Listopadový telepatický seminář Lifenet – Vhloubit se do práce
Sobota, 27. listopadu 2021, začátek v 9:00 ráno.
Opakování ve středu, 1. prosince, začátek kdykoliv budete mít během dne čas - pokud je to
možné, tak v 9:00 ráno.
Program semináře naleznete v různých jazycích na těchto webových stránkách:
www.lifenet.si/meditations nebo https://www.lebensnetz-geomantie.de
• Pracujeme v souladu se sluncem, takže začněte v dané hodině podle místního času.
• V případě potřeby zkontrolujte pokyny pro telepatické workshopy publikované na dvou
zmíněných webových stránkách.
• Prostudujte si plán workshopu předem, vytiskněte si ho nebo ho mějte k dispozici v počítači
nebo telefonu, abyste mohli sledovat jednotlivé sekvence.
Vzhledem k tomu, že každý z nás má různý rytmus jakým způsobem provádí duchovní práci, není
třeba uvádět pro každé cvičení konkrétní časový rámec. Každé sekvenci a cvičení věnujte tolik
času, kolik potřebujete, a pamatujte, že během naší práce udržujeme skupinovou soudržnost.
Naladění skupiny
1. Uvědomte si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Použijte své jemné antény a
pociťte přítomnost členů skupiny.
2. Utvoříme kruh a pozveme do něho předky a potomky lidské rasy. Uvědomte si, jak se cítíte,
když s námi stojí ve stejném kruhu.
3. Ve své představě vytvoříme prostor pro náš seminář. Tento prostor má sférickou formu
složenou z několika vrstev jemných membrán.
4. Nyní pozveme elementární a archetypální bytosti pozemských království, aby se k nám
připojili. Také pozveme bytosti andělské sítě. Uvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v
kruhu.
5. Abychom se naladili na stejnou časovou úroveň, bez ohledu na místní časové pásmo,
představme si spirálu vycházející ze Země, aby nás pozvedla na časovou úroveň, která nás
propojuje. Pokud vás během workshopu něco vyruší, můžete se vrátit do tohoto
chráněného prostoru a pokračovat odtud.

Sekvence 1: Hledání zdroje současných pandemií
Počet lidí nemocných na covid se zvyšuje. Čím to je, že "virová policie" nemůže nalézt skrytý zdroj
covidu v lidském těle? Mohlo by to být tím, že je geneticky upravený takovým způsobem, aby se
mohl skrývat?
1. Procházejte svým tělem ze srdce směrem ke kostrči. Zjistíte, kde se uvnitř kostrče viry
schovávají. Kostrč je místo síly v našem těle, které může být mocensky a agresivně
zneužito k poškození lidské rasy.

2. Nalaďte se na duše osvícených předků lidstva a požádejte je, aby poradily mikroelementálům (jiskry Gaie), kde nalézt zdroj manipulovaných virů, a jak je transmutovat do
jejich přirozeného stavu bytí.
Sekvence 2: Zvyšte úsilí, jak vyléčit příčiny planetární krize
Na jedné straně existuje veliké úsilí o záchranu fyzického aspektu zdraví Země. Vědci a nevládní
organizace vyvíjejí v tomto směru silný nátlak - jako třeba v případě nedávné konference o
klimatických změnách v Glasgowě. Je zde však minimální zájem o obnovu planetární rovnováhy a
dobrého života prostřednictvím komunikace a spolupráce se Zemí a jejími víceúrovňovými světy.
1. Představte si, že se účastníte velkého proudu demonstrantů, požadujících spravedlnost a
péči o Zemi, atmosféru a všechny bytosti přírody.
2. Prociťte, že jste součástí protestu celou svou myslí a srdcem.
3. Na jednom místě dav protestujících lidí - včetně vás - začne kráčet dozadu.
4. Vzhledem k tomu, že chůze pozpátku není v davu možná, uvědomíte si, že všichni (včetně
vás) jdou nazpět individuálně.
5. Zpočátku kráčíte dozadu přes skořápku materializované Země. Prociťte minerální tělo
planety kolem vás.
6. Pokračujte v chůzi pozpátku, až se dostanete do světa elementárních a archetypálních
bytostí planety.
7. Teď se otočte a pohleďte těmto bytostem do očí. Požádejte je, aby vedly evoluci Země
směrem, který umožňuje obnovu dobrého života a rovnováhy na planetě.
8. Naslouchejte bedlivě jejich instrukcím a inspiraci k tomu, jak můžeme jednat individuálně i
skupinově, abychom podpořili evoluci naši i Gaie na novou úroveň vědomí, harmonie a
dobrého života (pohody).
Sekvence 3: Těžba vzácných minerálů a supra-mysl
Není pochyb o tom, že těžba vzácných kovů, které jsou nutné pro rozvoj počítačového průmyslu,
velice poškozuje a hluboce zraňuje království minerálů. Účinky na lidskou racionální mysl jsou
ještě mnohem více alarmující. Několik centimetrů nad naším korunním centrem je vytvářeno
falešné centrum supra-mysli. Toto je navrženo k manipulaci a ovládání nezávislého myšlení
lidstva. Následkem toho je i to, že se lidské bytosti rychle chytají a drží myšlenkových vzorců (např.
vzorce Covid), které nemají nic společného s pravdou života.
1. Ve své představě sestupte hluboko dolů do země pod vašima nohama, do komnaty, kde je
ohnisko srdce minerálního království. Představte si, že je umístěno na půli cesty mezi
vašimi chodidly a zemským jádrem.
2. Omluvte se za destruktivní těžbu minulého století, zejména několika posledních dekád. Je-li
potřeba, použijte rituál Gaia touch “Slzy božské milosti”. (najdete úplně na konci textu)
3. Poté zvedejte pozornost podél své svislé osy, abyste dosáhli bodu nad vaší korunní čakrou,
popsanému výše. Představte si, že vezmete tento bod do svých rukou jako jakýsi ztvrdlý
kousek mysli. Sneste jej obloukem směrem dolů.
4. Oblouk se nachází za vašimi zády. Směřuje dolů do dříve zmíněné komnaty uvnitř Země,
která reprezentuje srdce minerálního království.
5. Požádejte, aby byl tento kus zatuhlé mysli akceptován, transmutován (proměněn) a znovu
zahrnut do minerálního království.
6. Pak se podél svislé osy vašeho těla vraťte do svého mozku a ujistěte se, že zde není žádné
jiné centrum, které by řídilo vaši mysl, ale jen "třetí oko" umístěné ve středu vašeho mozku.

Sekvence 4: Osvobození posvátných míst Gaii
Náboženské instituce, vytvořené v různých dobách a kulturách lidstva, jsou často umístěny na
posvátných místech Gaii. Tato náboženství využívají vzácné síly těchto míst pro svou vlastní moc,
účely a šíření, již však ne pro ochranu života na Zemi. V důsledku toho je Gaii a jejím
elementárním světům bráněno, aby se mohly naplno zapojit do řešení takzvané "klimatické krize".
1. Vyberte si nějakou náboženskou budovu, která patří jednomu z celosvětových náboženství.
Stoupněte si dovnitř - ale ne na její podlahu, ale na holou zem pod ní.
2. Pak zvedněte celou budovu až na úroveň své kostrče. (Použijte odpovídající pohyb rukou!)
Vytvořte zde platformu světla a barev jako nových základů budovy.
3. Pak nechejte tuto novou základnu světla a barev klesat do úrovně kolen, na úroveň čaker
elementu Země ve vašem těle.
4. Tento proces opakujte ještě s několika dalšími náboženskými budovami, které znáte, třeba i
v jiných částech světa.
5. Uvědomte si, že tyto základny světla a barev jsou novou půdou, na které pak stojí
náboženské a jiné budovy - ty, které dosud dusily Zemi.
6. Nyní mají posvátná místa Země dvě různé základny nebo zemské úrovně / podklady.
Ujistěte se, že vskutku stojíte na posvátné půdě (stále v jedné z náboženských budov).
Samotná budova pak stojí na základně světla a barev, které jsme vytvořili.
7. Pak se několikrát zhluboka nadechněte a začněte dýchat spolu s místem nebo vydávejte
zvuky, aby dříve utiskovaná posvátná sílová místa Země mohla začít znovu fungovat ve
prospěch věčného života. Poděkujte.
Sekvence 5: Můžeme volně kráčet vlastní duchovní cestou
Mnoho náboženských, politických a ideologických systémů se stalo vůči lidem mnohem
represivnějšími a agresivnějšími vnucováním systémů víry, které považují za správné a výhodné
pro svou moc a vlastní zájmy. Lidé si uvědomují, že jsou indoktrinováni k víře a hodnotám, které
neuznávají a které ani nepečují o smysl jejich individuální inkarnace na Zemi.
1. Představte si, že jdete za knězem nebo kněžkou jakéhokoliv náboženství dle vašeho
výběru a řeknete mu/jí, že lidé jsou svobodní a mají právo a odpovědnost kráčet duchovní
cestou podle svého výběru. Nemají být nuceni akceptovat nebo následovat náboženské
fráze a dogmata. Požádejte je, aby místo toho pomáhali a posilovali jednotlivce, aby
naslouchali hlasu svého srdce a mysli. Tento proces můžete opakovat i s kněžími jiných
náboženství.
2. Pak pozvěte vyspělé bytosti (tak zvané “svaté”), kteří nyní setrvávají ve světě předků a
potomků (v duchovním světě), aby přístoupili ke kněžím různých náboženství po celém
světě s obdobným poselstvím.
3. Potom si představte, že jdete za politiky, které znáte, a požádejte je, aby opustili své
předsudky a představy o tom, co je pro lidi dobré. Naléhejte na ně, aby naslouchali svému
vlastnímu vnitřnímu hlasu a jednali v souladu se zájmy a ve prospěch lidské rasy, Země a
jejích bytostí.
4. Nyní pozvěte přední vůdce lidí a národů, kteří nyní dlí v duchovním světě, aby inspirovali
politické vůdce na Zemi k tomu, aby jednali podle hlasu svého srdce a naslouchali
skutečným potřebám lidí a Země.

Sekvence 6: Pokračujeme v rozšíření srdečního systému
1. Učiňte se nesmírně malými, abyste mohli použít svou krevní buňku jako loďku, která se
bude pohybovat vaším oběhovým systémem. Spontánně si představte nějakou fantazii o
tom, jak by to mohlo probíhat. Zvědomte si, že plujete éterickým krevním řečištěm, které je
modré, nikoli červené.
2. Po chvíli vás proud přivádí do jedné z komor srdce. Tam vyskočte z vaší "loďky" a přistupte
ke dveřím do páté komory srdce. (Její existence byla objevena nedávno.) Požádejte o klíč a
vstupte.
3. Když vstupujete do páté komnaty, ujistěte se, že jste naladěni na její posvátnou úroveň.
4. Poté, co jste vstoupili do páté komnaty, ukryjte ji před pohledy těch sil, které by se chtěly
zmocnit posvátných dimenzí lidského srdce. Vytvořte světelnou sféru podobnou mlze uvnitř
i vně komnaty.
5. Nyní se rozhlédněte kolem dokola po této komnatě. Zjistíte, že její prostor je veliký jako celý
vesmír! Spíše než plný souhvězdí je však naplněn světlem živých bytostí, které známe jako
archetypy stvoření. (Některé z nich známe jako postavy zvěrokruhu.)
6. Uvědomte si, že dimenze prostoru, kterou jsme objevili, představuje vědomí, kde je možné
komunikovat a spolupracovat s bytostmi paralelních evolucí, jako jsou vílí a elementární
bytosti, Sidhe (čti „ší“), andělské světy, svět předků a potomků - duchovní svět… Pokuste
se o to!
7. Toto sdílené vědomí budeme potřebovat v blízké budoucnosti, abychom mohli rozvíjet
praktickou spolupráci s paralelními světy Gaie. Takže sestupte na Zemi a dobře se
uzemněte ve svém prostředí, abyste byli schopni tento vzácný objev uskutečňovat v
každodenním životě.
Závěr
Poděkujme si navzájem a také našim hostům z paralelních světů, včetně našich předků a
potomků.
Můžete si zopakovat ty sekvence, které považujete za důležité.
Zveřejněte své zkušenosti na www.lifenet.si, abyste je mohli sdílet se skupinou.
Rituál Slzy milosti
1. Zvedněte ruce v gestu modlitby do úrovně svého srdce a nechejte kapku soucitu svého
srdce kapnout do prostoru mezi vašimi dlaněmi.
2. Skloňte se k Zemi a svou představivostí jděte hluboko do říše Gaie. Vytvořte svými dlaněmi
nádobu a požádejte Gaiu o kapku jejího odpuštění, které souvisí s úzkostí nebo urážkou
způsobenou jakémukoliv aspektu života, místu, bytostem ...
3. Narovnejte se a zvedněte nádobu ze svých rukou k nebesům a požádejte o kapku božské
milosti.
4. Léčivá voda je nyní sebrána homeopatickým způsobem. Nasměrujte nádobu z vašich rukou
ve své představivosti tak, aby léčivá voda proudila k zamýšlenému cíli nebo účelu.

