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Osvícený – probuzený 

Výzva pro celý týden : Pracuj se svým světlem, uvědomuj si ho, 

navyšuj ho, rozsvěcuj ho, užívej si ho, vnímej své napojení! 

TIP: Trénuj a užívej si též stahování informací ze Zdroje – z 

Vesmírného internetu skrze Tvou kosmickou šňůru 

 

Poznámky a nápady: 

 

 

 

Nabití světelného kabátu 

Skrze Tvé napojení na kosmickou energi, dle návodu ve členské 

sekci a nebo v Tobě si nabij svůj kosmický kabát světlem. ;-) 

Jaké to bylo, jak to dělám? 
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Poslání 

Mým posláním na planetě Zemi je: 

 

 

 

 

 

Vděčnost 

Milý Vesmíre, jsem vděčná za: 
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Mandala s hudbou 
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Nasaď s korunu! 

A na závěr? Tvá korunovace! 

Zde je prostor pro Tvou kreativitu, nasaď si korunu! 
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BONUSOVÉ CVIČENÍ: 

Léčení 

Nasazení koruny probouzí dar léčení. Pokud cítíš, že je Tvým 

posláním léčit rukama, můžeš si to zkusit dle tohoto návodu, ale 

nezapomeň, že všechny návody máš také v sobě. 

Pokud budeš léčit druhou osobu, samozřejmě vždy se svolením. 

• Požádej o spojení s kosmickou energií – ruce na srdce 

• Požádej si též o ochranu zpětného chodu 

• Nekřiž při léčení nohy ani ruce – blokuje tok energie 

• Sundej ze sebe elektroniku (např. chytré hodinky) 

• Možnosti: přivolej svého asistenta, pracuj s barevnými 

plameny světla 

• Vizualizuj si, jak skrze Tvou korunní čakru teče kosmická 

energie do Tebe a z Tebe následně do člověka/zvířete..., ke 

kterému/na kterého přikládáš ruce 

• Před i po léčení si umyj ruce vlažnou vodou 

• Nikdy neošetřuj pod vlivem omamné látky ani sebe ani 

nikoho jiného! 

• Vždy vstupuj do léčení s čistým záměrem! 

• Na závěr poděkuj :-) 

 

Můj prožitek: 
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VESMÍRE, děkuji Ti ! 

Poděkuj za své spojení s Vesmírem, které si nyní plně uvědomuješ. 

Poděkuj za to, že jsi součástí tohoto úžasného celku. Poděkuj za 

své Vyšší vedení, za smysl svého života, za to, že tu můžeš být. Na 

této krásné planetě. Poděkuj za svůj život. 

Uvědom si ho v jeho celistvosti, poděkuj za své světlo každou 

buňkou svého těla. Poděkuj si za celou tuto cestu, kterou jsi ušla. 

Probudila ses, rozzářila ses, nyní už víš, kdo jsi, proč tu jsi a kam míříš, 

a tak svítíš. Poděkuj Vesmíru, že Tě vede, podporuje a miluje. 

A teď si uvědom, že TY jsi projevem Vesmíru – polož si ruce na 

srdíčko a s láskou poděkuj SOBĚ! 

Zavři oči a řekni nahlas: 

 

“Svítím, tedy jsem!” 


