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-od perseidů po leonidy- 

tolik času potřebného k volání partnera duše 

sdělil mi anděl ve snu. 

Vyjevil se nad temnou krajinou 

a přinesl poselství o lásce. 

„Tvá láska přijde.“ 

Zasáhl mě hluboko do srdce. 

„Jsem schopný vůbec něco obětovat lásce?“ 

 

     Aby tato oběť nebyla jen tím, že něco ztratím, že mi bude něco odejmuto, něco vykonám. 

     Jsme navyklí přemýšlet o lásce tak, že přijde, že bude krásná a blýskavá. Ale málokdy nás napadne, že v lásce 

nejsou pravidla Hollywoodu. Jsou i jiné scénáře. Ne ve všech přijde někdo, kdo nás zachrání. V některých i my hraje-

me úlohu toho, kdo pomůže. 

     Ať jsi nahlížel na lásku přes růžové brýle nebo jsi na ní nenahlížel dosud vůbec nijak, zvu tě do tohoto procesu, ve 

kterém budeme všichni – ti, kteří lásku – partnera duše – hledají. Toto není příslib, že láska přijde – že skutečně do 

tvého života vstoupí někdo. Toto je řádná objednávka do vesmíru, kdy dáváme hlasitě najevo, že jsme připraveni pro 

to, aby do našeho života vstoupil partner duše. 

     Ať už máš vztah nebo ne – tento proces může být pro tebe. Když ho máš, můžeš uvnitř duše cítit, že ten pravý, ta 

pravá to není.  Můžeš také zjistit, že jsi své srdce doposud neotevřel, a že žiješ s někým, pro koho na svém srdci nemáš 

místo, přestože to je partner tvé duše.  Když ho nemáš a jsi sám, můžeš někde uvnitř tušit smlouvy se samotou, které 

jsi uzavřel – nebo zkrátka se svým strachem. 

     Pravidla lásky jsou jednoduchá a složitá zároveň. Můžeš žít vedle člověka, který je partnerem tvé duše a ty to ani 

nemusíš vědět, a můžeš jen čekat, snít o lásce, hledat. Tento proces vnitřní proměny tě vede k hlubšímu spojení s tvou 

duší, k odevzdání iluzí a planých nadějí. Zveme tě do procesu, kde budeme dělat pořádek v našich pohledech na lásku, 

kde budeme uklízet zranění z  našich lásek, kde budeme vzdávat úctu partnerstvím jež byla, do procesu vlastního 

osvobození našeho srdce do čisté bezpodmínečné lásky ve které se potkávají partneři duše. 

     Proces, ve kterým tě povedeme  jako po slabé nitce tmou – ve velmi křehkém procesu odevzdání. , kde budeme 

posílat energii uvědomění, energii čištění, je procesem uzdravení tvého srdce, procesem rozhojnění esence lásky , pro-

cesem pravdy tvého srdce. 

 

 

Proces obsahuje části: 
Společné večerní modlitby. 

Dálkové meditace. 

Karmické čištění. 

Uvědomění 
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Naše první společná dálková práce začne meditací - S čím vstupuji do procesu. Do té doby, pro-

sím, zakupte si nějaký pěkný sešit, posvátný, se kterým budete v průběhu tohoto procesu pracovat. 

Můžete si již zaznamenávat sami pro sebe, co vám chodí k tomu, že vstupujete do tohoto procesu. 

Doporučuji ho začít psát deníkovou formou: 

16.8.2012, Oslovice 

Dnes jsem poprvé začal přemýšlet nad tím, co mi tento proces přinese. S láskou myslím na své mi-

nulé vztahy, ale přijde mi, že ačkoliv na ně myslím s láskou, něco mě táhne na zpět, abych tam ně-

co vyčistil. 

 

Deník pište ucelenými větami, jako byste toto psali pro ty, kteří ho najdou, až vy tu nebudete, ja-

koby pro ně deník měl být klíčem k nalezení partnera duše. Proto, prosím, nepodceňujte psaní to-

hoto deníku. Doprovázejte ho ilustracemi, vlepujte do něj obrázky, zkrátka vše, co Vám k tomu 

bude v průběhu celého procesu chodit. Diskutujte v tomto deníku sami se sebou a ano, to hlavně: 

Pište ho v ICH formě - tedy: Já jsem byl, Já jsem dělal... Já budu apod. 

 

Do tohoto deníku pak zejména zapisujte vše, co se bude týkat naší dálkové společné práce a jed-

notlivých meditací, modliteb atd. 

 

Čas, který nám zbývá do startu - do první dálkové společné meditace berte jako čas, slaďujeme 

naše energetická pole. Obdržel jsem poselství od andělské bytosti, bylo hodně energeticky silné a 

právě proto vím, jak je důležité dát Vám v počátku tohoto procesu čas na ono energetické naladě-

ní, aby to pro Vás nebylo tak zatěžující. 

 

V těchto několika málo úvodních dnech se Vám může energeticky hodně přitížit (můžete vnímat 

svou situaci jako velmi nepříjemnou, těžkou, pocity zhroucení, rozpadu), zdravotně přitížit (bolesti 

očí, otoky očí, modřinky) a psychicky přitížit (usedavý pláč, zhroucení). Vnímám tuto energii jako 

energii rozkladu našeho původního světa... toho, ve kterém se nám nedaří najít životního partnera, 

protože právě v původním energetickém nastavení jsou vytvořené i naše navyklé vzorce chování, 

energetické vzorce, psychické vzorce atd.  

 

Vědomým sestupem do energie rozkladu vlastně jdete vstříc novému vnímání, novému přeuspořá-

dání sebe sama, vašeho světa. Počátek procesu tedy můžete vnímat jako "hozenou těžkou deku" 

nebo "prokletí" nebo "depku" či "schízu", ale vlastně se jedná o lidová pojmenování jednoho a to-

ho samého - přestavby Vašeho bytí. Hloubka procesu může být různá, budete-li procházet tíhou, 

kterou popisuji, děkujte a vítejte. Je také možné, že  síla prožitků a změn nebude pro vás důležitá a 

proběhne bez vašeho plného cítění. Obojí je v pořádku. Pouze vaše vědomí, že jste vstoupili do 

tohoto procesu by mělo být středem vaší pozornosti, nikoliv to, jak se cítíte. Tímto vědomím, že 

vnitřně toto vím,  si zároveň určujete karmickou hloubku procesu - např. neodčišťujete pouze po-

slední vztahové děje, nebo situace spojené s první láskou, ale také dějové linky v pohybech duše, 

které nemůžeme poznat. 

 

Může se tento proces časově prodloužit, dálkové procesy mají vnitřní inteligenci - a to je to neza-

měnitelné kouzlo...  
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Milý příteli, 

 

zítřejším dnem plně vstupujeme do procesu Volání partnera duše. Celodenní medita-

ce. Nezáleží na tom, kolik času máš. Nezáleží na tom, jestli jsi v práci nebo snad na 

tom, že jsi tento email obdržel až večer. Ten proces tě povede sám. Ale zítřejší den je 

dnem, kdy vstupujeme do procesu, kdy si uvědomujeme, s čím do něj vstupujeme. 

Všímej si, jaká témata ti vystupují na mysl v průběhu dne, co vše ti ve spojitosti s 

počáteční meditací vystoupí. A vše si zapisuj do svého sešitu. 

 

Přijde-li ti sednout si do meditační pozice a meditovat, udělej to. Přijde-li ti chodit a 

jen se zastavovat a zapisovat, udělej to. Přijde-li ti nedělat nic, jen si všímat svých 

vnitřních pocitů, udělej tak. Máš-li dojem, že je třeba postavit oltář, postav ho. Je jen 

na tobě, jak otevřeš tento proces. Celý tento den bude prodchnutý energií otevírání...  

 

Možná se můžeš obléknout do svátečního, možná se můžeš upravit víc než obvykle. 

Je docela možné, že i to je dost výrazné zavolání toho, co si přejeme. Možná bys 

měl koupit květiny a uctít sám sebe. Možná bys mohl udělat spoustu jiných věcí, 

které obvykle neděláš - zavolat kamarádovi a říct mu, co se děje. Jakkoliv ozvláštníš 

tento den, aby pro tebe byl nezapomenutelný, udělej to, bude to fajn. 

 

Celý den v meditaci, to je náš cíl. Půlnocí se tento proces otevře... i já s vámi do něj  

vstoupím. Co se vám zdá, s čím se probouzíte,... to vše je vstup do tohoto procesu 

Volání partnera duše... Meditace končící další půlnocí... Meditace, kdy na závěr po-

děkujte, že jste mohli toto téma otevřít... 

 

Ať se věci dějí...  

VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 


