úsměvu upřímnou energii a vyšli záměr lásky. 

Pohlaď paprskem svého srdce okolí. Věnuj ho i tomu 

nejzamračenějšímu člověku, kterého potkáš. I té protivné paní za 

přepažkou. Co Ty víš, co má za příběh. Jsi tady, abys jí udělala 

hezčí den. 

Daruj dobrý skutek. Udělej dnes pro někoho něco hezkého. 

LASKAvost. Může to být maličkost. Řekni dnes někomu něco 

povzbudivého. Podrž někomu dveře. Dej malý dárek, klidně i 

nehmotný. Obohacuj svojí přítomností místa, kde se dnes ocitneš. 

Dělej to od srdce, protože chceš, ne protože musíš. Když dáváme 

dobro, šíříme světlo a lásku. A ta se potom také šíří dál. Pohladíš 

paprskem světla a ten druhý vyšle další paprsek někomu dalšímu. 

Opravdu, funguje to! Společně tvoříme hezčí svět. 

 

Jakou reakci způsobila tato láskyplná akce? 

Můj zážitek:  
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Odpuštění: Pusť to a leť 

Tento úkol vyžaduje odvahu a sílu. A já vím, že jí máš. Učíš se létat 

a to nejde se zátěží, kterou s sebou táhneš. Odlehči se, osvoboď 

se. Odpusť, vypusť, propusť. A buď volná jako pták. 

Je osoba, které cítíš, že chceš odpustit? 

Jsi to Ty, kdo si chce odpustit? Proměnit nízkou vibraci viny ve 

vysokou vibraci lásky?  

Zde máš ode mě kouzelnou formulku pro Tvůj rituálek odpuštění: 

*Stejně tak si můžeš vymyslet vlastní modlitbu odpuštění, třeba už nějakou máš. 

 

“Volám energie Archanděla Metatrona a Archanděla 

Michaela, prosím provázej mě. 

Odpouštím Ti, ...(jméno)... absolutně a bezpodmínečně. 

A odpouštím sobě 

V jakémkoli prostoru i době 

Odpouštím a vypouštím 

Napříč časoprostorem 

Ve všech dimenzích, ve kterých existuji. 

Tady a teď a navždy miluji. 

Je to tak a tak to je. 

Jsem v jednotě se vším, 

co mě obklopuje. 

Síla z království Agharta 

mě prostupuje. 

Já jsem Ty a Ty jsi já. 

Já jsem láska.”  
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Prožitkový běh se srdcem na dlani 

Světelnou výživou pro Tvé srdíčko je zelená barva. Ideální harmonii 

najde tedy Tvé srdíčko v přírodě. Další živoucí výživou pro srdce je 

aktivní pohyb na čerstvém vzduchu, úplný zázrak je kardio v 

podobě BĚHU. Jdi si v tomto týdnu zaběhat. Pokud je to možné, 

běhej v přírodě, lesem, loukou.. A užij si běh prožitkový, vnímej 

všemi svými smysly. Všímej si znamení, vnímej průvodce, vdechuj 

krásu kolem Tebe, vysílej léčivé paprsky lásky lesnímu společenství, 

vnímej tajemný proud synchronismu. Tento běh bude zábava! 

Roztáhni křídla a leť. 

Užij si prožitkový běh se srdcem na dlani. 

Můj prožitek, znamení, vzkazy, průvodci, emoce, synchronicity: 
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Mé SRDCE, děkuji Ti ! 

Poděkuj svému srdíčku za jeho tlukot, který je důkazem Tvé 

existence. Poděkuj mu za to, jak je zdravé, silné a živoucí, za to, jak 

rozváží krev po celém Tvém těle a vyživuje jej životadárnou esencí, 

jak jej okysličuje, jak bez ustání pracuje a Ty jsi díky tomu tady, 

krásná, silná a plná života. Ano, poděkuj mu za život, který můžeš 

žít. Poděkuj za to, že v něm může sídlit ta nejmocnější Čarodějka 

ve Vesmíru – LÁSKA. Poděkuj mu za lásku, za soucit a odvahu. Za 

jeho hodnotu, kterou přináší světu, za jeho schopnost měnit vše, 

čeho se dotkne svým paprskem lásky. Poděkuj za to, že se nebojí 

být otevřené a přijímat i dávat bezpodmínečnou lásku. 

Tak a teď si uvědom, že to srdce jsi TY – a poděkuj SOBĚ, že žiješ, 

dáváš a přijímáš lásku! Přilož si na něj ruce a řekni nahlas “Já jsem 

LÁSKA!”. 


