
MYŠLENÍ = p říčina 

Naše PROŽITKY = důsledky našeho myšlení 

My sami jsme tím, kdo má stále kontrolu nad svou budoucností! 

Síla duše se zaměřuje v každé chvíli na cíl, na nějž myslíte. 

Duch vědomý si sebe sama pak určuje svůj cíl v dalším okamžiku, protože duch je tou energií, která 
má sílu a umí všechnu sílu kontrolovat a cílit tam, kde chce! 

My sami jsme tím, kdo je zodpovědný za vše, co se nám děje v tomto životě, protože my sami se 
můžeme naučit cílit svou sílu energií tam, kam chceme. 

Vše se děje jenom proto, že duch – tedy jedinec může působit na universální energie, a tím je 
nasměrovat tam, kam chce. 

 

ZAM ĚŘUJTE SE STÁLE JENOM NA TO, CO OPRAVDU CHCETE 

 

-uvědomujte si, jak myslíte, co při tom prociťujete a jaké činy potom děláte 

-síly vašeho ducha se zaměří a jsou-li v souladu s universálními silami, pak se vám zhmotní to,na 
co nejčastěji myslíte=tedy na cíl 

-na co nejčastěji myslíte, to vám přechází za určitou dobu do podvědomé mysli a stává se pak 
automatickým, nevědomým programem vašeho nastavení mysli-myšlenek 

-chcete-li něco u sebe změnit, pak je potřeba nejprve na to neustále a vědomě myslet, toto 
pravidelné vědomé myšlení se za čas stane automatickým, zvláště pokud je myšlenka spojená 
s intenzivním pocitem= NA CO NEJČASTĚJI MYSLÍTE, TO SE STÁVÁ AUTOMATICKÝM  

PROGRAMOVÝM NASTAVENÍM MYSLI A TO SE TAKÉ ZHMOTNÍ N EJDŘÍVE!!!  Jsou-li 
to STRES A STRACHY, pak se vám i tyto silně energeticky podbarvené myšlenky velmi brzy 
zhmotňují= VAŠE OBAVY SE TAK NAPLNÍ, protože MYŠLENKA je PŘÍČINA a důsledkem je 
potom PROŽITEK-ZÁŽITEK STRACHU, v našem příkladu. 

COKOLI SE STANE PODVĚDOMÝM MYŠLENÍM, to se nám VELMI RYCHLE 
ZHMOT ŇUJE, NEBOŤ TO JE TAKÉ POSILOVÁNO SILNOU nev ědomou energií 
prociťování!!! A ČÍM SILN ĚJŠÍ JE energie PROCIŤOVÁNÍ, tím RYCHLEJI se TO, na CO 
MYSLÍME, ZHMOTNÍ V NAŠÍ REALIT Ě života. 

 

ZCELA NOVÁ ČINNOST myšlení 

Aby se duch vědomý sám sebe mohl zaobírat něčím novým a jiným, musí si uvědomovat a vědomě 
myslet! 

-NOVÉ MYŠLENKY pokud se stále a pravidelně opakují v mysli i se stejnými pocity, se pak 
STÁVAJÍ AUTOMATICKÝMI myšlenkami, jež jsou ukládány v podvědomé mysli a tím i 
v nevědomých programových nastaveních. 

SOLÁRNÍ PLEXUS 

-3.čakrové centrum je sídlem hlavního průduchu a ukotvení duše, která se odtud rozvětvuje do všech 
čaker, jako chobotnička 



-odtud se také zásobuje energií celý náš systém čakrových center 

-zde se střetávají také nervové systémy sympatika a parasympatika, které nejsou ovlivnitelné naší 
vůlí!! 

-vzájemná propojení vědomí a podvědomí je stejné jako fungování nervového systému 

-mozkomíšní systém je ORGÁN VĚDOMÍ –přichází k nám informace z orgánů těla, smyslů a má 
centrum v mozku 

-autonomní systém je ORGÁNEM PODVĚDOMÍ - nevědomí, má své centrum v nervové spleti uzlin 
za žaludkem = SOLÁRNÍ PLEXUS a je kanálem MENTÁLNÍ ČINNOSTI, která není vůlí 
ovlivnitelná a bez našeho vědomí udržuje činnosti a funkce našeho těla 

-kontakt mezi oběma systémy je „bloudivým nervem“, jež vychází z mozku směrem do hrudníku, 
jde do srdce, plic, bránice a následně se spojuje s nervy parasympatického systému, tím utvoří spojení 
mezi oběma nervovými systémy, čím z nás udělá dokonalou fyzickou bytost 

-veškeré MYŠLENÍ a vnímání je přijímáno mozkem COŽ = ORGÁN VĚDOMÍ, zde je naše 
schopnost myslet a uvažovat 

-na tomto společném základu dochází k tomu, že každá naše myšlenka tak je vysílaná z mozku 
přímo do oblasti solaru plexu, kde je jí dávána síla a tedy energetický náboj, a podle toho, jak je 
silný se nám dříve nebo později každá myšlenka zhmotní v naší realitě!!! 

-podvědomá mysl tak akceptuje vše, co je námi vysíláno bez toho, aby to jakkoli komentovala, či 
zastavovala-je tak přijímatelem toho, co náš mozek vysílá do silového centra oblasti solaru 
plexu!!! 

-na tomto základě pak mentální rovina tvoří a zhmotňuje vše, na co myslíme a rychlost toho se 
odvíjí od síly, kterou sami tomu na co myslíme dáváme-to je pocitem!!! 

-SOLARNÍ PLEXUS je energetickým centrem našeho těla, proto pokud nám toto centrum 
dobře pracuje, je jedinec silný, se zdravými názory a pocity a sebedůvěrou. 

-pokud toto centrum nevysílá dostatečné množství energie do všech čaker a éterických těl, 
nastává chaos a dojde k tomu, že máme negativní pocity, stavy a náš duch je ve zmatečných 
jednáních, v tento okamžik se nám může vytvářet také disfunkce a nesoulad mezi jemno-
hmotnými těly v celé auře, může tak docházet k odpojením od planety a její energie, od 
kosmické energie, dochází často k mentálním disfunkcím vnímání k vystoupení astrálního t ěla 
z aury ven mimo její dosah, také se nám okamžitě sníží nebo zcela zmizí ochranná vrstva aury, 
či dochází i k jiným disfunkcím energetických těl a následně tak dojde ihned k disfunkcím 
v oblastech horních, či spodních čaker a orgánech s nimi spojenými. 

-VĚDOMÍ JE PŘÍMO ZÁVISLÉ NA PODV ĚDOMÍ A NEV ĚDOMÝCH PROGRAMECH 
MYSLI, ABY MOHLO ZÍSKÁVAT ENERGII a vitalitu  

-pokud je poškozeno ukotvení duše a energetické centrum, nastává nedostatek energií v celém 
systému, je to proto, že jsme odpojeni od zdrojové energie-Universa a následně dochází 
k přerušení spojení mezi nevědomím, podvědomou myslí a vědomou myslí + tím chybí energie 
k jejich spolupráci a tvoření správného myšlení. Pak nastává stav UTRPENÍ buď tělesné, 
duševní nebo i utrpení v prostředí kolem nás!!! 

-K NARUŠENÍ PROSTŘEDÍ, dojde proto, že je přerušeno spojení mezi Universem a duchem 

-FYZICKÉ UTRPENÍ ,k němu dojde proto, že SOLAR PLEXUS NEVYTVÁŘÍ a NEMÁ 
DOSTATEK ENERGIE pro celé tělo fyzické a všechny jeho orgány 



-MENTÁLNÍ UTRPENÍ, protože vědomí je závislé na podvědomí a na programech nevědomí, tak 
že potřebuje získat potřebnou energii na podporu správného myšlení=SPRÁVNÉ VIBRACE PRO 
SPRÁVNÉ MYŠLENÍ A SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ SEBE I SVĚTA KOLEM NÁS 

-SOLÁRNÍ PLEXUS je tak místo, kde se čas stává nekonečným, kde se určuje prostor, kde 
žijeme, kde je tvořena naše realita vnímání a vidění světa, kde se Universální kolektivní vědomí 
promítá do možností naší reality, již si na základě spojení vědomí, podvědomí a nevědomých 
programů vytváříme pomocí síly energií ze solaru plexu SVOU VLASTNÍ REALITU = SV ŮJ 
ŽIVOT A SVÉ PROŽITKY, jako d ůsledky našich myšlení a prociťování v centru SOLARU 
PLEXU, který je ukotvením našeho ducha v nás!!!!!!!!!!!!  

-Všechny naše vnímání – naše reality námi samotnými vytvářené jsou tedy jen tím, jak pracuje 
náš duch ukotven v naší duši. Jak on sám má nastaveno, dle svých předchozích bytí své nynější 
propojení s celým Universem, jak náš duch, tedy naše duše si sama ve svém fyzickém těle vytváří 
vlastní propojení mezi nervovými centry sympatika a parasympatika a jak celý nervový systém 
pracuje společně s mozkem a vědomou myslí. Veškerá tyto nastavení naší minulosti, jsou tak 
nastavována tím, jak vysoké frekvence dokáže vytvářet a přijímat a vysílat náš duch, tedy naše duše. 

 Vše je tedy zase jen o energiích, vše se děje na základě toho, jak náš duch je v souladu se 
zákonitostmi celého Universa, a co se zde ve hmotném světě musí naučit a sám na vlastní volbě prožít, 
žel je jen málokdo, koho nestíhá některá forma UTRPENÍ, jež jsem výše popsala, proto se také většina 
lidí i bytostí musí za svůj fyzický život očišťovat od negativních VLASTNÍCH BLOKACÍ = energií, 
kterými si sami tvoří NĚKTERÝ TYP VLASTNÍCH UTRPENÍ, pomoci může také vědomé karmické 
čištění, nejen energetické, ale také společně s vědomým uvědomováním a změnami programových 
nastavení uvnitř sebe sama, takové programy očist najdete i na mém webu: http:karmicka-
ocista.717.cz  

 

MYŠLENÍ JE ENERGIÍ, A TO ZNAMENÁ SÍLU JEHO FREKVENC Í. 

Naše myšlenky si každý manifestujeme ve svých životech. MYŠLENKA je tedy jak už víme 
PŘÍČINA toho, co se nám teď DĚJE. A to, co se nám děje, JE DŮSLEDEK TOHO, JAK 
MYSLÍME!!! 

Vnit řní „Já“ je duch v nás, pravé já je tím, kdo vše v nás řídí. Já mám velikou moc-řídí vše v nás i 
kolem nás, to znamená, že určuje frekvence energetické řeky, v níž právě se nalézáme = NAŠI 
REALITU! OSOBNOST je složena z mnoha charakterů, zvláštností, zvyklostí a povahových znaků, 
jež jste už v minulosti sami získali, jelikož jste měli své minulostní myšlení a tím i frekvenci svých 
energetických těl aury. 

„Já“ má moc myslet!!!  

Ovšem jen málokdo ví, jak myslet správně, proto se často ocitají v propadech a jejich „já“ je více ve 
zmatku, než v radostech životních zkušeností. Toto je většinou důsledek „sobeckého způsobu 
myšlení“, což vede vždy k prohře a utrpením.  

Duch je zde pro poučení a osobní zkušenost, a to znamená, že jde také o to, BÝT CELKU 
PROSPĚŠNÝM, jak víme, všichni tvoříme jeden celek, všichni patříme k jednomu druhu energií. 
A všichni jsme jenom jednotlivými energetickými bytostmi v celku lidstva na této planetě.  

Jedním z nejvyšších zákonitostí je být prospěšným všem, tomu, kdo se tímto zaobírá a jehož 
činnost je opravdu prospěšná mnoha lidem, je pak vytvářen rychlý vzestup ve vibračním toku energií, 
jeho čaker, auryckých těl a jeho duchu – duši. Taková bytost má potom zcela logicky snadnou cestu 
životem, jelikož její činy a myšlenky jdou ve správném směru vývoje ducha, známe přeci ono známé 



rčení:“ jsme stvořeni k obrazu Božímu“, a tímto obrazem je vzestup energetické hladiny ducha 
ukotveného v duši. 

JÁ MŮŽU BÝT TÍM, KÝM CHCI BÝT…  zlatá afirmace, jež nám umožní změnu 
pohledu na sebe 

-je to afirmace uvědomování si, kdo vlastně jsem 

-opakováním si této afirmace bude víc a víc duch upevněn ve svém tvrzení, že smí být tím, kým 
chce být duch 

-pokud jste to celé pochopili, pak začněte s lehkým uvědomováním si sebe sama 

-vnitřní svět je pod kontrolou vyššího „Já“ 

-vnější svět je ODRAZEM SVĚTA VNĚJŠÍHO!!! 

-sebe-láska, sebe-poznání, sebe-důvěra, toto je to, o co jde, abychom mohli své myšlenky manifestovat 

-uklidnit mysl a myšlenky si vybírat, tak abyste měli jen dobré pocity 

-podstata všeho je duch a duch tvoří a dává všemu podobu, duch je život!!! 

 

JEN V TICHU MOHU MYSLET 

-MYŠLENÍ je druh pohybu, druh energetických vibrací 

-MYŠLENKY jsou tedy duchovní podstaty, to je „činem a výtvorem“ samotného ducha v nás 

-Emoce a myšlení je přímo spolu propojeno 

-mentální síla se musí cvičit, myslete na to, co chcete stále-vždy se vám vytvoří podstata pocitu, 
který se vám vždy vybavuje s tou danou myšlenkou, proto se po čase ukládá do nevědomých 
programů, které nabíhají denně v naší mysli- KONTROLUJTE SVÉ MYŠLENÍ A SVÉ POCITY- 
nechte se řídit nikoli emocemi, ale myšlenkami-intelektem. 

Cvičte svou mysl, učte se být v tichu a relaxujte denně. 

Duch je energie, síla a moc, duch formuje hmotu, myšlenka uvádí do pohybu přírodní energetické 
zákony. Myšlenkou vytváříme, cokoli chceme. Náš mentální život je v nevědomí a 
v myšlení.Podvědomí je neustále v činnosti!!! V ědomé a nevědomé by mělo být v souladu.  

Podvědomí= SUBJEKTIVNÍ MENTÁL , jež je v těle a je z velké částiovlivněn dědičností, jež je 
výsledkem prostředí rodu, v němž jste se narodili.  

My sami jsme tím, kdo si může sám zvolit, co pozvedne a co potlačí u sebe sama, tedy jaké 
vlastnosti, nadání, či naopak frustraci, kterou může potlačit. Velká část podvědomí pochází z naší  


