
Bylo toho už mnoho napsáno o tom, jak si plnit svá přání. Ale nikde není jasný návod, jak to udělat. 

Pokusím se vám tedy jeden takový návod dát tady na těchto řádcích. Rozebereme si tu, jak sebe na - 

vibrovat, jak se dostat na ty, pro vás správné frekvence energií, které odrážejí právě to vaše přání. 

Podíváme se detailně na to, jak si takové vibrace nejen vytvářet, ale hlavně, jak si je také udržet stále. 

Podíváme se také na to, co nám vlastně stojí v cestě, jaké jsou naše překážky, a co vlastně děláme 

špatně, když se nám přání, i přes dodržení postupu nesplní. Toto je ve stručnosti detailní návod na to, 

jak si splnit své přání. 

Krok po kroku vás provedu celým procesem toho, co je nejdůležitější na tom všem, tedy jak si 

vytvářet a udržovat správné vibrační toky energií vašeho těla i duše. Nejprve se budeme zaobírat tím, 

co chceme, jak si vlastně vybrat to vaše přání, co je splnitelné a co už ne, právě pro vás. A začneme 

hned s praxí: posaďte se pohodlně a uvolněte si svou mysl: 

1) UVĚDOM SI, KDO JSI 

2) UVĚDOM SI, CO CHCEŠ 

3) TEĎ SE PODÍVEJ PODROBNĚ na svůj DOSAVADNÍ život, jak ho žiješ. Je v souladu s tím, CO 

CHCEŠ? Je to život, jaký sis vždycky přál? Uvědom si, co potřebuješ změnit tak, abys byl 

v souladu se svým přáním. 

4) BUĎ ZODPOVĚDNÝ ZA VŠECHNO, CO DĚLÁŠ, a to i za své myšlenky- přeješ jimi dobré nebo zlé 

ostatním, kolik z nich je o zlosti, vzteku na jiné a nenávisti nebo dokonce pomstychtivosti? 

Toto musíš ze života odstranit, prostě ODPOUŠTĚJ LIDEM I SÁM SOBĚ VŠE, CO JSI UDĚLAL 

NESPRÁVNĚ nebo i oni udělali nesprávně. Vezmi to, jako výuku toho, co jsi v tu chvíli 

potřeboval si uvědomit, či se naučit. 

5) Začni BÝT AKTIVNÍ, PODÍLEJ SE NA SVÉM VLASTNÍM ŽIVOTĚ, uvědomuj si, že vše, co se ti 

dosud STALO JE TVÝM PŘIČINĚNÍM, ať už jsi to tak chtěl nebo ne, ke všem událostem jsi DAL 

SVÉ ENERGIE A MÁŠ NA NICH SVŮJ PODÍL, a přijmi také podíly energií také těch OSTATNÍCH, 

KTEŘÍ BYLI A JSOU DOTEĎ JEN ODRAZEM TOHO, CO TY SÁM VYSÍLÁŠ A SIGNALIZUJEŠ DO 

VESMÍRU A KOLEM SEBE!!! 

6) OTEVŘI SVÉ SRDCE ÚPLNĚ A DOKOŘÁN!!! Propoj své srdce se svou duší, svým vnitřním „já“, 

tak si můžete snadno uvědomit, proč se co dělo ve vašem životě, proč jste dospěli právě do 

tohoto okamžiku. PŘIJMĚTE VŠECHNY SVÉ REAKCE + UVĚDOMTE SI, ŽE TI DRUZÍ REAGOVALI 

NA ZÁKLADĚ NICH. PŘIJMĚTE, že tu danou situaci jste tak nebo tak umožnili, aby se vám 

stala. Je to tedy i vaše zkušenost a dík tomu jste zráli na duši!!! PŘIJMĚTE SEBE I DRUHÉ A 

PŘESTAŇTE SE ZLOBIT – TO VÁM BRÁNÍ mít nyní to, co sami chcete!!! 

7) PODĚKUJTE A BUĎTE VDĚČNÍ ZA VŠE, CO UŽ MÁTE!!! Je potřebné si uvědomit, že to, co už 

máte a vlastníte, jiní nemají, poděkujte tedy za to zdroji, prostě jenom odříkávejte si mantru  

„ Děkuji“, stačí denně 15 minut v kuse, tím se vám uvolní blokovaná energie v čakrách a 

nastartuje to vaše energie ke splnění vašich přání a na vyšší frekvenci kmitání. Potom 

poděkujte za všechny vaše zkušenosti, kterými jste prošli ve svém životě. Važte si tohoto 

života, jaký žijete – je to váš výtvor z vašich zkušeností a jenom z vašich reakcí!!! Oceňte se za 

to, že jste to takto zvládli, a to i když víte, že jste mnohdy nejednali správně, ale v tom daném 



okamžiku jste jinak jednat ani neuměli, protože vám možná chyběly právě všechny tyto 

zkušenosti, co už máte!!! VAŽTE SI SAMI SEBE A VĚŘTE SI!!! 

8) PŘIJMĚTE SAMI SEBE, jako DOKONALOU BYTOST se vším, co k vám patří!!! Tedy s tím, na co 

jste hrdí, ale i s tím, za co se třeba i stydíte, že jste udělali!!! PŘESTAŇTE SE KRITIZOVAT –toto 

také uvolní další energii z vašich bloků a obav, a právě tuto energii můžete využít potom pro 

splnění vašich přání!!! 

9) SMIŘTE SE S TÍM, JACÍ JSTE A KDO VLASTNĚ JSTE!!! Vše, co se vám stalo UŽ JE MINULOSTÍ, 

stačí to tak přijmout!!! Nevracet se k tomu, co bylo = SMÍŘIT SE S TÍM, CO SE STALO „TEHDY“ 

a na nikoho, ani na sebe se už NEZLOBIT – TO BY VÁM VELMI VÝRAZNĚ ZABRÁNILO SPLNIT SI 

PŘÁNÍ!!! Toto jsou totiž ony často vzpomínané VLASTNÍ NEGACE, CO SI KOLEM SEBE SAMI 

STÁLE NĚJAK TVOŘÍME!!! Změňte to, a milujte se i s tím, co je ve vás, a podle vašeho 

nynějšího žebříčku „špatné“. Nechte to být a NEZLOBTE SE NA SEBE, ANI NA SVĚT A NIKOHO 

V NĚM, prostě MILUJTE SEBE I SVĚT, JAKÝ JE!!! 

10) ZJISTĚTE, CO POTŘEBUJETE ZMĚNIT, a ve které z oblastí vašeho života!!! Změnit své chování, 

jednání k sobě, ale i k druhým můžete i VY. Nikdo jiný to za vás dělat nebude, nakonec jste to 

VY, KDO CHCE SPLNIT SI URČITÉ PŘÁNÍ, že?! ZMĚŇTE TO, CO UŽ NEPOTŘEBUJETE – ZLOBIT SE 

NA NĚCO – NĚKOHO, UVOLNĚTE SI VŠECHNY ENERGIE VLASTNÍCH NEGACÍ!!! ZMĚŇTE TO, CO 

UŽ JE PŘEŽITÉ A NENESE VÁM ŽÁDNÝ POZITIVNÍ ÚČINEK! VYTVOŘTE SI SAMI SEBE ZNOVU, 

tak jací byste chtěli být – ZODPOVĚDNÍ A PODLE VÁS DOKONALÍ LIDÉ, udělejte to ne pro 

druhé, ale sami pro sebe!!!  

11) JEDNEJ V SOULADU SE SVÝM DUCHEM + SVÝM SRDCEM!!! Tak toto je snad to 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – BÝT SÁM SE SEBOU V SOULADU!!! Mnozí, ani sami netuší, co to je být sám 

se sebou v souladu, tak si o tom trošku něco řekneme, Být v souladu, to znamená jednat tak, 

že v dané situaci, když „nějak“ zareaguji, jsem vnitřně sám se sebou spokojen a v míru, a po 

přejítí dané situace se mi NEDOSTAVÍ VÝČITKY!!! Být stále sám sebou, ať už se to okolí líbí 

nebo ne, ale MUSÍ SE MOJE JEDNÁNÍ LÍBIT MNĚ A MOJÍ DUŠI, to znamená musím být sám se 

sebou v souladu = NEŘÍDÍM SE SVÝM EGEM, ALE SVOU DUŠÍ, TAK BUDU JEDNAT V SOULADU 

SE SEBOU A V SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA, TAK NEMOHU UDĚLAT NIKDE CHYBU + 

NEVYTVÁŘÍM SI DALŠÍ KARMICKÉ ZÁVAZKY, ANI BLOKACE NA MÉM ŽIVOTĚ!!!!!!!!!! 

12) VĚŘTE SOBĚ- jste-li v souladu se sebou A VĚŘTE VESMÍRNÝM ENERGIÍM, KTERÉ VÁS VŽDY 

SPRÁVNĚ VEDOU!!! Je nezbytné mít POŘÁDEK V SOBĚ SAMÉM A NASTAVIT SI TY SPRÁVNÉ 

HODNOTY, ale nikoli správné, podle nás lidí, ale SPRÁVNÉ HODNOTY, PODLE ZÁKONŮ 

UNIVERSA!!! Toto si mnozí pletou s morálním žebříčkem hodnot, ale s tím to nijak nesouvisí, 

jde o nastavení hodnot ve vašem nitru vyššího já – v duši, a přesně podle vašeho vývojového 

stupně duše!!! / udělejte si Karmickou očistu, bude vám to trošku možná déle trvat, než si 

své vnitřní já dáte do kupy, ale věřte mi, že to stojí za to! / 

13) ZÁSLUHY, MÁTE TO, CO SI PODLE VAŠÍ DUŠE TAKY ZASLOUŽÍTE!!! Tak to chodí v zákonech 

celého Universa, možná svým egem si říkáte, že si to vaše přání zasloužíte, ale Vaše Duše, je 

zřejmě jiného názoru, jinak by jste to vaše přání už dávno měli!!! Toto si prostě uvědomte – 

MÁTE JEN TO, CO SI PODLE SVÝCH VIBRACÍ DUŠE ZASLOUŽÍTE!!!!!!!! Takže si to vysvětlíme. 

Duše jede podle zákonitostí celého vývojového cyklu pro ni určeného, tedy podle ZÁKONŮ 



UNIVERSA, nikoli podle „našich pozemských žebříčků hodnot“, takže mnohdy je vaše vědomé 

já –pod vlivem Ega, úplně jiného názoru na vaši vlastní reakci, než tomu je u Vaší Duše, která 

tak s vaší reakcí na určitou situaci NENÍ SPOKOJENÁ, PROTOŽE TAKOVÁ REAKCE JE 

V ROZPORU SE ZÁKONY UNIVERSA. Co se tedy stane, když podle rozhodnutí vaší duše nebo 

vašich „průvodců“- vyšších bytostí – dozoru z jiné dimenze a vyšších duchovních bytostí, 

JEDNÁTE NESPRÁVNĚ? VZNIKNE BLOKACE v některé oblasti vašeho života, a to znamená 

NEPOSTOUPIT O STUPEŇ VE VIBRACÍCH- NEZASLOUŽIT SI VÍC HOJNOSTI!!! A o to celé jde, 

pokud VY budete v SOULADU – DUŠE POSTUPUJE VÝŠ A VÝŠE VE SVÉM RŮSTU A JE VÁM 

DOVOLENO MÍT VÍC A VÍCE HOJNOSTI VE VAŠEM ŽIVOTĚ NYNÍ!!! A jsme u jádra věci „vašeho 

přání“, pokud duše uzná, že si „zasloužíte mít toto přání splněno“, potom se vám snadno a 

rychle plní!!! Ale pokud JE VAŠE PŘÁNÍ V ROZPORU S TÍM, CO SI PODLE VAŠÍ DUŠE 

ZASLOUŽÍTE, POTOM SE VÁM VAŠE PŘÁNÍ NESPLNÍ!!! PRACUJTE TEDY SAMI NA SOBĚ, 

ABYSTE SI PODLE VAŠÍ DUŠE ZASLOUŽILI VÍCE HOJNOSTI+TÍM I VAŠE PŘÁNÍ!!! VŠE SOUVISÍ SE 

VŠÍM, každá vaše myšlenka, každé vaše jednání, každá reakce musí být v souladu s vnitřním 

nastavením duše a v souladu se zákony Universa, teprve potom si ZASLOUŽÍTE VÍC 

HOJNOSTI!!! 

14) POVINNOST RŮSTU DUŠE!!! Je vaší povinnosti se vyvíjet a měnit své reakce tak, abyste si 

NEVYTVÁŘELI NOVÉ A NOVÉ KARMICKÉ ZÁVAZKY A BLOKACE, ALE NAOPAK BYLI VÍC A VÍCE 

V SOULADU SE ZÁKONITOSTMI CELÉHO UNIVERSA!!! Neblokujte se sami tím, že si tvrdošíjně 

stojíte na svém názoru, že vy jednáte správně, že váš vztek je oprávněný, a že právě vám bylo 

nějak ublíženo.., a tak dále. Prostě vaším právem je ROZHODNOUT SE ZMĚNIT!!! UDĚLEJTE 

TO, právě teď! 

15) OKAMŽIK KE ZMĚNĚ = PRÁVĚ NYNÍ!!! 

16) ROZHODNUTÍ JE JENOM NA VÁS, je to i vaše vlastní zodpovědnost!!! 

17) Jste sami ZODPOVĚDNI ZA TO, CO SE VÁM DĚJE VE VAŠEM ŽIVOTĚ, tak to přijměte!!! 

18) Každá VAŠE MYŠLENKA, POCIT I ČIN, SE ODRAZÍ VE VAŠÍ BUDOUCNOSTI!!! 

19) První je vždy MYŠLENKA + TU MOHU SÁM ZMĚNIT!!! 

20) NECHTE MINULOST UŽ SPÁT A VŠEM LIDEM ODPUSŤTE!!! 

21) Klíčem ke změně je LÁSKYPLNÉ JEDNÁNÍ V MYSLI I REALITĚ!!! 

22) PŘIJMĚTE SEBE PRÁVĚ TEĎ A TADY V REÁLU vašeho života!!! 

23) I vy sami JSTE DOKONALOU BYTOSTÍ A PRÁVO ROZHODNUTÍ je jen na vás!!! 

24) I vy máte povoleno se změnit a potom i přijímat větší hojnost!!! 

25) I vy máte právo se změnit a vyvíjet se k lepším vibracím!!! 

 


