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Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 

- obsahuje prvních 256 symbolů 

- odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle 

- Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta 

- schopnost léčit ostatní lokálně 

- schopnost léčit ostatní na dálku 

- schopnost léčit sám sebe 

- schopnost posílat energii na dálku 

 

Důležité! 

Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za 

váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa 

vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.  

 

Poznámky: 
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je 

potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s 

její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. 

Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si 

nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.  

Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár 

minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách světelných bytostech) a realizací 

nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.  

Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), 

někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v 

autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) 

můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás 

opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s 

energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, 

co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto 

velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že 

všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se 

tomu. 

 

 

 

 

 

 

 



Archanděl Michael 
 

                            

 

 

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých 

dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními 

učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale 

volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější 

práce a navíc mohou být na různých místech najednou.  

 

Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás 

samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak 

opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já. Archanděl Michael nám pomůže si 

uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má 

za následek bezprostřední "pád". V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega a s 

ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat. 

Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji, 

zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které 

můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit. Tento postup není zcela 

bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny 

disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z 

karmy. Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a 

skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné 

vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v 

Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a 

strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů 

a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se 

můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat 

naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost. Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu: 

Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. 

V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne 

tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které 



jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného 

období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům. Energie 

archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. 

Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine 

mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít v nemoci a 

neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se 

člověk nyní naučil spojit se se svým duchovním domovem. Archanděl Michael byl vyslán 

sdělovat tuto pravdu. Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co 

chce zůstat nesmiřitelné.  

 

Afirmace 

 

Zbavuji se strachu a důvěřuji vyšší vůli.  

 

Ne moje, ale Tvoje vůle se staň. 

 

Nic nemá nade mnou moc, pokud to Bůh nepřipustí. 

 

 

Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta 

 

Já jsem archanděl Michael. Zdravím vás, všechny do jednoho. Je to potěšení a čest být s vámi. 

Chtěl bych s vámi mluvit  o tom, co znamená být archanděl. Bývaly doby, kdy tu nebylo 

mnoho archandělů. Ano, dříve nás bylo jen několik. Nyní se mnoho andělů a archandělů 

rozhodlo narodit lidem, mnoho dětí, které se narodily v posledních čtyřech až pěti letech, jsou 

z andělské a archandělské říše. Tyto andělé a archandělé, narozeni jako lidé, zakoušejí nově 

nalezenou svobodu jak věci dělat. Pochopte, že andělé a archandělé byli vytvořeni Bohem k 

vykonání určitých úkolů a při výkonu některých těchto úkolů nebylo příliš svobodné vůle. 

Například já, Michael. Mnoho, mnoho lidí ví, kdo je archanděl Michael, protože existuje 

mnoho záznamů v křesťanských písmech. Existuje mnoho vyobrazení v kostelech a 

katedrálách na sklech, ale mnozí nechápou, ale opravdu to nechápou, jaké je moje místo a 

kolik dalších archandělů a andělů je pod mým velením. Dalo by se říct, že já velím mnoha a 

mnoha Legiím Světla (Legions of Light), mnoho legií andělů mají za úkol chránit, měnit a 

dohlížet na plán Lásky v zaměření na kosmický plán a celé tvoření. Těžištěm kosmického 

plánu pro všechny stvoření je samozřejmě integrace Lásky a bezpodmínečné Lásky sama 

sebe. Mým úkolem a úkolem mých Legií Světla je ochrana lidských bytostí. 

 

Někteří by rádi věděli: "Proč potřebuji ochranu archanděla Michaela? Proč vůbec potřebuji 

ochranu?" Odpověď na tuto otázku je, že někteří lidé již našli dost Lásky ve svém srdci, nyní 

jsou nezničitelní, jsou odolní vůči energii temných bratrů a sester, a tito lidé nepotřebují 

ochranu, ale je pravda, že je stále mnoho lidí, kteří ještě potřebují ochranu, která je chrání 

před disharmonickými energiemi a energiemi, které je oddělují od Zdroje/Boha. Možná se 

ptáte, proč Zdroj/Bůh dovolil, aby existovaly disharmonické energie? Je to proto, že jedině 

tak může existovat svobodná vůle. Bůh nás nikdy nesoudí, jen skrze nás získává nové 

zkušenosti a Lásku. 

 

Je tako mnoho těch, kteří "padli". Ti vytváří disharmonické energie a "vkládají" strach do 

srdcí těm, kteří si ještě nenaučili milovat sami sebe. Odtud také strach původně pochází. 

http://www.otazky-a-odpovedi.org/andele-archandele-nanebevzati-mistri.php


Mnoho lidí cítí strach ve svých srdcích při vyslovení slov jako je "mimozemské", "Lucifer", 

apod. Když tyto slova působí, oslabuje je to. A je to proto, že tito lidé si ještě neintegrovali 

Lásku do svých srdcí a jsou stále v "poutech" karmy. 

 

Zákon karmy je jednoduchý. Je to zákon příčiny a následku. Pokud vhodíš kámen (příčina) do 

rybníka, vytvoří se v místě, kde se kámen dotknul vody, vlny (následek). To je důkaz příčiny 

a následku. Zákon příčiny a následku byl vytvořen proto, aby každý sklidil plody svého 

jednání. Tyto plody ovšem ne vždy znamenají odměnu, kterou by sis přál. Nyní je ale možné 

požádat o výjimku, o vystoupení z karmy - systému příčiny a následku. Karmická rada 

rozhodla, že pokud si to lidé přejí, mohou vystoupit ze zákonu karmy. Nutné je ovšem 

porozumět, jak je to možné udělat. Dokud o mě o to nepožádáš, nemohu to udělat, a to proto, 

že respektuji tvoje právo volby, tvoji svobodu. Jedině ty se můžeš rozhodnout, zda chceš být 

nebo nechceš být v "poutech" karmy. Tyto pouta jsou vlastně energetické vazby, které se 

prostřednictvím tvých čaker vážou k jiným bytostem, kterým budeš muset splatit "dluh". Ale i 

když splatíš všechny dluhy, nemusí to stačit. Musíš také odpustit sám sobě všechny "hříchy".  

Používám slovo "hříchy" a to proto, že jsi to pravděpodobně slyšel od mnoha kněží při jejich 

kázání. Tvrdí ti, že jsi vzešel z hříchu, což je v mnoha ohledech pravda, ale ty ses nenarodil 

proto, že tě Bůh nemá rád a že chce, abys tu trpěl. Narodíš se zde opět proto, že tato planeta je 

tvoje škola. Každý život se snažíš naučit něčemu novému nebo si stále opakuješ lekci, kterou 

stále nezvládáš. Je to jen tvoje rozhodnutí, zda chceš být pracovitý žák nebo líný žák. Tak 

nebo tak na konci cesty tě čeká poslední zkouška (smrt) a zde si uvědomíš, co nebylo správné, 

co by ses rád naučil a pak se opět vracíš na tuto planetu to realizovat.  

 

A tak jak se vracíš na Zemi, učíš se nové zkušenosti, učíš se vyvážit energie. Je důležité 

rozumět tomu, že není žádoucí dělat druhým lidem věci, které sám nechceš, aby druzí dělali 

tobě. Někteří studenti setrvávají déle, někteří si "zakoupí" výletní jízdu a někteří rovnou 

"naskočí" do  expresu. Bůh nikoho neodsuzuje. Bůh je soucitný a odpustí vám všechno. Pouze 

ty v sobě držíš všechny své "hříchy". Když půjdeš za knězem a vyzpovídáš se mu, on ti nikdy 

neřekne o tom, jak dosáhneš svobody skrz vyvážení všech energií. Takže bratři a sestry na 

Zemi, je čas odpustit sám sobě! Nyní je čas opustit všechny pocity viny, protože co je to 

hřích? Hřích je něco, co vás drží, je to pojem, který jste si jako lidské bytosti udělali, je pocit 

viny. Nyní je ale čas zrušit všechny smlouvy, spojení ... všechny sliby chudoby. Nemá smysl 

se tvářit, že jsi připraven pro bohatý život, když stále trváš na slibech chudoby. Nemá smysl 

tvrdit, že jsi připraven přijímat Lásku, když ses rozhodnul, že ji nechceš, protože dokud tento 

starý slib nezrušíš, nemůžeš udělat nový. Tyto sliby jsou zapsány v Akašské kronice, ve tvé 

vlastní knize života. Snaž se pochopit, že jen ty jsi vytvořil tyto blokády a jen ty se můžeš 

rozhodnout je zrušit. 

 

Nyní, když mluvíme o energetických poutech, uvědom si, že pokaždé, když někoho fyzicky, 

mentálně nebo citově zraníš, vytvoříš tím energetické vazby (pouta). Mnoho lidí si 

neuvědomuje, že tyto vazby mohou trvat i několik tisíc let, a to z důvodu neschopnosti 

odpustit sám sobě. Také si mnoho lidí neuvědomuje, že když se s někým spojí pohlavním 

stykem, vytvoří také energetické vazby (pouta) skrze kořenovou čakru. Není nic špatného na 

tom, když si lidé dopřávají sex. Není ale žádoucí provozovat sex bez lásky, protože tím se 

vytváří energetické vazby (pouta), které je nutné vyřešit/odstranit. Nyní si projdeme 

vizualizací v meditaci, kde ti ukážu, jak tyto pouta odstranit tak, abys tím zrušil všechny 

bariéry, které ti brání prožít zdravý a bohatý život plný lásky.  

 

 



Meditace na odstranění karmických pout 

 

Zaměř svoji pozornost nad svoji hlavu, ke Zdroji. Jsem si jist, že víš, jak máš dýchat. Vždy se 

zhluboka nadechni, pak na chvilku zadrž dech a zase vydechni. Nádech, zadržení dechu i 

výdech by měly trvat vždy stejně dlouho, ať už spíš, jíš, pracuješ, … Čím déle bude správně 

dýchat, tím více budeš schopen vnímat energii, která se ti tímto dostává do těla.    

 

Dýchej tak dlouho, dokud neuvidíš/neucítíš modré světlo přicházející skrz korunní čakru. 

Tato elektricky modrá barva je barva energie, s kterou já pracuji a kterou používám na 

odstranění karmických pout. Můj meč, který používám, má také barvu elektrické modré.  

 

Nyní se zaměř na svou korunní čakru a nech ji prostoupit energií Lásky a Světla. Já, archanděl 

Michael, odstraňuji všechna tvá karmická pouta ke všem ostatním tak, že jsi od odteď volný a 

můžeš se nyní vědomě rozhodovat (SEKÁM). Tvoje korunní čakra nyní září bílým světlem a 

všechna pouta, která byla k němu připojena, jsou pryč.  

 

Nyní se přesuň k 6.čakře a podívej se do ní, uvidíš a ucítíš všechny sliby, které jsi udělal. 

Jasnozřivost není proti Bohu, a proto nejsi zlem, když jsi jasnozřivý. Nyní tě uvolníme z pout 

energií, ke kterým jsi připoután z důvodů násilné smrti umučením, utopením a uhořením 

(SEKÁM). Nyní cítíš, jak se tvé třetí oko otevřelo a jak je nyní v harmonii. Nyní můžeš svým 

třetím okem opět vidět.  Opět proto, že dříve jsi toto oko používal. Dříve toto oko nesloužilo 

jen pro „vidění“, ale i pro cítění a komunikaci. To bylo v době, kdy ještě neexistovaly jazyky. 

Nyní si představ, jak aktivuješ toto třetí oko. Představ si třetí oko plné energie barvy 

elektrické modré. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Já jsem nyní aktivoval mé 

třetí oko! Mou schopnost channelingu, na kterou mám od narození právo, nyní vyžaduji a 

přijímám!“  

 

Nyní se přesuň k 5.čakře. Pokud potřebuješ kašlat, kašli. Kašel pomáhá čištění. Mnoho lidí 

má bloky v této čakře. Nech nás vyčistit zbytky všech slibů chudoby, slibů mlčení a 

energetických pout k těm, ke kterým jsi promluvil. Energií strachu, slibů mlčení, které jsi 

udělal, když jsi přestal říkat pravdu o tom, jak úžasné jsou energie Lásky a Světla a osvícení. 

Já archanděl Michael nyní sekám tyto pouta, která tě drží (SEKÁM)! Cítíš svobodu v této 

čakře, cítíš, jak je aktivována. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Od tohoto 

momentu budu říkat své pravdy a budu předávat své znalosti všem, kteří to potřebují!“ 

Nemá ale žádný smysl „předávat“ své pravdy a znalost těm, kteří o ně nežádali nebo je 

nepotřebují. To je dělá rezistentní. Blokuje je to od prožívání Lásky. Přesto není správné 

nikomu nutit své názory, a proto to nedělej.  

 

Nyní se přesuň ke 4.čakře. Zde odstraníme pouta se všema, které sis myslel, že miluješ, ale 

láska byla založena na strachu a závislosti. Sekám pouta se všema, kteří tě citově zranili, 

údajně láskou. Cítíš, že se tvá srdeční čakra otevřela. Cítíš Lásku proudící skrz tebe. Ve své 

mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit pouta, která mě svazují.“ 

 Já archanděl Michael je sekám svým mečem (SEKÁM)! Tvé srdce je volné. Cítíš lásku 

proudící skrz. Jsi Láska.  

 

Nyní se přesuň ke 3.čakře. To je místo, kde držíš své emocionální věci. Všechny vzpomínky 

na ublížení, neuvolněný vztek zaměřený na tebe a vztek tebou zaměřený na ostatní 

emocionální manipulace a kontrolu, to, co jsi udělal ty ostatní a co ostatní udělali tobě. Ve své 

mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem připraven na odstranění citových pout, 

nyní jsem opět připraven přijmout vlastní sílu/moc svobodné bytosti, nyní jsem připraven 



přijmout suverenitu/nezávislost svého energetického těla!" (SEKÁM)! Já archanděl Michael 

sekám všechny tyto pouta.    

 

Nyní se přesuň ke 2 čakře. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem 

připraven odstranit se všemi všechna psychická pouta, odstranit všechny zbytky zneužívání 

a odstranit všechny zbytky špatného zacházení s kundaliní energií. Jsem připraven 

svobodně milovat, svobodně si užívat vlastního lidského těla, lidského těla milujícího 

svobodnou osobu, se svobodou projevu/vyjádření!“ Cítíš tyto pouta a cítíš, jak zmizela 

(SEKÁM)! Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.    

 

Nyní se přesuň k 1.čakře. Kořenová čakra je úložiště strachu a hněvu. Je to také místo, kde 

„přebývá“ kundaliní energie. Mnoho lidí má blokády v jejich kundaliní energii a nemohou ji 

zvýšit, protože mají příliš mnoho strachu. Strach z používání vlastní energie/síly, strach stát se 

pánem sám sobě, pánem energie, pánem svého osudu. Ve své mysli prones tuto 

afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechny pouta z mé kořenové čakry 

(SEKÁM)!“ Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.    

 

Snaž se pochopit, že se není potřeba bát při odstraňování těchto pout. Mnoho lidí se bojí, že 

díky odstranění pout dojde ke ztrátě spojení se svými blízkými, ale to není pravda. Odstranění 

těchto vazeb ti umožní vyrovnat karmu a mít vztah založený na bezpodmínečné lásce místo 

závislosti, strachu nebo kontroly. Já Michael nyní odstraňuji všechny tyto pouta. Já je 

odstraňuji, ale ty s tím „musíš“ souhlasit. Pokud by sis s tím nesouhlasil, nemohu nic dělat. 

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechna karmická 

pouta a všechny sliby chudoby jsou zrušeny (SEKÁM)!“  

 

Nyní je čas přestat potlačovat emoce. Doba, kdy sis myslel, že potlačování emocí vede 

k osvícení, skončila. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit 

všechna pouta (SEKÁM)!“  

 

Nyní já archanděl Michael sekám všechny zbývající pouta a všechny energie, které tě svazují. 

Nyní jsi opět svobodný a bez jakékoliv karmické „zátěže“. Ve své mysli prones tuto 

afirmaci/prohlášení: „Já přeměňuji všechny zbývající pouta a omezující energie ve světlo!“ 

Vítej do života zproštěného karmy.  

 

Nemysli si ale, že když jsi nyní bez karmy, že to znamená, že to je navždy. Je to jen na tobě, 

zda zůstaneš volný (bez karmy) nebo zda se znovu chytíš do karmických pout. Výběr je na tobě 

a tuto volbu provádíš ve svém každodenním životě. Snaž se myslet na to, že jsi nyní bez 

karmických pout a mysli na to při každém svém činu, pokud tak chceš zůstat. Základem pro to 

je nikoho nesoudit a projevit bezpodmínečnou lásku. Pokud uděláš něco, co víš, že není 

správné, nemusíš se bát, stačí mě (archanděla Michaela) opět požádat a já ti rád zase 

pomohu.  

 

Mám pro vás k dispozici Pilíře Lásky. Kdykoliv budeš mít pocit, že nedržíš lásku ve svém 

srdci, že strach vstupuje do tvé mysli, že na tebe nespravedlivě někdo vyvíjí nátlak či 

jakoukoliv jinou negativní energii, neváhej a požádej mě o Pilíř Lásky: „Archanděli Michaeli, 

obklop mě Pilířem Lásky!“ Dokud mě nepožádáš, nemohu ti pomoci, protože respektuji tvou 

svobodnou vůli.  

 

Channelováno prostřednictvím Hari Das Melchisedechova, 10/29/98, Mt. Shasta, CA 

(přeloženo). 



Jak léčit někoho se Shamballou 1024 (a vyšší)? 

 

A) Lokální léčení klienta 

- Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je 

požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry) 

- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta) se 

Shamballou 1024".  

- Požádejte svého klienta, aby si sedl na židli a zavřel oči (lépe se pak může soustředit na své 

pocity).  

- Přiložte ruce k 7.čakře na několik minut a vnímejte tok energie.  

- Přiložte ruce k uším na několik minut a vnímejte tok energie.  

- Přiložte jedu ruku k čelu, druhou k týlu hlavy na několik minut a vnímejte tok energie.  

- Přiložte obě ruce k 6.čakře a představujte si tok energie z rukou do čela pacienta - tím se 

přenáší symboly k léčení.  

- Přiložte obě ruce k zátylku hlavy - ruce tam nechte, dokud vám "něco" neřekne, že je konec. 

- Poděkujte všem bytostem za léčení.  

 

Léčení je vhodné provádět pouze mezi čtyřma očima. V naléhavých případech lze léčit i 

konkrétní místo přiložením rukou s tím, že nepožádáte o Reiki, ale o Shamballu 1024.  

 

Pokud máte Shamballu 2002 a vyšší, nahraďte při každém požádání číslo 1024 "vaším 

číslem" (například 2002, 3110,..) anebo pouze požádejte o nejvyšší možnou Shamballu. 

 

 

B) Dálkové léčení klienta 
- Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je 

požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry) 

- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta, adresa 

nebo datum jeho narození) se Shamballou 1024".  

- Dejte ruce do stejné pozice jako při dálkovém léčení Reiki (např. dlaněmi od sebe a 

představujte si, jak energii posíláte z rukou klientovi) a vnímejte tok energie.  

- Pokud energii necítíte, požádejte vyšší Já léčeného o povolení léčení.  

-Pak si představte kroky označené kurzívou z Lokálního léčení klienta a všechny je dálkově 

proveďte. 

- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Tímto bude (jméno klienta) léčen se 

Shamballou 1024, dávejte mu léčení tak dlouho, jak bude potřeba." 

- Po skončení léčení se zeptejte, za jak dlouho můžete klienta opět léčit (pomocí kyvadla, 

tabulky, apod.). 

- Poděkujte všem bytostem za léčení.  

 

Pokud máte Shamballu 2002 a vyšší, nahraďte při každém požádání číslo 1024 "vaším 

číslem" (například 2002, 3110,..) anebo pouze požádejte o nejvyšší možnou Shamballu. 

 



C) Léčení sám sebe 
- Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet 

- Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je 

požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry) 

- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být nyní léčen se Shamballou 1024 

v nejvyšší možné míře, kterou mohu dostat a přeji si ji dostávat tak dlouho, dokud to bude 

třeba."  

- Proveďte kroky 3,4,5 z Lokálního léčení klienta na sobě. 

- Dejte energeticky silnější  ruku na své čelo a vnímejte / užívejte si tok energie. 

- Poděkujte všem bytostem za léčení.  

 

Energeticky silnější ruku poznáte, když sepnete ruce - palec, který je nahoře určuje, která ruka 

je silnější. 

 

Pokud máte Shamballu 2002 a vyšší, nahraďte při každém požádání číslo 1024 "vaším 

číslem" (například 2002, 3110,..) anebo pouze požádejte o nejvyšší možnou Shamballu. 

 

 

D) Programové léčení sám sebe 
- Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet 

- Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je 

požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry) 

- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být, až o to požádám, léčen se 

Shamballou 1024".  

- Pak si představte kroky označené kurzívou z Lokálního léčení klienta a všechny je dálkově 

proveďte (místo klienta si představte sebe). 

- Poděkujte všem bytostem za léčení.  

- Až budete chtít naprogramované léčení spustit, vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v 

duchu: "Jsem připraven, léčení může začít." 

 

Pokud máte Shamballu 2002 a vyšší, nahraďte při každém požádání číslo 1024 "vaším 

číslem" (například 2002, 3110,..) anebo pouze požádejte o nejvyšší možnou Shamballu. 

 

 

Toto jsou jen základní možnosti, které máte. Nechte se vést vaší intuicí a vymyslete si vaše : ) 

  

 

 

 

 



Shamballa 1024 manuál - stupeň 2 

- obsahuje dalších 256 symbolů 

- silnější napojení na Shamballu 

- schopnost čistit prostory od negativní energie 

- důraz na vyjádření Já jsem 

 

Důležité! 

Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za 

váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa 

vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.  

 

Poznámky: 
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je 

potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s 

její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. 

Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si 

nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.  

Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár 

minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách,  světelných bytostech) a realizací 

nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.  

Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), 

někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v 

autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) 

můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás 

opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s 

energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, 

co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto 

velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že 

všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se 

tomu. 

 

Jak vyčistit byt (prostory) od negativní energie? 
- Zaujměte pohodlnou polohu a uvolněte se. 

- Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto čištění 

- Představte si, jak se vaše tělo naplňuje láskou a čistotou (bílé světlo) a vy toto světlo vysíláte 

do tmavých míst bytu. Tento byt je čím dál tím víc plný světla. 

- Až budete mít pocit, že je váš byt dostatečně "čistý", přestaňte a nezapomeňte poděkovat.   

Poznámka: Sami si můžete najít pro vás lepší metodu, nechte se vést vaší intuicí. 

 

Náš svět 

 

Všechny problémy na tomto světě jsou způsobeny nepochopením toho, kdo jsme. Proto 

mnoho lidí jedná pouze ve svém zájmu, aniž si uvědomuje, že tím škodí sobě i ostatním. 

Protože nevidíme všechny souvislosti jasně, je těžké se rozhodnout správně i v případě, že se 

o to snažíme.  

Lidé mají pocit, že jim někdo neustále ubližuje, že jim nepřeje štěstí, že je jejich život těžký a 

přesně "vědí", kdo za to může. Bohužel si neuvědomují, že odpovědnost za jejich život mají 

pouze oni. A pouze oni jsou schopni ho změnit. Změna jejich životů k lepšímu nastane přesně 

v ten moment, když si uvědomí, že oni jsou tvůrci svých životů. Ne ostatní, nikdo jiný, pouze 

oni. A tím se my všichni společně podílíme na tom, jaký je náš dnešní svět.  



Já jsem 
 

Vyjádření "Já jsem" patří k nejsilnějším nástrojům, které máme a které nás spojují s 

nejvyššími silami tvoření. Slovy "Já jsem" neoslovujeme své EGO, ale své nejvyšší vědomí a 

tím se stáváme aktivními tvůrci svých životů. Čím více porozumíme tomu, co slova "Já jsem" 

znamenají, čím více je budeme používat, tím více budou působit a tím lépe dokážeme vědomě 

ovlivňovat události okolo nás. Jen si představte, co by se změnilo, kdyby všichni byli zdraví?! 

 

Slova "Já jsem" je důležité používat vědomě, protože při nevědomém užívání si tím můžete 

způsobit mnoho problémů. Například častým užíváním "Já jsem nešťastný." na sebe neštěstí 

opravdu "přivoláte" - doslova si neštěstí vytvoříte, aby se mohlo vaše Já realizovat ve 

vybraném vyjádření. Proto má pozitivní náhled na problémy velice přínosné působení, 

protože si neříkáte ty špatné věci, ale pouze ty dobré, čímž nemůžete nic zkazit. 

 

Aby vyjádření "Já jsem" působilo požadovaným způsobem a co nejsilněji, je nutné naše přání, 

prosby, žádosti či povely vyslovovat (není nutné nahlas) s patřičným respektem, láskou, 

pokorou, důvěrou a silou/vírou. Čím více budete věřit tomu, co děláte, tím více a rychleji to 

bude fungovat.  

 

Pokud se budete snažit o zneužití učení o "Já jsem" pro své egoistické nebo komerční účely, 

pro ovládání lidí či jiné podobné aktivity, počítejte s tím, že aktivujete zákon odplaty, kterému 

nelze uniknout. 

 

Jak "Já jsem" funguje? 
 

Vyslovím-li slovo „Já“, Bůh mě okamžitě uslyší a zareaguje tak, že si na mě posvítí 

světelným kuželem - na mě, stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru - nyní ale stojícího 

uprostřed Jeho světelného kuželu. Přitom se na mě tázavě zahledí.  

Vyslovím-li slova „Já jsem“, pak Bůh pokývne hlavou a řekne: „Tak copak chceš, mé Boží 

dítě, čím ti mohu posloužit? Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto 

se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým 

energiím vše, po čem tvé srdce touží. Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech „JÁ 

JSEM“. To od tebe očekávám, neboť konám rád pro své děti.“  

Po těchto dvou slovech „Já jsem“ musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme - neboť 

Bůh nám splní vše bez ohledu na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní 

zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání.  

 

Vědomé užívání "Já jsem" 
 

Před každým vědomím užitím "Já jsem" se posaďte a zaujmete meditativní pozici. Není nutné 

si zlomit nohy, snažte se, aby vám tato pozice byla pohodlná, a vy jste se mohli uvolnit.  

 

Uvolněte se a 3x (začátečníci 7x) pomyslete na slova "Já jsem"  a snažte si je procítit při 

každém nádechu a výdechu.  

Pokud chcete, můžete si při tom vizualizovat na šesté/modré a na čtvrté/zelené čakře světlo.  

Měli byste pocítit na 6. a na 4.čakře jemný láskyplný pocit. Tímto oslovením voláte své 

Nejvyšší Vědomí - Já jsem.  

Nyní jste připraveni pronést mantry "Já jsem" dle vašich přání. 

 

 



Příklady manter a afirmací "Já jsem" 

 

Já Jsem Přítomnost 

Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, 

životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Nejvyšší Inteligenci. Ta nás vede 

životem v souladu s naplněním našeho životního poslání. Poměry a záležitosti, situace, 

okolnosti, ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve 

ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění 

v přátele. Ovlivňuji naším vyzařováním naše široké okolí, aniž bychom ovlivnili jejich 

svobodnou vůli.  

 

Afirmace důvěry 

Já vím, že Vše působí plnou silou. Já plně ovládám, tu dokonalou činnost mého mocného Já 

Jsem. Já Jsem ta vítězná Přítomnost mého mocného Já Jsem. Já Jsem ta síla proudící ze srdce 

božího do tohoto mého vzývání. Já Jsem právě teď mé věčné osvobození od vší lidské 

nedokonalosti. Já Jsem to tvoření čisté lásky boží.  

 

Afirmace na celý den 
Já jsem ta nařizující, řídící Přítomnost, která dnes dává vše přede mnou do pohybu a já velím 

pro všechno mé konání dokonalý mír, harmonii a (všechny vlastnosti, které by mi mohly být 

užitečné toho dne). 

 

Afirmace odpuštění 
Já jsem zákon odpuštění a ten mocný stravující plamen, který nyní stráví všechny mé minulé a 

dnešní omyly, jejich příčiny, záznam, paměť i následky, vše nechtěně ale i chtěně a 

nedokonale stvořené, za co je zodpovědné mé vnější já a já prosím vroucně o odpuštění 

zejména těch mých chyb, které vedly k (určitému zdravotnímu problému, životní situaci....). A 

já prosím, aby mi byla dána moudrost i síla, abych tyto chyby více neopakoval. 

Tímto uvolníme karmické zatížení, transformujícím fialovým zářením. Při vyslovování těchto 

slov můžeme ucítit v různých částech těla bolestivé napětí, které nám dává najevo, kde se náš 

prohřešek usadil a že jsme k odstranění našich potíží použili správná slova. Po této afirmaci je 

doporučeno se obklopit zářivým bílým světlem.  

 

Afirmace tvoření 

Já Jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl/a mít uskutečněno. Já 

Jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit! Já Jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé 

pozitivní věci, kterou si přeji!  

 

Afirmace sebeovládání 

Já Jsem dokonalý klid a harmonie mého těla a mysli. 

 

Afirmace spojení s Bohem 

Já Jsem ta vítězná Boží Přítomnost, já poroučím, této Já Jsem Přítomnosti dokonale a 

neustále vládnout nad mou myslí, mým životem, mým světem (zdravím, financemi, vztahy, 

směru života). 

 

Afirmace pro získání energie 

Já jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé 

mysli a těla nyní a neustále.  

 

http://www.otazky-a-odpovedi.org/andele-archandele-nanebevzati-mistri.php


Afirmace peněz 

Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže 

zabránit!  

 

Afirmace pro pohodu v bytě, ve škole, na pracovišti 

Já jsem ta dobývající Přítomnost, která velí dokonalý klid, mír, spolupráci v tomto bytě, třídě, 

na tomto pracovišti. 

 

Afirmace krásy 

Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, z nichž jsi stavěn, ty poslechneš můj povel a staneš se 

každým způsobem zářivě krásným - v myšlence, slově, cítění a formě. Já Jsem ten oheň a 

krása. 

 

Afirmace hubnutí 

Já jsem ta Přítomnost, která upraví mou chuť k jídlu na dokonalou pro mě míru, která mi 

zaručí dokonale štíhlou postavu a dokonalé zdraví. 

 

 

Meditace světla (meditace, která vám pomůže s prožíváním učení "Já jsem") 
 

- Pokud možno provádějte ráno a večer (15-30 minut) - pokud vydržíte, zažijete zázraky! 

- Zaujmi svou oblíbenou meditační polohu. 

- Představ si, jak je tvé tělo zahalené do oslnivého bílého světla (cca. 5 minut). 

- Poznej/vychutnej si pocit spojení mezi vnějším Já a tvou Mocnou Světelnou Jiskrou v tobě. 

- Představ si své srdce jako zlaté slunce: "Radostně se oddávám nyní hojnosti té Mocné 

Přítomnosti, tomu čistému Světlu!" 

- Pociťuj jas tohoto světla v každé tvé buňce tvého těla (cca. 10 minut). 

- Ukonči meditaci příkazem: "Já jsem dítětem Světla, Já miluji Světlo, Já sloužím Světlu, Já 

žiji ve Světle, Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován, Já žehnám 

Světlu!" 

 

Poznámka 
Nikdy nezapomeň: Budeš tím, o čem přemýšlíš.  

A protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a 

Ovládáním všech věcí. 

  

 

 

 

 

 



Shamballa 1024 manuál - stupeň 3 

- obsahuje dalších 256 symbolů 

- silnější napojení na Shamballu 

- odkrývání potenciálu člověka 

- odkrývání smyslu vlastní inkarnace 

- působení energie archanděla Metatrona 

 

Důležité! 

Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za 

váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa 

vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.  

 

Poznámky: 
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je 

potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s 

její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. 

Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si 

nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.  

Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár 

minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách,  světelných bytostech) a realizací 

nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.  

Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), 

někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v 

autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) 

můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás 

opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s 

energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, 

co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto 

velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že 

všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se 

tomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archanděl Metatron  
 

 

 

 

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých 

dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními 

učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale 

volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější 

práce a navíc mohou být na různých místech najednou.  

 

Archanděl Metatron je nejmladší v nebeském zástupu, přesto je v hierarchii umístěn až 

nahoře. Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi. V některých systémech se nepočítá mezi 

archanděly, ale bývá označován za knížete či krále andělů. Jeho zvláštní postavení dokazuje i 

jiná koncovka- jiná než obvyklé EL. Ve starých spisech se uvádí, že byl jednou člověkem, 

coby prorok Enoch či Henoch, Bohem jmenován nebeským písařem. Metatron  stojí  nad 

 archanděly,  a nemá proto žádné přímé spojení s Mistry povýšenými na nebesa. Ze všech 

archandělů má nejvyšší vibrace, v hierarchii archandělů stojí nejblíže počátku. Je ochráncem 

prahu mezi formami a ne-formami. Metatron je začátek a konec, alfa i omega, zrození světla 

z božské prázdnoty, z jednoty. Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti. 

Za ním leží prostor prázdnoty, ve kterém jsou obsaženy. Metatronovo působení můžeme 

srovnat s působením rozumu: Z ,,ničeho“ tu jsou najednou myšlenky, obrazy, vize, ideje. Tyto 

ideje se pak dále promýšlejí a formují, pak se projevují v hustší formě, až se nakonec promění 

ve hmotu. Metatron se účastní vzniku všeho. Doprovází vznik vesmíru, planetárních systémů, 

vývojových forem, společenských struktur a pokroku, stejně jako vytváření duchovních světů, 

archandělů, andělů a dalších duchovních bytostí. Pomáhá také při ,,narození“ duší  a 

skupinových duší, a to poté, když se duše individualizují, uvolňují se z jednoty. Současně 

umožňuje návrat k jednotě, k nicotě. Rozpouští znovu formy a odvádí je zpět do prostoru 

prázdna. Metatron je také anděl přechodu, pomáhá při každém přechodu, při změně vibrací a 

v současné době hlavně při povyšování vibrací na vyšší úroveň. Spolu s Melchisedechem 



zajišťuje realizaci Božích podnětů, ovšem přebírá spíše duchovní stránku (Melchisedech stojí 

v čele materializačního paprsku). Otevírá brány vědomí a dimenzí také člověku. Umožňuje 

poznatky, ujasňuje a pomáhá pochopit, díky němu vidíme to, co je podstatné. Ukazuje nám, 

že se člověk může opět sjednotit s Bohem, přestože je dosud v těle. Stává se tak jedním 

z nejdůležitějších průvodců na cestě k zasvěcení. Díky jeho energii poznáváme, co by mohlo 

být a co nám brání v cestě, poznáváme, kdo jsme a jak bychom mohli  žít, rozpoznáme  různé 

cesty, možnosti  i následky. Metatron spojuje se silou lásky a otvírá lidská srdce. Jeho síla 

většinou přináší ticho, spokojenost, štěstí, jednotu, všezahrnující, neemocionální bytí 

(dokonalé vědomí). Jeho síla povznáší vědomí i vibrace. Kdo pracuje s jeho energií, měl by 

být dobře uzemněn, jinak ztratí snadno kontakt s tělem i se zemí. Jeho energie je jemná, 

mírná, rozjasňující, je to  čistá, všezahrnující láska.  Metatronova  energie  skýtá zvláštní  

ochranu  –  jinak než archanděl Michael-při strachu je vhodnější jeho energie, neboť 

stabilizuje auru a vytváří ochranný štít - zahaluje nás pláštěm lásky. Metatronův plášť nedrží 

zlo v odstupu, ale transformuje v lásku. Tento plášť lásky neutralizuje dualitu, dobro a zlo již 

nemají žádný účinek (poznáváme, že dobro a zlo jsou jen dvě stránky téže energie a obě dvě 

stránky nás vedou k počátkům, jsme – li zahrnuti láskou, můžeme zahrnout láskou zlo, 

abychom je vyrušili- láska rozpouští také strach, jenž narušuje auru a odlučuje nás  od světla 

prvopočátku). V tomto plášti lásky nelze již rozeznat dobro ani zlo, všechno co zahalí, se 

mění v lásku. Tuto ochranu mohou však používat jen lidé, kteří vnitřně pochopili, že mimo 

dualitu dělení na dobro a zlo neexistuje, že jsou to jen póly duality, je to ochrana pro lidi, kteří 

dokážou přijmout zlo v sobě i mimo sebe, ochrana pro lidi, kteří se už nemusejí před zlem 

chránit, jelikož poznali, že temná stránka je i v nich a že chce být akceptována a milována. 

Metatronovu energii můžeme však použít, abychom pochopili dualitu a jednotu a to, co 

přesahuje dobro a zlo. Díky jeho energii se poznáváme v novém světle, zvěstuju nám pravdu 

o Boží tváři našeho já - uzdravení se pak projeví v našem tělesném zářivějším  a 

láskyplnějším vyzařování - důkaz na zářících očích, jemné pleti, vitálních vlasech, zdravých 

zubech atd.  Metatron společně s Pannou Marií pomáhá dětem (i zesnulým), proto jej můžeme 

žádat o pomoc s čímkoli, co se týká našich dětí. Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých 

lidech duchovní uvědomění a porozumění. Použití v situacích: Když se cítíme odloučeni od 

Boha, k meditaci, ke spojení se svým já a jádrem své bytosti, ke spojení s láskou v srdci a 

všeobjímající láskou, k poznání možnosti a cesty, když potřebujeme mít jasno, pro lidi, kteří 

žijí ve velice omezeném obraze světa, kteří nedokážou vidět možnosti a divy tak, jak jsou,při 

depresích, na pomoc umírajícím. Esence by se neměla používat, když musí být člověk aktivní 

nebo má mluvit, protože Metatronova energie  odvádí od každodenních činností.  

 

 

Afirmace 
 

Vidím věci takové, jaké jsou.  

 

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou 

JÁ JSEM.  

 

Jsem připraven sloužit Pravdě boží. Jsem připraven přijmout svoji pravdu. Bože chraň mně 

před tím, abych se v klamu obětoval temným silám, protože jsem to nevěděl lépe, a protože 

jsem doufám, že tam naleznu Boha.  

 

 

http://www.otazky-a-odpovedi.org/andele-archandele-nanebevzati-mistri.php


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 přítomném 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 nebo dimenzích, v 

kterých existuji...  

 

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 mne 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 nebo dimenzích, v kterých existuji. 

 

 

Dechové cvičení, které posiluje vaše spojení s Bohem a zbavuje vás všeho "špatného" 

Ciťte, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás každým dechem 

vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. 

Ciťte, že není jediného místa vaší bytosti, které by nebylo zaplněno proudem kosmické 

energie. Proudí jako řeka uvnitř vás, promývá a očišťuje celou vaši bytost. Poté, když 

vydechujete, ciťte, že vydechujete všechno smetí zevnitř sebe - všechny své nebožské 

myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoliv uvnitř svého systému nazýváte 

nebožským, cokoliv nechcete vlastnit jako své, pociťte, že vydechujete.  

 

Poznámka 
Je důležité toto cvičení provádět vědomě (neprovádět mechanicky). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Shamballa 1024 manuál - stupeň 4 (mistrovské zasvěcení) 
- obsahuje dalších 256 symbolů 

- silnější napojení na Shamballu 

- působení energie nanebevzatého mistra St.Germaina  

- očista pomocí fialového plamene 

- schopnost zasvěcovat ostatní do Shambally 1024  

 

Důležité! 

Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za 

váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa 

vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.  

 

Poznámky: 
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je 

potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s 

její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. 

Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si 

nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.  

Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár 

minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách,  světelných bytostech) a realizací 

nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.  

Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), 

někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v 

autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) 

můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás 

opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s 

energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, 

co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto 

velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že 

všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se 

tomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nanebevzatý mistr Saint Germain 
 

 

 

 

Nanebevzatí Mistři jsou netělesné duchovní bytosti, respektive formy duchovních energií. 

Mnoho z nich šlo jako my cestou vývoje na Zemi. Během pozemského života však překonali 

dualitu a dosáhli Jednoty. Na konci svého života se stali osvícenými Mistry. Někteří z nich 

jsou známi dodnes, jako Lao-c', Kuan Jin nebo Kristus. Překážky na cestě jsou jim známy. 

Jsou proto láskyplnými a chápajícími učiteli. Pomáhají nám na naší cestě. Stačí je poprosit a 

naladit se na ně.  

 

Saint Germain se svojí energií má schopnost transformovat a měnit - ať se již jedná o emoce, 

nebo stavy vědomí. Je to velký pomocník pro ty, kteří duchovně pracují a otevírají se vyšším 

světům. Tato energie je vhodná pro terapeuty, ale nejen pro ně. Uklidňuje jemnohmotné tělo, 

dokáže proměnit jakoukoliv nerovnováhu nižších čaker i všechny emocionální nerovnováhy. 

Otevírá možnost léčení a opětovného navázání vztahu ve zničeném či poškozeném přátelství.  

Saint Germain nás postupně vede z emocionálního chaosu, způsobeného mnoha emocemi 

zároveň, v důsledku kterých jsme uvízli, a osvobozuje nás od něj. Osvobozuje také od karmy 

a vede k vnitřní svobodě. Hlavním tématem je svoboda - svoboda od starých myšlenek, 

starých vzorců, masek, nutkavosti. Saint Germain pomáhá při léčivých meditacích. Jeho 

fialový plamen silně působí při rozpouštění bloků, negací, nežádoucích programů a starých 

vzorců, které nám již neslouží. 

 

 

Meditace Mistra Saint Germaina a fialového světla 

 

Posaďte se pohodlně a poproste vašeho vnitřního Mistra o léčení. Soustřeďte se přitom na 

vrcholek hlavy a 7. čakru. Myslete a poproste si o to, že byste chtěli být zbaveni své bolesti, 

svých negativních vzorců (můžete jmenovat). Nebo chcete dosáhnout uvolnění, napojení do 

vyšších světů, apod. Potom si představujte, jak do vašeho temene hlavy proudí fialové světlo - 

fialový plamen, a čistí celou vaši hlavu a pročišťuje 7. korunní čakru. Prší na vás fialové 

světlo a jeho kapky - jedna po druhé - vás očišťují a smývají z vás všechny negace. Na závěr 

poděkujte svému vnitřnímu Mistrovi. Takto se lze úspěšně zbavit stresu a napětí. Touto 



meditací uvolňujete vadné vazby, které zpětně působí na fyzické tělo, a po této meditaci lze 

zažít velmi osvobozující pocit. Tělesné nedostatky mají často příčiny, které působí z minulosti 

či dávné minulosti a způsobují potom nerovnosti v éterickém těle.  

 

 

Afirmace  

(Když provádíte tyto afirmace, představujte si fialový plamen, který omývá a čistí vaši auru.) 

 

JÁ JSEM bytost fialového plamene! JÁ JSEM čistota, kterou Bůh žádá! 
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Zasvěcení ostatních do Shambally 1024 
 

Jak poznat, zda jste na Shamballu (případně na další úrovně Shambally) připraveni?  
Lze říci, že každý, kdo po tom touží, je připraven. V případě pochybností doporučuji použít 

kyvadlo nebo se zeptat svého vyšší Já či svých duchovních průvodců.  

Nikdy nezasvěcujte někoho proti jeho vůli! 

 

Zasvěcení do Shambally  
Do Shambally může zasvěcovat jen ten, kdo má všechny 4. stupně - každý 256 symbolů = 

1024 symbolů. Tyto symboly jsou telepaticky předávány prostřednictvím zasvěcení naším 

vyšším já. Po zasvěcení jsou Shamballa symboly ukotveny v auře zasvěceného na celý 

pozemský život. Tím, že nejsou Shambally symboly předávány jednotlivě, ale jako celek, 

nedochází k jejich poškození ať úmyslem či chybou. Zasvěcení lze provést pro jednoho nebo 

více lidí najednou a to jak lokálně tak i na dálku.  

 

Upozornění! 
Zasvěcování byste měli provádět, jen pokud se cítíte být mistry, kteří dokážou pomoci svým 

žákům s případnými problémy. Není mistrem každý, kdo dostane mistrovské zasvěcení. 

Mistrem se člověk musí stát, to nelze koupit nebo dostat.  

 

Předpoklady pro zasvěcení 

- Obě strany mají domluvený čas, kdy zasvěcení proběhne a obě provedou požadovanou 

přípravu (týká se především dálkového zasvěcení) 

- Zasvěcovaný je seznámen s tím, co je Shamballa, co mu přinese, atd. 

- Zajistěte, ať vás nikdo při zasvěcení neruší (rodina, mobilní telefon, televize, apod.) 

 

Zasvěcení (společná část) 
- Nejdříve si udělejte pohodlí a připravte meditační hudbu (ne relaxační)  

- Zasvěcovaný by měl sedět v pohodlné pozici (nekřížit nohy/ruce)  

- Požádejte vaše vyšší Já o pomoc při zasvěcení (jméno zasvěcovaného)  

- Požádejte o pomoc anděly, archanděly, nanebevzaté mistry  

- Přiložte ruce k 7. čakře (u dálkového zasvěcení si toto představte)    

 

 

Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shambally 
 

Velká Invokace (Alice A. Baileyová)  

Nechť z bodu Světla v Mysli Boží proudí Světlo v Mysli lidí.  

Kéž Světlo sestoupí na Zem! Nechť z bodu Lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí.  

Kéž se Kristus vrátí na Zem! Ze středu, v němž je Vůle Boží známa, kéž účel malé lidské vůle 

vede, ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.  

Ze středu, jejž lidské plémě zveme, nechť plán Lásky a Světla vzejde a zapečetí bránu, za níž 

sídlí zlo.  

Kéž Světlo, Láska a Síla obnoví tento plán na Zemi!  

 

- vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do 

Shambally 1024 prvního stupně." 

- dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, 

požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného. 



- přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – 

stupeň 1 – dole kurzívou) 

- nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do 

jeho čela 

 

- vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do 

Shambally 1024 druhého stupně." 

- dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, 

požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného 

- přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – 

stupeň 1 – dole kurzívou) 

- nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do 

jeho čela. 

 

 

Zavěcení do 3. stupně Shambally 
 

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 mne 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 nebo dimenzích, v kterých existuji. 

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 přítomném 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 nebo dimenzích, v 

kterých existuji...  

 

- vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do 

Shambally 1024 třetího stupně." 

- dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, 

požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného. 

- přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – 

stupeň 1 – dole kurzívou) 

- nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do 

jeho čela. 

 

 

 

 



Zasvěcení do 4. stupně Shambally 
 

Invokace Fialovéoh plamene Mistra Saint Germaina 
 

Něžná Boží Přítomnosti ve mně, Já Jsem, Slyš mě nyní, když žádám:  

Způsob požehnání, o které prosím Svatému Kristovu Já všemu a všem!  

Ať se fialový plamen svobody valí kolem světa a učiní vše celistvé. Naplní zem i její lidi, 

Kristovým světlem zářícím skrze ně!  

Já Jsem ta činnost Boha nade mnou Celistvá rukou Boží lásky, přeměňující nesvárů zdejších 

příčiny. V samém jádru jejich, aby nikdo neměl strach.  

Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem mocná síla lásky svobody povznášející celou zem k nebesům. 

Fialový plamen nyní jasně září.  

V živé kráse je boží světlo, které nyní a navždy nastaví mě, svět a vše živé věčně svobodné v 

dokonalosti Nanebevzatého Mistra!  

Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem!  

 

- vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do 

Shambally 1024 čtvrtého stupně." 

- dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, 

požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného. 

- přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – 

stupeň 1 – dole kurzívou) 

- nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do 

jeho čela. 

 

 

Ukončení zasvěcení 
- Poděkujte svému vyššímu Já za pomoc 

- Poděkujte andělům, archandělům, nanebevzatým mistrům.  

- Předejte manuál (případně certifikát) zasvěcenému 

 

Poznámka 

Invokace je proces vzývání duchovní energie božstva, aby vstoupilo do vašeho fyzického já, 

dočasně se spojilo duchovní a tělesnou podstatu univerzální životní síly, a aby tak vznikla 

jedna mocná existence. Můžete vyvolávat jak mužské bohy tak ženské podle toho, jak se vám 

to bude hodit. 

  

Zdroj: www.otazky-a-odpovedi.org 

 

http://www.otazky-a-odpovedi.org/

