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SPOLEČNÉ VEČERNÍ MODLITBY 

 

Dálkové společné modlitby se swami Rajneeshem Pranapati. 

Deset minut tiché kontemplace a rozjímání nad danou prosbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSÍM O SPOJENÍ S MILOVANOU DUŠÍ 
 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou modlitbu. Modlitbu, která uzavírá celý proces hledání partnera duše. Modlit-

bu, která završuje vaši niternou práci v průběhu jedenácti týdnů. Celý soubor modliteb Volání 

partnera duše bude zakončen zítra velkým andělským léčením, budu vám posílat andělskou ener-

gii. Jedná se zde o zprostředkování energie karmického čištění, které zaléčí to,  

co se v tomto procesu otevřelo.  

ZÁVĚREM - VELKÉ ANDĚLSKÉ LÉČENÍ 

 

V průběhu tohoto léčení k sobě buďte jemní a citliví. Doporučuji vám toto léčení přijmout vleže, 

bez nějakého nároku na sebe sama, zkrátka - v odevzdání, v přijetí toho, co v hodině léčení bude 

přicházet. Neexistuje dobrý nebo špatný způsob. V duchu se vraťte do míst tohoto procesu, která 

byla pro vás těžká a nechte je opečovat jemnou andělskou energií. Po skončení velkého andělské-

ho léčení tiše vstaňte, pokloňte se své bytosti a jděte spát, alespoň na hodinku, na dvě. Toho času 

dojde k uzavření jednotlivých témat. Poté můžete opět vstát, proces Volání partnera duše již bude 

ukončen. 
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MODLITBA JEDENÁCTÁ: SPOJENÍ CEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem tu, pro tebe. Vidíš? 

Všichni jsou již dávno pryč, 

jen naše cesty jsou spojené. Slyšíš? 

Utichl pláč mého zoufání. 

Jsem tu. Bez tebe. Cítíš? 

Země se ještě chvěje, 

nebo je to moje srdce? Vnímáš? 

Moje srdce bylo zlomené, 

ale to je dávno pryč, 

všechna bolest zmizela. 

Mé srdce se uzdravilo, 

bylo to jak kouzlo, 

co zavítalo tiše mezi nás, 

v tento roční čas... 

... naše cesty spojilo.  
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DUCHOVNÍ ROZMĚR MODLITBY 

Modlitba znamená obnovení, víru zrozenou z touhy a důvěry, svěžest a nové začátky. Ukazuje 

cestu k hlubšímu porozumění omlazujícím energiím, které z nás vyvěrají a mohou se obnovit kdy-

koliv v našem životě. Modlitba obsahuje zjevitelskou energii, energii zvýšeného vědomí a obnove-

ní. 

 

 

POZITIVNÍ DOPAD MODLITBY 
Modlitbou uvnitř naší psyché nastavíme nový program, který začne automaticky přitahovat jiné 

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Věřím tomu, že zdroj mé vnitřní síly je božského původu a přináší všem lidem radost.“ 

 

 

NA ZÁVĚR 
Jedna životní lež byla odhalena - jedna pravda leží před vámi otevřená na stole. Skončila falešná 

existence a objevila se ta pravá. Najděte v sobě odvahu podrobit se a dokonce se svěřit do rukou 

chaosu života a všemu, co je nepovšimnutelné, nezměřitelné a nepostihnutelné. Naučili jste se žít v 

nejistotě a přijali skutečnost, že se můžete spolehnout jen na důvěryhodnost nepředvídatelnosti a 

nevypočítatelnosti obsažené v pravdě O VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE. 

 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Nechte lásku a krásu, aby prozářila radostí celý váš život. Tiše čeká za dveřmi, až jí dovolíte 

vstoupit. Možná už vstoupila. Za záležitostí, kterou řešíte tímto procesem, se skrývá milostný 

vztah, milostná touha, partner duše.  

 

Nyní udělejte tečku. Pokloňte se a poděkujte, tak jak to cítíte. 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii 1.čakry. Vnímám silné stránky své osobnosti a s láskou je využívám ve 

svém životě..  

 

TABU TÝDNE 
Modlitbou se samozřejmě uvolňují také naše myšlenky, kterými jsme se dlouho nezabývali a má-

me tendenci je pouštět do světa, sdílet je. Neméně důležitým aspektem Tabu týdne je, že se tím 

vytváří vaše nová „aura“, nyní myšlenou v přeneseném slova smyslu. Potřebujete kolem sebe vy-

tvořit novou auru, méně čitelnou a přesto upřímnější a nevykalkulovanou. V tomto 12-ti týdenním 

procesu jí vytvoříte pevné základy, které pak zapomenete, ale budou skutečně nosnými pilíři vaší 

atraktivity. 

Tabu týdne je tedy pro vás absolutním zákazem sdílení daného tématu: 

„Jen láska má cenu.“ 

Jen lásku, kterou mám, mohu dávat. Proto miluji sám sebe takového, jaký jsem. Tuto afirmaci za-

kotvuji hluboko v sobě - pro tento okamžik, pro nynějšek a provždy. Udržuji ji živou pro všechny 

časy. A teď je to moje tajemství a nikdo se ho nesmí dozvědět. 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, LILII.  

Zítřek se postará sám o sebe, já se postarám o sebe v této hodině. 

 

PRAKTICKÝ ÚKOL 
„Kdo nalezl zdroj svého života sám v sobě, stane se pramenem, který občerstvuje jiné.“ 

Žij tuto pravdu. 
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FYZICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Každá buňka našeho fyzického těla podléhá působením energií, programování. My sami do svých 

buněk vkládáme programy. V rámci Volání partnera duše dochází k čištění fyzického těla. V tom-

to týdnu dojde k léčení štítné žlázy. 

  

VÝSLUŽKA 
Osvobodili jste se od zatížení karmou. 

 

PŘÍDAVEK NA CESTU 
Můžete se spolehnout na své vnímání! Duchovně jste povyrostli o značný kus! 

 

A jedna zpráva pro vás: 

POKLONA VŠEM, KTEŘÍ DOŠLI AŽ SEM! 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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