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Historické datum 21.12.2012 

Za významné datum, které se zapsalo do 

historie lidstva, je považován den 21.12.2012. 

V tento den skončil evoluční cyklus 

(experiment Atlantidy), který trval 260.000 let. 

Těch 260.000 let, to je 10 „Platónských roků“ 

(tj. 10 časových cyklů po 26.000 letech). 

Platónský rok 

Jeden Platónský rok trvá přesně 25.920 roků. 

Tomuto období se někdy ale také říká ,,Velký 

plejádský rok“, protože naše sluneční 

soustava za tuto dobu oběhne Velké Centrální 

slunce, jímž je stálice Alcyone, která se 

nachází v souhvězdí Plejády. 

Platónský měsíc 

Jednu dvanáctinu Platónského roku zabírá tzv. 

Platónský měsíc. My lidé ho označujeme jako 

,,Věk“. Každý z těch jednotlivých věků obnáší v 

průměru asi 2.160 let - (protože 2.160 x 12 = 

25.920). Například teď nám končí ,,Věk Ryb“ a 

začíná ,,Věk Vodnáře" - viz. tabulka. 

(údaje v této tabulce jsou zaokrouhlené na 

celé desítky let): 

 

Lev  10.940  až  8.780 př.n.l 

Rak 8.780  až  6.620 př.n.l. 

Blíženec  6.620  až  4.460 př.n.l. 

Býk  4.460  až  2.300 př.n.l. 

Beran  2.300 až 150 př.n.l. 

Ryby  150 př.n.l  až 2.010  

Vodnář 2.010 až 4.170 

Kozoroh  4.170 až 6.330 

Střelec 6.330 až 8.490 

Štír  8.490 až 10.650 

Váhy  10.650 až 12.810 

Panna 12.810 až 14.970 

 

Platónský rok je tedy určitý celek“, který se 

podle spektrologie (barevné astrologie) dá 

ještě dále rozložit na určité úseky, tedy na 

určitá časová pásma. Každý z těch úseků má 

určité vlastnosti a dějí se v něm určité 

události. Podle tohoto návodu (vzorce) se dají 

rozložit nejen celá staletí a desetiletí, ale také 

jednotlivé roky, měsíce, dny, týdny nebo 

dokonce i dny. Je velmi překvapivé, jak přesně 

podle toho vycházejí například události v 

České republice, když si jako jeden úsek 

rozebereme 20. století. Ale dají se tímto 

způsobem rozebírat i osobní a soukromé 

záležitosti. Jsou to věci velmi zajímavé. 

Plejádští vyslanci Světla 

Kdykoliv dospějeme na konec nějakého 

velkého evolučního cyklu (to se děje zpravidla 

každých 5.200 nebo 26.000 let), tak o sobě 

dají vědět vyslanci Světla z Plejád, Orionu, Síria 

a z některých dalších planet (Maldek, Alcyon 

atd). 

To je kolektiv bytostí, jimž patří úloha strážců 

Země a této sluneční soustavy. Jako strážcové 

nás přicházejí duchovně probudit. A to se stalo 

i v roce 2012. Jde o období velké transformace 

a vzestupu planety Země. 

Z plejádských archandělských kmenů Světla 

(kteří slouží jako strážci Země) pochází i bytost 

jménem „Ra“, kterého staří Egypťané uctívali 

jako Boha Slunce. 

Archandělské kmeny 

Existují 4 archandělské kmeny, 

charakteristické barvami, které vyzařují: 

zlatožlutou, šarlatově rudou, blankytně 

modrou a jemně smaragdově zelenou barvu. 

Každá barva zahrnuje mnoho bytostí - a 

všechny bytosti jedné barvy sdílejí také jedno 

jméno. 

• Členové zlatožlutého archandělského 

kmene se jmenují „Ra“ a jsou to 

strážci božské moudrosti. 

• Blankytně modré archandělské 

bytosti nesou jméno „Ptah“ a jsou to 

ochránci a zachovatelé věčné podstaty 

přírody. 

• Červené (šarlatově rudé) bytosti 

nesou jméno „Maat“ - a jsou 

duchovními válečníky. Střeží energii 

božské odvahy, která přesahuje 
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strach. Z této skupiny je momentálně 

na Zemi vtělených nejvíce bytostí. 

• Smaragdově zeleným bytostem se 

říká ,,An-Ra“. Tyto bytosti chrání 

energii božského soucitu a pochopení. 

 

Názvy těchto skupin Vám možná zní 

povědomě, protože se často používaly ve 

starém Egyptě. Plejádané s Egypťany 

běžně udržovali kontakty a předali jim 

hodně informací ze svého duchovního 

vědění. 

Mnozí Plejádané na sebe v Egyptě vzali i 

lidská těla. Jiní zas pracovali ve vyšších 

dimenzích s vizionáři, věštci, léčiteli, 

kněžími a kněžkami atd. 

Někteří z Plejáďanů na sebe vzali lidskou 

podobu a pářili se s lidmi, aby pomohli 

vyčistit genetické vzory a probudili v nich 

touhu po duchovním vývoji. Tomuto 

procesu se říká „hvězdná setba“. A někteří 

plejádští archandělé navazují vědomě 

kontakt s lidskými bytostmi, buď 

prostřednictvím channelingu - a nebo s 

nimi pracují ve spánku během jejich snění. 

Občas připravují zvláštní léčebné sny, aby 

nám pomohli pustit se minulosti, najít 

nové způsoby sebevyjádření a pokračovat 

v duchovním růstu. Začínají nám 

urychlovat rozpomínání na výuku 

starodávných léčebných metod. 

Vyšší rada dvanácti 

Zde na Zemi máme tzv. „Vyšší radu 

dvanácti“, což je společnost 

archandělských světelných bytostí, která 

dozírá na všechno v naší sluneční 

soustavě. (Na Plejádách tuto funkci plní 

„Plejádské archandělské kmeny Světla“). 

Pod Vyšší radou dvanácti pracují i naši 

andělé strážní, průvodci, Nanebevzatí 

mistři, avataři a jiní duchovní učitelé. 

Co je vzestup? 

Z naší planety se stává hvězda - a aby byl 

tento důležitý duchovní cíl úspěšně 

doveden do konce, musí se zvýšit vibrace 

všeho na Zemi, včetně každého člověka. 

Tomuto postupnému zvyšování vibrací 

říkáme ,,vzestup“. 

Vzestup je proces, při kterém se duchovně 

vyvíjí lidstvo i společenství delfínů a 

velryb, spolu s matkou Zemí a minerální, 

rostlinnou a živočišnou říší. V tomto 

procesu vývoje všichni postupně 

přecházejí z vibrací 3. dimenze (3D) do 

vibrací 5. dimenze (5D).  

Proces vzestupu obnáší mnoho úrovní 

kosmických zasvěcení, kterými musí 

bytosti projít, aby dosáhly dalšího 

vývojového stupně. Při průchodu každou 

úrovní zasvěcení se vibrace těla dané 

bytosti zvýší (ať už se jedná o člověka, 

zvíře, rostlinu, kámen atd.) - a tak se 

přispívá ke zvýšení celkové vibrace Matky 

Země. K tomu všemu je nutná genetická 

změna stavby buněk všech forem života 

na Zemi. 

Hybnou silou celé této velké přeměny je 

proudění velmi silné fotonové energie, 

která vychází z Velkého Centrálního 

slunce a naši planetu zahaluje přibližně 2x 

za Platónský rok (25.920 let, tedy přibližně 

vždy po 11.000 letech) – a trvá ро dobu 

2.000 let. 

Jak již bylo řečeno, za ,,Centrální slunce 

naší galaxie je považována planeta Alcyon 

(v souhvězdí Plejády) - a naše sluneční 

soustava ho oběhne za 1 Platónský rok (tj. 

za 26 tisíc let). 

Fotonová energie 

Z Centrálního slunce jsou nyní vysílány na 

planetu Zemi velmi silné fotonové energie. 

Fotonový pás obsahuje kódy k 5. dimenzi 

a v současné době jsme touto energií 

obklopeni dnem i nocí, at' už si toho jsme 

vědomi a nebo nikoliv. Dá se tedy říct, že 

vlivem fotonového pásu dochází k 
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mohutnému ,,ozáření“ všeho živého 

Světlem, což je událost, kterou současné 

lidstvo nepamatuje. Země však nevstupuje 

do fotonového pásu poprvé. Ve 

skutečnosti do něj vstoupila už nejméně 

šestkrát. 

A co je vlastně to ,,Světlo", o kterém se 

teď stále mluví? Jsou to elektro-

magnetické vlny informací, vysoce nabité 

částice, neboli data, kódovaná a 

projevovaná zvukem či světlem. Dokonce i 

sama planeta Země nyní přijímá kódy do 

své matrice od Centrálního slunce. 

Důležitý je i pojem ,,centrální střed 

galaxie", což je černá díra, kolem které 

naše sluneční soustava obíhá už asi 225 

mil. let. Když se potopila Atlantida (asi 

9300 let př. n. 1.), tak tehdy Slunce bylo v 

zákrytu nejblíže galaktickému středu. V 

roce 2012 bylo Slunce také v zákrytu, ale 

nejdál. 

Proces vzestupu se sice datuje od roku 

1997, ale ve skutečnosti začal už od roku 

1987. A v těchto letech (po roce 1987) 

hrají stěžejní roli energie z Galaktického 

centra. 

V prosinci 2012 jsme byli znovu napojeni 

na naše nejhlubší duchovní kořeny. Byli 

jsme znovu oživeni a nabiti energií Matky 

Země a nyní poznáváme pravdu o svém 

původu. Sluneční soustava je v současné 

době stále aktivnější. 

Krystalická buněčná struktura 

V dobách, kdy na Zemi existovala 

Atlantida (asi před 12.500 lety) mělo 

lidstvo a s ním i všechny formy života 

,krystalickou strukturu“. Krystalická 

buněčná struktura v lidském těle měla 

1024 řetězců DNA a jinou molekulární a 

biochemickou strukturu, než má naše 

současné tělo. 

Naše nynější tělo bylo odvozeno z 1024 

řetězců DNA v genetických laboratořích 

Atlantidy, které využily přesně 1/12 

genetického materiálu k vytvoření nového 

typu člověka - otroka. Tento 

typ člověka (ze kterého pochází i nynější 

lidstvo), měl původně 12 řetězců DNA, 

k tomu délku života 500 let a žil ve 

vzájemné harmonii. 

Po pádu Atlantidy zůstalo jen velmi málo 

lidských těl s 1024 řetězci DNA - a ti, kteří 

zůstali na zemském povrchu, byli 

považováni za bohy. Právě o těchto 

bozích se vypráví v řecké a římské 

mytologii a ve Starém zákoně.  

Po pádu a velkých záplavách začali 

zbývající bohové navzájem soutěžit, což 

vyvrcholilo atomovým výbuchem stokrát 

silnějším než v Hirošimě a Nagasaki. Tato 

exploze způsobila mutaci lidských těl (i 

všeho živého na Zemi) na nynější 

genetickou strukturu, která zavinila, že na 

Zemi začal převládat ,,strach“. 

Po této zkušenosti zmutoval genetický 

systém lidí v průběhu mnoha generací z 12 

na 2 řetězce DNA. Délka lidského života se 

zkrátila z 500 let na méně než 100 let a 

začaly převažovat nemoci. Forma civilizace 

zaostala, nebot' veškerá technologie byla 

ztracena. 

Strach, ve kterém lidstvo žije až dodnes, je 

důsledkem rozpadu vibrace nepodmíněné 

lásky do 7 paprsků. Při tomto rozpadu 

ztratila lidská tělesná forma schopnost 

vševědomí a začala se specializovat jen na 

některé oblasti. Každý jedinec má tedy 

talent a schopnosti jenom na něco - a v 

jiných věcech nadaný není. Možnost 

zakusit život POUZE v jednom ze 7 paprsků 

– to je důsledek dvou řetězců DNA, což 

omezuje naše schopnosti. 

Přítomnost 12 řetězců DNA v lidské 

tělesné formě umožňuje jednotlivci 

obsáhnout všech 7 paprsku. To mu 

poskytuje možnost být schopen dělat 

cokoliv a nebýt ničím omezen. 

Mnoho z těch, kteří ztělesní stav „Krista“, 
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půjdou ve svém vývoji ještě o krok dál a 

dosáhnou stavu „Nejvyššího správce 

vibrací" a ztělesní všech osmnáct paprsků. 

Aby toho dosáhli, musí ve svém těle docílit 

zapojení dalších 37 řetězců DNA, což 

dohromady činí 48 řetězců DNA. Tato 

nová DNA s sebou přináší kompletní 

změnu buněčné struktury lidské tělesné 

formy. 

Nejvyšší správce vibrací 

Nejvyšší správce vibrací představuje 

vtělení, jež pomáhá udržovat frekvenci 

Země. Již po téměř 10.000 let jsou 

jedinými Nejvyššími správci vibrací Země 

delfíni a velryby. Udržují vysoké vibrace, 

čímž podporují zachování vibrací Země. 

Jejich genetický systém pochází z 

hvězdného systému Sírius, jehož frekvenci 

pomáhají tito správci vibrací udržet svým 

vtělením. Delfíni a velryby jsou plně 

vědomé bytosti, které neznají oddělenost 

od Boha. Komunikují spolu telepaticky a 

také se plně dorozumívají s Mistry 

duchovní hierarchie. 

Proces vzestupu 

Planeta Země tedy vzestupuje, aktivuje 

své světelné tělo, stává se hvězdou. Nová 

civilizace, která bude sídlit na této hvězdě, 

se nyní manifestuje na planetě zemi. Je to 

civilizace světla, civilizace čisté a 

nepodmíněné lásky – Kristova vědomí. 

Kdokoliv, kdo se nechce posunout s 

planetou a akceptovat lásku a božství, kdo 

stále bude chtít hrát s iluzemi ,moci“ a 

kontroly, bude muset jít hrát jinam na 

nějakou jinou vzdálenou planetu na 

hranici dalšího vesmíru.  

Cíl vzestupu 

Cílem vzestupu je: aktivovat svoje 

světelnétělo „Merkaba“ a tím obnovit 

ztracené schopnosti člověka, prodloužit 

délku jeho života, obnovit možnosti plné 

regenerace zdraví a možnosti svobodné 

seberealizace ve shodě s plánem Stvoření 

a Duše. Jinými slovy: máme dosáhnout 

stavu Kristova vědomí. 

Pod pojmem „vzestup“ je tedy myšlen 

proces návratu ke 12 řetězcům DNA – tj. 

k dosažení stavu Krista. Je to proces, ve 

kterém jedinec postupně po krůčcích 

zvyšuje své vibrace, dokud neobsáhne 

všech 7 paprsků, aby vibroval v 

nepodmíněné lásce. (Při tomto procesu se 

připojuje ještě dalších 10 řetězců DNA 

v systému těla a mozku). 

Docílením stavu Krista dotyčný jedinec 

příjme 8. paprsek nepodmíněné lásky, 

který podporuje Zemi. Delfíni a velryby 

však udržují ještě vyšší vibrace. Jejich 

společenství obsáhlo ve svých tělesných 

formách celkem 18 paprsků a dosáhlo tak 

stavu ,,nepodmíněného přijetí".  

Nanebevzetí 

Finální aktivací Ka je nanebevzetí. To je 

stav, kdy i se svým fyzickým tělem 

přejdeme (převibrujeme) do vyšší 

dimenze, což bylo i velkým přáním a 

konečným cílem zasvěcenců ve 

starověkém Egyptě. Bylo však nutné 

přestavět buněčnou strukturu na 

,,krystalickou formu“. 

Krystalická buňka má buněčnou stěnu 

tvořenou lipidy, tj. tělesným tukem, který 

je schopen udržet vyšší vibrace. Právě 

proto mnoho lidí důsledkem procesu 

vzestupu přibývá na váze. Je to z toho 

důvodu, že hypofýza opět začala 

produkovat růstový hormon, aby byla 

umožněná přestavba všech buněk na 

krystalickou strukturu. Během krystalické 

přeměny je tělesný tuk rovnoměrně 

rozložen kolem každé buňky lidského těla. 

To celému tělu umožňuje, aby pracovalo 

jako ladicí anténa, která celému fyzickému 

tělu udržuje novou vibraci. Krystalická 

buňka neumírá, ale celá se obnovuje ( na 

rozdíl od buněk, které nyní máme a které 

vedou ke smrti). 
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Jinými slovy: ve stávající formě našeho 

těla se buňky neustále vyměňují a 

umírající buňky vytvářejí povlak na žilních 

stěnách a ve střevním traktu. Tento povlak 

vede k tvrdnutí tepen a v konečném 

procesu - ke stárnutí a ke smrti. 

Ale naproti tomu proces krystalické 

přeměny vede k nestárnoucí tělesné 

formě, která má schopnost překonat smrt 

(tzv. věčný život). Krystalická buňka má 

schopnost v případě potřeby rozpustit 

buněčnou stěnu a znovu ji zrekonstruovat. 

 

Při vzestupu naše tělo roste, rostou kosti, 

dějí se změny v našich tělech, a proto je 

také potřeba hodně spánku. Je to 

podobné jako u dítěte. Dítě také dlouho 

spí, když se jeho tělo vytahuje. A při 

vzestupu probíhají podobné procesy. Je 

tedy zcela samozřejmé, že vzestupující 

lidé, budou potřebovat až 12 hodin 

spánku (je to u každého individuální, podle 

hladiny vibraci) pro biologický růst a 

přestavbu, která u nich probíhá. 

Toto, prosím, neberte jako lenošení, ale 

jako nutnost! Proto je doporučeno všem, 

kteří jsou na cestě vzestupu, aby svému 

tělu dopřáli vše, co si žádá, tedy nejen 

dostatek spánku, ale i dostatek jídla. Bude 

také nutno, abyste přeorganizovali svůj 

život a upřednostnili spirituální cestu před 

zdánlivě důležitějšími úkoly vašeho života. 

Když zvyšuje tělo své vibrace, potřebuje 

více ,,čchi“ (prány, reiki), aby se udrželo 

při vědomí během celého dne, týdne nebo 

měsíce. Pokud nejste zběhlí v akumulaci 

čchi, je pak výsledkem pocit únavy. Proto 

musíme energii do svého těla neustále 

doplňovat a ,,dobíjet se“. 

V průběhu procesu vzestupu tedy 

„vyrostete“ na výšku i na váhu a 

přestanete stárnout. Nedělejte si proto 

starosti s přibývající hmotností, protože je 

to nezbytné - a v blízké době každý uvidí, 

jak většina lidí i zvířat na Zemi „tloustne“ 

aby udrželi vyšší frekvenci. 

V právě probíhajícím transformačním 

procesu vzestupu jsou také naše nervové 

soustavy připravovány na stále se zvyšující 

frekvence. Je pochopitelné, že u některých 

nízko vibrujících jedinců dochází ke 

kolapsu nervového systému, k depresím 

atd. Lidé s nízkými vibracemi nedokážou 

unést ten nápor velmi silných energií z 

Centrálního slunce, a proto jejich vlivem 

onemocní, ať už fyzicky (rakovina či jiné 

vážné nemoci) nebo psychicky (deprese, 

tendence k sebevraždám). 

Právě proto si nyní musíme čistit čakry i 

karmu, zvedat své hladiny vibrací a 

aktivovat si světelná těla i Merkabu – 

abychom byli schopni čelit energiím z 

Centrálního slunce a také abychom zvládli 

proces vzestupu. Jenomže ne všichni lidé 

na této planetě se rozhodli pro vzestup do 

5D. 

 

Ti lidé, kteří si nezvolili vzestup, zůstanou 

se dvěma šroubovicemi DNA až do konce 

svého života. Pro tyto lidi bude život na 

Zemi čím dál tím těžší, protože planeta 

Země bude stále víc a víc zvyšovat své 

vibrace. Pokud zemřou se dvěma 

šroubovicemi, budou v příštím životě 

zrozeni v jiné třídimenzionální realitě na 

jiné planetě v jiném stvoření, aby 

pokračovali ve svém vlastním tanci 

životem. Je důležité, aby si všichni 

uvědomili, že život nekončí smrtí, ale 

pokračuje tak dlouho, dokud si duše 

nezvolí návrat ,,domů“. 

Ale ti, kteří si vzestup zvolili, mají nyní 

před sebou spoustu úkolů, protože (jak již 

bylo řečeno) musí dosáhnout stavu 

,,Kristova vědomí".  

Rozhodnutí dosáhnout vzestupu je 

spirituální 
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volba - a pokud se někdo takto rozhodl, 

potom skutečně musí přeorganizovat svůj 

život a věnovat se svému tělu a své 

spirituální cestě. Toto tedy musí v životě 

upřednostnit před vším ostatním. 

Fyzické příznaky vzestupu 

Jaké fyzické příznaky budeme při vzestupu 

pociťovat - to už jsme se učili v I. stupni 

reiki a v podstatě to denně čteme na 

internetu a slyšíme ze všech stran. Aspoň 

v krátkosti tady ty nejdůležitější příznaky 

vyjmenuji: 

• problémy se spaním (zejména 

probouzení se mezi 2. až 4. hodinou 

ráno), ale i opačný extrém: potřeba 

mnoha hodin spánku, nebo i tendence 

celé dny spát 

• bolesti hlavy, migrény, tlak v hlavě a v 

uších, problémy se sluchem, pískání v 

uších; 

• extrémní únava, neschopnost 

odpočinku  

• potřeba často jíst - nebo naopak 

nechuť k jídlu 

• deprese a náhlé stavy úzkosti či 

smutku bez zjevné příčiny: 

• záhadné kolapsy; 

• náhlé pocity tepla nebo horka, pocity 

horečky, chřipkové symptomy, silné 

pocení; 

• srdeční potíže a obtížné dýchání, 

problémy s tlakem; 

• nevolnosti od žaludku, střevní potíže 

• závratě, ztráta rovnováhy, píchání na 

hrudi 

• suché a pálivé oči, přechodné ztráty 

ostrosti vidění 

• svalové křeče, bolesti kloubů a páteře, 

pálivá bolest, trnutí určitých částí těla 

• problémy se zuby (zejména šestky a 

osmčky), záněty zubů a dásní; 

• menstruace u žen i 2x za měsíc 

• popudlivost, agresivita, nedostatečná 

schopnost se soustředit (roztěkanost) 

• výpadky paměti, zvýšená 

zapomnětlivost 

• pocity, že nestíháte z nedostatku času 

• krátkodobé záblesky vjemů a akcí 

z jiných životů 

A který lidský orgán je tím 

nejohroženějším? Letíme do páté 

dimenze, kde se prožívá láska. 

Je to tedy SRDCE. Proto se nyní objevuje 

tolik zdravotních potíží se srdcem, 

počínaje tlakem a konče závažnějšími 

srdečními problémy. 

Hormonální systém 

Portálem mezi fyzickým (tj. hmotným) 

tělem a sférami energie a Světla je 

endokrinní či hormonální systém. 

Transformace se (na tělesné úrovni) bude 

dotýkat právě těchto senzorů. 

Proto počítejte s tím, že hormony budou 

hrát svou velkou roli a že se ocitnete na 

,,hormonální houpačce“. Světelné 

přenosy našeho světelného těla jsou 

přeměněny do fyzických chemických 

zpráv, které vstupují do krevního systému 

jako hormony. 

Tyto hormony regulují výdej energie a 

fungování fyzického těla. Pokud je 

endokrinní systém přestimulován, 

produkuje energetické vlny a 

nerovnováhy, které mnoho lidí cítí, když se 

přizpůsobují svému novému tělu a jeho 

energetickému toku.  

Co je Merkaba (Mer-Ka-Ba) 

Merkaba je světelné tělo. V překladu 

znamená: 

Mer = světlo 

Ka= duch 

Ba = tělo 

Doslovný překlad: 

světelné tělo, poháněné (vedené) Duchem 

Mer-Ka-Bu máme umístěnou kolem svého 

těla jako trojdimenzionální geometrickou 
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sít, která zůstává nefunkční do té doby, 

než naše duše dozraje, "vzpomene si" a 

sama nás povede k tomu, že začneme 

toužit po transformaci. 

S Mer-Ka-Bou kdysi pracovali jen nejvyšší 

zasvěcenci. Nyní je to umožněno i nám. 

 

 

Název Merkaba (Merkabah) pochází již ze 

starého Egypta. Merkabu tvoří proti sobě 

se otáčející pole světla, které vytváří duch 

duše i tělo. Obklopuje člověka a spojuje ho 

s Kristovou mřížkou kolem planety Země. 

Je „vozítkem“ pro tělo i ducha pro přesun 

mezi různými dimenzemi. Geometricky je 

znázorňována jako hvězdný čtyřstěn, 

symbolické propojení ženské a mužské 

pyramidy skrze srdce. 

Je vozítkem, které člověka spojuje 

s vyššími dimenzemi a světy. Toho ale 

můžeme dosáhnout jedině tehdy, když se 

úplně zbavíme všech bloků a negativních 

programů v našem podvědomí, které nás 

upínají do světa strachu a nízkých vibrací. 

Zesiluje sílu myšlenky a bytost si tak sama 

utváří realitu, ve které žije. Světelné pole 

je holograficky obsaženo v každé naší 

buňce.  

Kromě základní podpory života a zjištění 

životní síly má Merkaba další funkce, z 

nichž některé jsou pro nás až 

neuvěřitelné. 

Světelné tělo umožňuje opravu a 

regeneraci proti jakékoliv nemoci, velmi 

dlouhý život, schopnost podléhat pouze 

zákonům Stvořitele a také schopnost být 

oddělen, resp. vyvázán, Z těžkých 

pozemských karmických zákonů, 

založených na negativních pocitech, 

zkušenostech a utrpení. 

Mer-Ka-Ba je v našem Vesmíru nejsilnější 

energetický světelný systém. Je to velmi 

silné, ostré světlo, které proniká přímo do 

našich buněk a „přetransformovává“ je. 

Tento světelný zdroj byl stvořen v dávné 

minulosti, ale lidstvo k němu má snadnější 

přístup teprve až v této době, kdy planeta 

Země prožívá svůj vzestup. 

Bytost se světelným tělem má přístup k 

neomezené energii, možnost se plně 

svobodně rozhodovat, co během svého 

života se chce naučit a mimo jiné, kde (na 

které planetě) a s kým (s jakými bytostmi). 

Pro hledajícího by bylo velmi vhodné, 

kdyby alespoň započal aktivovat své 

vlastní světelné tělo ještě před rokem 

2012. Ale komu se to nepodařilo, tak 

nezoufejte. O to více však budete muset 

zabrat teď.  

Pokud si začnete aktivovat Světelné tělo, 

tak u vás započne poslední fáze zbavování 

se zbývající negativní karmy. Tak, jak se 

zvyšuje rychlost rotace světelného těla, 

bytost postupně odhazuje poslední pouta, 

které ji pojí do třírozměrného prostoru 

(3D). 

Světelné tělo můžeme aktivovat několika 

způsoby. Jedním z nich je práce s dechem 

(existuje 18 dechů vedoucích k obnově 

Mer-ka-Ba). Toto učení přišlo na svět skrze 

Drunvala Melchizedeka. 

Ale nejjednodušší a nejbezpečnější způsob 

aktivace světelného těla je pro většinu z 

nás mentální práce s Mer-Ka-Bou, kdy se 

napojíme na tento světelný zdroj a 

necháme skrze sebe proudit světlo 

MerKaBy.  
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Předpokladem toho jsou kosmická 

zasvěcení, která budete s každým krokem 

postupně získávat. Jednotlivá zasvěcení do 

Merkaby znamenají předání nové světelné 

mřížky DNA do Duše. 

Před zasvěcením do Merkaby si však 

nejdříve musíme aktivovat Ka. 

 

Aktivace světelného těla Ka 

Zemi nelze uzdravit, dokud se my jako 

druh nebudeme duchovně vyvíjet. Evoluce 

musí zahrnovat všechno - od základní etiky 

po vyšší morálku a probouzení Ka. 

Nesmíme se fyzicky znečišťovat a kdejaké 

negativní myšlenky nebo pocity musíme 

ihned čistit (protože nás znečišťují 

psychicky i duchovně). 

Myšlenka je totiž měřitelná energie - a 

pohyb energie má dopad na vše kolem. 

Planeta Země si nemůže dovolit, abychom 

na ní dále setrvali jako rasa, která je 

duchovně nezodpovědná a nemá k ničemu 

úctu. 

Máte-li zaneřáděnou auru a ucpané čakry, 

tak je v prvé řadě potřeba si toto všechno 

očistit a zharmonizovat. Můžete k tomu 

samozřejmě použít jakoukoliv metodu, 

tedy jak reiki, tak i terapeutické kyvadlo 

apod.  

Jakmile do vaší aury a do vašeho těla 

začnou vstupovat vysokofrekvenční 

energie pracující s Ka, značně se urychlí 

uvolňování emocí, blokovaných energií a 

karmy. Síla tohoto „čištění tedy bude 

záviset na tom, do jaké míry je kdo 

znečištěn. 

Existuje spousta lidí, kteří se duchovními 

technikami (teoreticky) zabývají už léta, 

ale přitom jsou na tom ve skutečnosti 

skoro stejně jako začátečníci. Říkají si 

mistři, honosí se certifikáty, ale skutečné 

duchovní základy jim chybí. Berou na sebe 

emoce a bolest ostatních nebo naopak ty 

svoje emoce a bolesti nevybíravě odhazují 

do energetických polí druhých lidí. 

Někteří z těchto lidí za sebou mají i několik 

duchovních probuzení, ale přeskočili 

výuku základů uzemnění, čištění aury, 

vymezení hranic atd. A mnozí o těchto 

metodách ani nic neví, nebo je nepovažují 

za důležité. 

Uzemnění 

Být uzemněný v podstatě znamená být ve 

fyzickém těle, uvědomovat si své okolí a 

být přítomný a přístupný tomu, co se děje. 

Pro většinu lidí je to spojeno s 

procitováním nohou na podlaze, 

Mnoho duchovních lidí, kteří pravidelně 

meditují, ale i ti, kteří si ještě nerozvinuli 

příliš velké vědomí, se nenaučilo správnou 

techniku uzemnování a mají tendence 

„viset“ v éteru nad tělem. Pokud k nim 

patříte, můžete být velmi náchylní k 

přejímání cizí energie (energie od druhých 

lidí) nebo dokonce i k přejímání různých 

„entit“ (přivtělených duší). 

Jestliže chcete své emoce nebo karmu 

dostat ze svého těla, musíte v něm v prvé 

řadě být přítomni. Duchovně tedy musíte 

zcela sestoupit do hmoty, abyste se mohli 

očistit od nízkofrekvenoních energií (např. 

potlačované emoce, různá přesvědčení, 

soudy, sebekontrola apod.), které jsou 

zdrojem omezení ve 3. dimenzi. 

Až to uděláte, připravíte si cestu pro svoje 

Vyšší Já, aby s Vámi splynulo. Výsledkem 

bude osvícení všech čaker a buněk 
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Mužská uzemňující Sňůra: 

Přeneste své vědomí do 1. čakry 

v základné kostrče. Vizualizujte si 

světelnou trubici nebo spirálovitě se 

vinoucí šňůru o průměru asi 10-15 cm, 

která se připojuje k Vaší 1. čakře. 

Vizuálně sledujte tuto uzemňující šňůru a 

dívejte se, jak se táhne do hloubi Země, 

zatímco vaše vědomí zůstává uprostřed 

vaší hlavy. Dívejte se, jak šňůra prochází 

všemi vrstvami Země, až dosáhne středu 

planety, kde se nachází magnetické jádro 

či centrum gravitace. Tam se vaše 

uzemňující šňůra jednoduše ukotvuje a už 

nemůže jít dál. A Vy to možná i cítíte nebo 

vidíte. 

Ženská uzemňující šňůra: 

Přeneste své vědomí do 2. čakry, asi v půli 

vzdálenosti mezi pupkem a základnou 

páteře. 

Vizualizujte si světelnou trubici nebo 

spirálovitě se vinoucí šňůru o průměru asi 

10-15 cm, která se připojuje k Vaší 2. 

čakře. 

Vizuálně sledujte tuto uzemňující šňůru a 

dívejte se, jak se táhne do hloubi Země, 

zatímco vaše vědomí zůstává uprostřed 

vaší hlavy. Dívejte se, jak šňůra prochází 

všemi vrstvami Země, až dosáhne středu 

planety, kde se nachází magnetické jádro 

či centrum gravitace. Tam se vaše 

uzemňující šňůra jednoduše ukotvuje a už 

nemůže jít dál. A Vy to možná i cítíte nebo 

vidíte. 

Poznámka: 

Místo uzemňující šňůry si můžete 

představovat i to, jak stojíte nohama na 

zemi a z vašich nohou vyrůstají kořeny, 

které prorůstají do země. Ale v tomto 

případě jste k zemi těmi kořeny upevněni 

jen na jednom konkrétním místě a nemáte 

možnost volného pohybu – zatímco 

uzemňující šňůra vám dává možnost se 

volně pohybovat okolo Země. A délku 

šňůry si můžete libovolně přizpůsobit 

(podle toho, jak budete potřebovat). 

 

Technika uzemnění: 

1. Posaďte se na pohodlnou židli a zavřete 

oči. Záda musíte mít rovná, chodidla máte 

celou plochou na podlaze - a nekřížíte u 

toho ani ruce, ani nohy. 2. Zhluboka se 

nadechněte, odhoďte všechny zbloudilé 

myšlenky, vědomě se zaměřte na 

přítomnost a soustředíte se na to, kde jste 

a co se právě teď děje okolo vás. Umístěte 

toto vědomí do středu vaší hlavy. 

3. Nyní se několikrát nadechněte - a 

všímejte si u toho, nakolik se váš trup s 

vaším dechem rozšiřuje. Zkuste 

vypozorovat, které části se nerozšiřují. 

4. Vědomě svým dechem rozšiřujte svůj 

trup a dýchejte co nejhlouběji do páteře, 

bez pocitu napětí nebo nepohodlí. 

Proveďte to aspoň 3x, abyste se cítili 

živější a více přítomní ve svém těle. 

5. Prociťujte svá chodidla na podlaze. 

Pomocí dechu do nich vnášejte větší 

živost. 

6. A nyní vizualizujte uzemňující šňůru, 

bud mužskou nebo ženskou (podle toho, 

jestli jste muž nebo žena).  

7. Asi minutu zlehka dýchejte, soustředíte 

se na uzemňující šňůru a procitujte změny 

probíhající ve vašem těle a vědomí. 

Zpočátku můžete cítit, jak vás určité části 

těla bolí nebo pulsují. Nebo mohou na 

povrch vyplouvat pohřbené emoce. Pokud 

se vám to stane, tak si jen uvědomte, že 

tyto bolesti, ať už fyzické či emocionální, 

mohou být důvodem, proč jste vlastně 

nebyli uzemnění, neboť přirozenou 

tendencí lidí je vyhýbat se jakýmkoliv 

nepříjemnostem. Ale „uvědomění“ je 

prvním krokem k vyléčení. Proto si to 

všechno uvědomte a pusťte se strachu a 
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emocí. Zaujměte radostný a optimistický 

postoj nad tím, že jste si uvědomili 

potřebu pozornosti v této části těla či 

emocí. Když se tak chvíli soustředíte na 

uzemňující šňůru, přivodí vám to úlevu. 

Možná pocítíte uvolnění a mírnou těžkost 

v těle. 

8. Jakmile si na uzemňující šňůru zvyknete, 

představujte si, jak se mění její barva. 

Vizualizujte si celé spektrum barev a 

vyzkoušejte u každé barvy i různé odstíny. 

Zkoumejte všechny barvy, které vás 

napadnou. 

Začněte s odstíny modré. Změňte barvu 

své uzemňující šňůry na světle modrou, 

pak na královskou modř, námořnickou 

modř, kobaltovou modř atd.  

Pak přidejte k modré trochu zelené a 

představujte si šňůru jako tmavě 

tyrkysovou, pak světle akvamarínovou atd. 

Dál experimentujte s odstíny zelené: 

světle zelená, smaragdová zeleň, lesní 

zeleň, olivová zeleň, zeleň zabarvená do 

žluta atd. 

Pak si vizualizujte odstíny žluté: světlá žluť, 

zářivá sluneční žluť, zlatá žluť, hořčicová 

žluť atd. 

Potom si představujte odstíny oranžové: 

světlá žlutooranžová, pomerančová, 

broskvová, lososová, okrově oranžová, 

rudě oranžová atd. 

Pak vizualizujte odstíny červené: od 

růžové přes rudou barvu až po tmavě 

červenou, červenofialovou a purpurovou. 

Teď vizualizujte odstíny fialové: 

levandulová, středně fialová, 

růžovofialová, modrofialová, fialová do 

purpurová atd. 

Pak zkuste odstíny bílé: čistě bílá, 

perleťově bílá, krémová atd. 

Potom si představujte tóny hnědé: 

bronzová, velbloudí hnědá, karamelově 

hnědá, šedavě hnědá (jako kmen stromu) 

atd.  

Nakonec vizualizujte kovové barvy: kovově 

stříbrná, kovově zlatá, měděná, platinová, 

smíšená stříbrozlatá, ocelově modrá atd. 

Zjistíte, že některé barvy Vám pomáhají 

cítit se více v těle, jiné mohou být 

nepříjemné a odzemňující. Ale některé 

mohou být konejšivé a uklidňující. Najděte 

si ty, které se vám líbí. 

9. Jakmile jste skončili s procházením 

barev, určete si tu, kterou nyní chcete. 

Odstraňte svou původní uzemňující šňůru 

tak, že ji stáhnete dolů a uvolníte do 

Země. Ted' si dejte novou uzemňující 

šňůru ve zvolené barvě a vyšlete ji do 

středu Země. 

10. Otevřete oči.  

Tento postup uzemnění můžete používat 

libovolně v různých situacích. Můžete jej 

použít třeba když se vzbudíte unavení a 

rozmrzelí (a zvolte k tomu takovou barvu, 

která vám pomáhá cítit se lehcí a nabití 

energií). Nebo pokud v životě postrádáte 

jistotu a sebevědomí (pak zvolte barvu, 

která vám dodává více pozitivních kvalit). 

Uzemnění ale nevyřeší všechny vaše 

problémy, ani neodstraní všechny 

nepříjemné emocionální stavy. Ale může 

Vám pomoci projít jimi rychleji a snadněji. 

A musíte se také naučit, která barva vám 

pomáhá na kterou situaci. 

Asi týden začínejte každé ráno s tím, že 

odstraníte starou uzemňující šňůru a dáte 

si novou. Barva může být stejná jako 

předchozí nebo i jiná - podle Vaší 

momentální potřeby. Přes den tento 

postup zopakujte, kolikrát vás napadne. I 

kdyby to zpočátku mělo být 50x za den a i 

kdyby to mělo být za chůze po ulici nebo 

při práci či při řízení auta, dopřejte si 

novou uzemňovací šňůru. Není potřeba si 

na to vyhrazovat hodně času. 
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 Zhruba po týdnu budete schopni se ráno 

uzemnit tak, aby to vydrželo déle. Možná 

to bude stačit už jen 1x za den. V tu dobu 

už byste měli „zkušeně rozlišovat mezi 

stavem uzemnění a stavem neuzemnění, 

abyste věděli, kdy máte nahradit starou 

uzemňující šňůru novou. 

Ti, kdo uzemňování vynechají, budou 

možná zjišťovat, že jejich léčebné procesy 

trvají déle, že jejich emocionální rozrušení 

jsou zdlouhavější a že úplné smyslové 

vnímání není pro ně tak přístupné nebo 

efektivní. Proto se věnujte nácviku 

uzemňování, dokud se uzemnění nestane 

Vaší druhou přirozeností. 

Když se někdy člověk uzemní, tak zjistí, že 

má uvnitř v sobě pocity, kterých si předtím 

nebyl vědom. Někdy to mohou být dobré 

a hřejivé pocity, ale jindy zas pocity, které 

bolí. Pokud se vám to stane, tak se v 

žádném případě nesnažte tyto pocity 

nějak odstranit, ale zůstaňte s nimi a 

prožijte si je (a přitom zhluboka dýchejte). 

Po několika minutách prožívání ty 

bolestivé pocity náhle zmizí a vy se budete 

cítit líp. Kdyby jste s nimi nezůstali a 

neprožili si je, dokud neodejdou, tak 

budou dále trčet ve vašem těle.  

Čištění a léčení vlastní aury 

Aura je energetické pole, které vyzařuje 

kolem těla. Vzniká produkcí energie v 

čakrách. Jestliže jsou vaše čakry jen 

minimálně otevřené nebo poškozené, 

může vypadat vaše aura jako matná a 

slabá. Pokud ale máte dobré zdraví a jste 

přiměřeně emocionálně otevření, pak 

máte aktivnější a silnější čakry a také 

pružnější auru. 

Rozpětí aury může být různé. Někdo má 

auru smrštěnou (sahá jen 30 cm od těla), 

někdo ji má zas příliš roztaženou (1,5 

metru až 800 metrů od těla), což už je 

příliš velká rozptýlenost. Ani jedno, ani 

druhé není ideální.  

• Smrštěná aura má za následek, že je 

člověk podrážděný, ustrašený a 

izolovaný. 

• Příliš roztažená aura vede k touze po 

úniku a má sklony prožívat a brát na 

sebe emoce, myšlenky a dokonce i 

bolest ostatních - a to v celé oblasti, 

do níž aura zasahuje. 

Naším cílem je, aby naše aura měla tvar 

vejce a rovnoměrnou hustotu po všech 

stranách našeho těla (tj. nad námi, pod 

námi, vpředu, vzadu i ро stranách).  

Ideální je poloměr aury 60 90 cm 

v každém směru. Je to nejpříhodnější 

velikost, zvlášť pokud se pohybujeme na 

veřejnosti. Svoji auru si však vědomě 

můžeme rozšířit např. když půjdeme do 

přírody. Tam si ji můžeme rozšířit přes 

oblast lesů, jezer a řek v okolí. 

Až se pak zase vrátíme do města nebo na 

veřejná místa, tak zase svoji auru 

stáhneme do velikosti 60 90 cm od těla. 

Pokud byste to neudělali, tak to pocítíte, 

protože budete zbytečně vnímat 

záležitosti druhých lidí a možná cítit i jejich 

bolest. 

Když jste doma sami, můžete svoji auru 

nechat expandovat do všech částí domu 

nebo bytu, kde je to pohodlné. Ale pokud 

přijdou hosté nebo klienti, měli byste auru 

opět vědomě stáhnout na velikost 60 - 90 

cm od těla.  

Pokyny k čištění a léčení aury: 

1. Uzemníme se s pomocí uzemňovací 

šňůry (viz. technika, kterou jsme se už 

naučili). 

2. Se zavřenýma očima procitujte oblast 

kolem svého těla. Záměrně se snažte 

rozšířit svůj dech, aby se tím rozšířila i 

vaše aura kolem těla. Pak tuto oblast 

prodýchávejte a vnímejte celkový pocit v 

auře, zda je smrštěná a zahuštěná nebo 

slabá a rozptýlená - nebo zářivá a měkká. 
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3. Pomocí dechu a představivosti (nebo 

intuice či vyslechnutí poselství) pozorujte, 

jak daleko vaše aura sahá od těla v 

prostoru před vámi. 

4. Pozorujte šířku aury po obou stranách 

těla. 

5. Nyní vizualizujte a procitujte svoji auru 

nad hlavou a pod chodidly. Obě oblasti 

porovnejte. 

6. Pak se snažte identifikovat prostor, 

který vaše aura zaujímá za vašimi zády. 

Jaké je to ve srovnání s přední oblastí? 

 7. Když teď víte více o povaze vaší aury, 

uzpůsobte ji tak, aby měla tvar vejce a 

zasahovala do 60 - 90 cm kolem vašeho 

těla. Použijte k tomu cokoliv (dech, zření, 

jasný záměr). Zpočátku vám možná 

pomohou vaše vlastní ruce, které 

natáhnete a budete jimi auru kolem těla 

stahovat k sobě nebo vytlačovat od sebe, 

abyste ji měli tam, kde ji chcete mít. Buď 

musíte auru stáhnout a vymezit její okraje 

- nebo ji naopak musíte vytlačit do okolí, 

aby zaplňovala větší prostor. Jste-li 

začátečníci, pak možná budete mít 

problém dostat auru pod chodidla. Chce 

to vytrvalost a cvik. 

8. Pozorujte ve svých pocitech, fyzických 

vjemech a vědomí jakékoliv změny, 

vyvolané úpravou energetického pole 

kolem nás. 

9. Nyní si vizualizujte déšť zlatého 

tekutého světla, jak shora padá na vaši 

auru a skrze ni. A všímejte si, jak báječné 

navozuje pocity. Napoprvé nechte déšť 

trvat nejméně 2 – 5 minut, ale jinak stačí 

asi minuta.  

10. Pak si představte mohutný, fialově 

zabarvený oheň o velikosti vaší aury. 

Rozneste ho po celé auře i do prostoru 

pod nohy. Nebojte se, ten oheň nic 

nezničí. Fialový plamen jednoduše 

transmutuje nízkofrekvenční energie v 

energie vysokofrekvenční. Napoprvé 

zůstaňte uvnitř ohně jednu nebo dvě 

minuty. Po této technice se možná budete 

cítit více proteplení a nabití energií. 

11. Až skončíte, odstraňte fialový oheň a 

otevřete oči. Po dešti zlatého světla si 

budete připadat lehčí, svěžejší a psychicky 

čistší a zářivější. Je to jednoduchá, ale 

účinná metoda k očištění od všech 

vnějších odpadních nebo cizích energií, 

které jste nabrali. 

 

Ochrana aury 

 

 

        Pokračování kurzu   

    v placené verzi. 
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