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Úvodem
Sdílím s tebou co nejsrozumitelnější formou zřejmě nejstarší a nejúčinnější meditační techniku,
která existuje: 
Merkaba.
Dívat se na videa ani si jen číst ve skriptech či jiných knihách nestačí. Nejdůležitější je vlastní
praxe, tvá praxe. Když si naplno aktivuješ svou Merkabu, tak ji už máš na celý život. Je to tvé
“vozítko nanebevstoupení”. Stáváš se Mistrem sám pro sebe i pro své okolí.
Je to meditační technika na celý život, vřele Ti doporučuju se jí naučit. Když se jí naučíš v klidu,
tak pak už Ti okamžitě naskočí kdykoliv potřebuješ, např. v těžkých životních situacích a
okamžitě pak vždy najdeš řešení. Pomohla mi už mnohokrát, doslova mi zachránila život.
Postupně s tebou mám záměr sdílet své zážitky různými formami. Něco jde sdílet ve formě
knihy, něco na videu, mnohem víc pak osobně.
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Dokud jsi si vědom(a) toho, že dýcháš, žiješ.
Účinky meditace Merkaba pocítíš nejvíce, když si vyhradíš každý den na 17 koncentrovaných
nádechů a výdechů, trvá ve výsledku kolem 5 minut fyzického času. Dokonalá Přítomnost, kdy
se čas rozplyne, zažíváš v tu chvíli dokonalé splynutí sama se sebou i s celým Vesmírem.
Taková je Já Jsem Přítomnost. Všesmír. Merkaba.
Merkaba uvádí do rovnováhy naši mysl, tělo a srdce. Pomůže zklidnit mysl, pročistit a vyrovnat
všechny energetické pole, dráhy a čakry. Pomůže vyvážit levou a pravou mozkovou hemisféru,
mužskou a ženskou složku osobnosti. Uvede do dokonalého souladu mysl i emoce a fyzické
tělo. Merkaba propojuje člověka se svým Vyšším Já. Kromě toho všeho se dá Mer-Ka-Ba také
programovat – vtisknout do ní své záměry a funguje pak jako energetický urychlovač,
akcelerátor Zákonu přitažlivosti.

Škola Rozpomínání

Propojení s celým Vesmírem, Světlo (Mer), Duše (Ka) a Tělo (Ba)
Světelný disk Merkaba propojuje vše, co existuje - i co neexistuje - do jednoho světelného pole.
Slovo Merkaba je velmi prastaré a nepochází z naší planety…
Merznamená Světlo. Světlo, které je všude a ve všem. Nebo také Vesmír. Energie. Vše, co Je.
Ale i vše, co není. Plnota a Nicota. Vše, co existuje, i vše, co neexistuje. Prána. Éter. Čchi.
Živa. Mer. Jsou to jen různá pojmenování pro to samé.
Kaje Duše. Konkrétní Duše jednoho člověka. A nejenom člověka; jakékoliv bytosti. Vše má
svou Duši, své vědomí. Vše je živé. Svou Ka, svou Duši, má i pes, slon, moucha, bakterie,
prvok, ale i strom, květina, mech, dále i krystal, kámen, skála, také planeta, Slunce, Měsíc,
sluneční soustava, galaxie, ale i stůl, kniha, počítač, sklenička, dokonce i každý atom, každá
molekula. Vše je živé. Vše má své vlastní vědomí a své vlastní životní zkušenosti v souladu se
svým záměrem.
Baje projevením Ka a Mer ve fyzické realitě, fyzické tělo. Tělo, kterým každá hmotná bytost
poznává a zažívá své zkušenosti, ať už je to člověk, rostlina, zvíře, nebo kámen, počítač,
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kalhoty, kniha, letadlo… Baje kabát pro Kaa je tvořeno z Mer.
Všechno fyzické má tedy svou Merkabu, včetně planety a celého Vesmíru.
Merkaba je světelný disk, vypadá jako létající talíř. Merkaba je vysokoenergetické světelné
pole, a my si ho buďto můžeme uvědomovat, být s ním v kontaktu a používat ho v souladu se
svými záměry, nebo s Merkabou v kontaktu být nemusíme - pak její síly a energie
nevyužíváme, aspoň ne na vědomé úrovni. Je to jako vždy na každém z nás, na tobě.
Chceš-li se naučit s Merkabou komunikovat, můžeš se naučit meditaci Merkaba, o které píše
Drunvalo Melchizedek ve svých knihách, ale není to jediná možnost, je jich nekonečně mnoho
a ty si můžeš vytvořit svou vlastní. Pokud máš zájem se propojit se svým světelným diskem,
tak se to stane. Záměr je to, co tvoří tvou realitu, můžeš postupovat takto:
Sedni si na klidné tiché místo do meditační polohy, dej si ruce na srdce, zhluboka dýchej. Při
nádechu se propojuj s Vesmírem, při výdechu s Matkou Zemí. Ruce na srdci Ti pomáhají
zůstat ve svém středu. Chvíli takto dýchej a pak vyřkni v duchu nebo i nahlas svůj záměr: „Přeji
se propojit se svou Merkabou, získat od ní energii, harmonii a inspiraci...“ V tu chvíli můžeš
zažívat změnu energie, představuj si rozšíření svého těla do všech stran. Sedíš uprostřed
obrovského do stran se rozprostírajícího světelného disku. Můžeš cítit proud energie,
jemňoučké vibrace po celém těle. Je Ti krásně, cítíš se v dokonalém bezpečí. Jsi doma, jsi ve
své Merkabě. Zůstaň tam tak dlouho, jak je Ti příjemné. Na závěr poděkuj sám sobě za to, co
jsi zažil.
Z mnou sepsané knihy Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď
http://ladirna.cz/eshop/karty
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1. lekce
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3QlnVLiZIjk
17 dechů, kdy nádech a výdech je stejně dlouhý
(nejméně 6 sekund)
Při nádechu se propojuj s Vesmírem
Při výdechu se propojuj se Zemí
Toto je nejuniverzálnější a nejjednodušší meditace. Medituj tak často, jak se Ti chce, ale aspoň
jednou denně. Tato rychlá meditace funguje v klidu, při chůzi, v lese, ve městě, když někde na
někoho čekáš, v dopravních prostředcích, v posteli. Nikdo kolem tebe nemusí vědět, že
provozuješ meditaci Merkabu.
Vytvoř si svůj systém, například já si počítám v duchu sekundy a na prstech dechy. Důležité je,
že se učíš být bdělý v přítomnosti tam, kde jsi, ať děláš, co děláš. Můžeš dýchat nosem i ústy,
být s otevřenýma či zavřenýma očima. Je to jedno. Jsi v Jednotě. Oživil jsi svou Merkabu.

Čtyřstěn Slunce a Čtyřstěn Země v Hvězdostěnu
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2. lekce

Video:
Sedni si do své oblíbené meditační polohy.
17 dechů, kdy nádech a výdech je stejně dlouhý
(nejméně 6 sekund)
Při nádechu se propojuj s Vesmírem
Při výdechu se propojuj se Zemí
Střidej mudry: Óm, Akáš, Prithvi, Buddhi, Prithvi, Akáš, Óm, Akáš...
Najdi si svou oblíbenou meditační polohu. Můžeš meditovat kdykoliv jakkoliv samozřejmě, ale
když medituješ v klidu, jde to snáz. Sedni si do své oblíbené meditační polohy. Pokud ji nemáš,
tak si sedni tak, aby se ti sedělo příjemně a nikdo tě nerušil. Vhodné je mít rovná záda a sedět
buď v lotosovém sedu, v tureckém sedu, nebo na židli. Ruce volně položené na kolenách.
Pokud ses již naučil(a) při nádechu propojovat s Vesmírem a při výdechu se Zemí, postupně se
nauč využívat sílu muder.
“Mudra” je pozice rukou a prstů (viz tabulka Shrnutí meditace). Mají neuvěřitelnou moc. Kdo
dovede této moci použít, uchová si tělesné zdraví a duchovní mír. Kolik muder znáš a umíš
využívat, tolikrát jsi Bohem. Ty jsi Bůh v lidském těle. Víš to? Žiješ to? Dýcháš svými ústy a
Bůh dýchá Tebou. Vesmír a Země. Nádech a výdech. Pořád.
Pro mě je větší mudrc ten, kdo zná a umí využívat mudry, než ten, kdo má titul MUDr. před
jménem.
Každý sám sobě mudrcem = moudrým. Máme v sobě veškerou moudrost. Postupně ji najdeš,
pokud ji ještě hledáš.
Mudry se dají využít k sebeléčení a sebenapojování, ten, kdo je ovládá, je může využít i k
léčení druhých. Na to však není potřeba spěchat. Nikdy nesmíš léčit druhého, pokud on sám
Tě o to výslovně nepožádá a pokud si nejsi jistý spojením se svým Vyšším Já.
Při 1. nádechu i 1. výdechu měj ruce v mudře óm.
Na začátku 2. nádechu změň pozici prstů na mudru Akáš. Výdech.
Na začátku 3. nádechu změň pozici prstů na mudru Prithvi. Výdech.
Na začátku 4. nádechu změň pozici prstů na mudru Buddhi. Výdech.
Na začátku 5. nádechu změň pozici prstů na mudru Prithvi. Výdech.
Na začátku 6. nádechu změň pozici prstů na mudru Akáš. Výdech.
Na začátku 7. nádechu změň pozici prstů na mudru Óm. Výdech.
Na začátku 8. nádechu změň pozici prstů na mudru Akáš. Výdech.
Na začátku 9. nádechu změň pozici prstů na mudru Prithvi. Výdech.
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atd… až do 17 dechů nebo dokud je Ti to milé a příjemné.
Medituj podle těchto pokynů ideálně každý den, brzy jistě pocítíš sílu a účinky meditace
Merkaba. A to jsme stále na začátku.
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Posvátná geometrie: Univerzální symbolika všech kultur
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Shrnutí meditace Merkaba
Příprava na meditaci
Doporučuji několik přípravných dechů se záměrem zklidnění, naladění a otevření Srdce
Bezpodmínečné Lásce k veškerému životu. Můžeš si umístit ruce na srdce nebo do
mudry APÁN (jako od 7. dechu).
Vyšli záměr spojit se se svým světelným tělem – Merkabou. Udržuj si po celou dobu
meditace tento záměr, nech svou Duchovní Podstatu, ať tě vede po celou dobu
meditace.
Dech

Ruce

Vizualizace a co se děje

1. fáze – pročištění energetických
obvodů
1.

nádech

Čtyřstěn Slunce
Napojení na Vesmír – Otec Slunce –
sladění a vyrovnání mužské energie v
nás

výdech

Čtyřstěn Země
Napojení na Matku Zemi – sladění a
vyrovnání ženské energie v nás

pauza
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Levá i pravá ruka spočívají v
mudře ÓM
. Palec a
ukazováček se dotýkají, ostatní
prsty jsou natažené a uvolněné.
Tato mudra povzbuzuje nervové
dráhy, stimuluje krevní oběh,
hmatový smysl a mozek.
Uvolňuje blokády a křeče v těle
a pomáhá soustřeďovat energii.
Prvek: oheň (světlo)

Očima (za zavřenými víčky) se
podívám rychle k sobě, pak rychle
nahoru (jako bych šilhal) a pak rychle
sjedu pohledem dolů od vrcholu
čtyřstěnu Slunce ke spodní špičce
čtyřstěnu Země. Vizualizuju si při tom
proud bleskového světla.
Pročištění energetických drah a
elektrických obvodů v těle, pročištění
od všech nežádoucích myšlenek a
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pocitů.
2.

nádech

Čtyřstěn Slunce

výdech

Čtyřstěn Země

pauza

Oči k sobě, nahoru, blesk

Na začátku 2. nádechu
změníme na 
mudru AKÁŠ
.
Palec se dotýká prostředníčku.
Tato mudra zvyšuje intuici a
projasňuje ducha.
Prvek: vzduch
3.

nádech

Čtyřstěn Slunce

výdech

Čtyřstěn Země

pauza

Oči k sobě, nahoru, blesk

Na začátku 3. nádechu
změníme pozici prstů na 
mudru
PRITHVI
. Palec se dotýká
prsteníčku, ostatní prsty jsou
natažené a uvolněné.
Tato mudra aktivuje kořenovou
čakru a nabíjí energetický
systém životní energií.
Prvek: Země
4.

nádech

Čtyřstěn Slunce

výdech

Čtyřstěn Země

pauza

Oči k sobě, nahoru, blesk

Na začátku 4. nádechu
změníme pozici prstů na 
mudru
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BUDDHI– palec se dotýká
malíčku.
Tato mudra projasňuje
emocionální tělo a nabíjí ho
energií. Pomáhá regulovat
bilanci vody v těle.
Prvek: voda
5.

6.

nádech Mudra PRITHVIjako při 3.
dechu (palec se dotýká
výdech
prsteníčku).
pauza

Čtyřstěn Slunce
Čtyřstěn Země
Oči k sobě, nahoru, blesk

nádech Mudra AKÁŠjako při 2. dechu Čtyřstěn Slunce
(palec se dotýká prostředníčku).
výdech
Čtyřstěn Země
pauza

Oči k sobě, nahoru, blesk

2. fáze – vytvoření velké koule
prány
7.

8.

9.

nádech Na začátku 7. nádechu přidáme
k palci a prostředníčku
ukazováček a tím vzniká 
mudra
APÁN
. Tato mudra slouží ke
spojení, sjednocení a posílení
výdech
životní energie.
Prvek: éter (prána, čchi)

Kuličky prány proudí shora i zdola
trubicí prány a setkávají se u pupíku,
tvoří tam energetickou kuličku velikosti
dlaně.

nádech

Prána stále proudí, kulička se zvětšuje.

výdech

Prána stále proudí, kulička se zvětšuje,
na konci výdechu má maximální
velikost přes celé břicho.

nádech

Prána stále proudí, pozornost je na
kouli v místě pupíku. Koule se
zhušťuje, koncentruje a zjasňuje.

výdech

Koule se dále zhušťuje, koncentruje a
zjasňuje.

10. nádech
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Prána stále proudí shora i zdola a
kulička prány v místě pupku se
zvětšuje, na konci výdechu má velikost
asi dvou dlaní.

Koule dosáhne maximální
koncentrace, hustoty a světlosti. Je v
ní tak koncentrovaná energie jako
těsně před výbuchem.
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výdech

Koncentruji energii a vzduch v ústech
a pak malým otvorem v ústech rychle
vyfouknu celý objem vzduchu ven
(zhruba během jedné sekundy). Zbytek
doby do délky dechu je pauza. Tímto
prudkým vyfouknutím jsem si vytvořil
kolem sebe velkou kouli prány, která
má velikost na rozpažení mých rukou
(viz obr. Leonardův kánon na str. 5) a
střed kolem malé kouli prány kolem
pupíku. Malá koule prány je uvnitř
velké a mají stejný střed.

3. fáze – prána proudí do velké
koule
11. nádech Mudra APÁN (spojený palec,
ukazováček a prostředníček).
výdech
12. nádech

Prána dále proudí trubicí prány, přes
malou kuličku do velké koule. Velká
koule se tím stabilizuje.

výdech
13. nádech
výdech

4. fáze – přesun středu
14. nádech Na začátku 14. nádechu ruce
spojíme před pupíkem do
mudry DHYANI
. Jedna ruka
leží v druhé, dalně směřují
vzhůru, palce se dotýkají.
Tato mudra slouží k relaxaci, ke
sbírání a koncentraci energie, a
říká: Jsem připraven přijímat.
Muži:levá ruka leží v pravé
Ženy:pravá ruka leží v levé
Ruce zůstanou v mudře jen
chviličku, pak je zvedneme na
srdce.
výdech Ruce vrátíme zpět do mudry
APÁN na kolena.
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Přesunutí centra velké koule prány z
geometrického středu v pupíku do
místa naší Duchovní Podstaty, v srdci.
Díky tomuto pohybu vytváříme
Merkabu ne ve 3. dimenzi, ale ve 4.
dimenzi.

Připravuji se na vytvoření Merkaby,
prociťuju změnu energie, kdy je střed
koule v srdeční čakře.
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5. fáze – vytvoření Merkaby
15. nádech Mudra APÁN (spojený palec,
ukazováček a prostředníček).

Koncentruji energii, uvědomuji si 3
stejné hvězdostěny (mužský, ženský a
neutrální) se stejnou osou.

výdech

Vyfouknu vzduch jako u 10. dechu a
při něm zadám pokyn: 
„Rovnoměrná
rychlost“
. Hvězdostěny se roztáčí
rychlostí jedna třetina rychlosti světla.
Merkaba je vytvořená, je zařazená „na
neutrál“.

16. nádech

Koncentruju energii, pociťuju Merkabu
a její rychlost (v rámci možností, co
stíhám).

výdech

Vyfouknu vzduch a při něm zadám
pokyn: 
„34-21“
. Rychlost hvězdných
čtyřstěnů se zvětšuje na 2/3 rychlosti
světla, mužský se pohybuje 34x a
ženský za tu samou dobu 21x (poměr
Fibonacciho čísel). Vytvoří se „létající
talíř“ kolem hvězdostěnů.

17. nádech
výdech

Poté
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Koncentruju energii, pozoruji a prociťuji
svou Merkabu.
Vyfouknu vzduch a zadám pokyn:
„Devět desetin rychlosti světla“
.
Merkaba se ustálí v této rychlosti, je
kompletně vytvořená. Užívám si
energii.
Mohu svou Merkabu programovat,
užívám si energii tak dlouho, jak je mi
příjemné.

Chrisantem Macháček: Meditace Merkaba, verze ze dne 30.12.2018

Co dál s aktivní Merkabou?

Praktikuj meditaci Merkaba ideálně každý den. Čím častěji, tím hlouběji se se svou
Merkabou propojíš. Nauč se meditovat Merkabu se zavřenýma i otevřenýma očima.
Pokaždé to je jiné. Prodlužuj postupně dech. Nech se vést sám sebou.
Postupně se staneš živoucím polem Merkaby = Jednotou = plně realizovaným
Člověkem na planetě Zemi. Aktivují se Ti postupně různé 
siddhis (duchovní schopnosti),
naučíš se komunikovat různými formami se svým Vyšším Já i s lidmi kolem sebe. Tvůj
život se stane jedna velká synchronicita.
Doporučuji Ti také:
● Slova tvoří Realitu. Říkej jen ta slova, která chceš, aby se zhmotňovala ve Tvé
realitě i v realitě Vesmíru.
● Tvé Tělo je Tvůj Chrám. Co do svých úst dáš, to už nejde vzít zpět. VyŽIVuj se
vědomě a co nejvíce jednoduše, pij čistou vodu. Nejjednodušší metoda, jak být
pořád zdravý, je jíst méně (uvědom si energii slov: slovo “jídlo” pochází ze slova
“jed”, slovo “potravina” má v sobě základ “otrava”...), zařaď do svého života
pravidelné očisty (např. jednou týdně půst jen o vodě, na Úplněk, na jaře
detoxikaci na ovoci atd…), vyživuj se živě (raw food)
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● Zpívej (cokoliv, zejména posvátné mantry), nauč se na nějaký hudební nástroj
● Tanči s hudbou, sám i s ostatními
● Tvoř (cokoliv ve hmotě), např. kresli obrázky s posvátnou geometrií (i bez ní),
maluj obrazy, vyřezávej, skládej korálky, foť, natáčej videa...
● Cestuj (fyzicky i duchovně) kamkoliv, po Česku i po zahraničí (např. do
duchovních center a ášrámů, za šamany, do měst i do přírody) - praktikuj
Merkabu všude, kde jsi, pokaždé je jiná
● Vzdělávej se - čti, běž na kurz, a pak sdílej vhodnými formami to, co ses naučil(a)

Důležité, prosím, napiš mi své zkušenosti s Merkabou: chrisantem@ladirna.cz
.
Chceš se potkat se mnou a ostatními podobně naladěnými přáteli? Aktuální akce
najdeš vždy na webu 
http://ladirna.cz/akce
.

Merkaba
15. nádech Mudra APÁN (spojený palec,
ukazováček a prostředníček).

Koncentruji energii, uvědomuji si 3
stejné hvězdostěny (mužský, ženský a
neutrální) se stejnou osou.

výdech

Vyfouknu vzduch jako u 10. dechu a
při něm zadám pokyn: 
„Rovnoměrná
rychlost“
. Hvězdostěny se roztáčí
rychlostí jedna třetina rychlosti světla.
Merkaba je vytvořená, je zařazená „na
neutrál“.

16. nádech

Koncentruju energii, pociťuju Merkabu
a její rychlost (v rámci možností, co
stíhám).

výdech
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Vyfouknu vzduch a při něm zadám
pokyn: 
„34-21“
. Rychlost hvězdných
čtyřstěnů se zvětšuje na 2/3 rychlosti
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světla, mužský se pohybuje 34x a
ženský za tu samou dobu 21x (poměr
Fibonacciho čísel). Vytvoří se „létající
talíř“ kolem hvězdostěnů.
17. nádech
výdech

Poté

Koncentruju energii, pozoruji a prociťuji
svou Merkabu.
Vyfouknu vzduch a zadám pokyn:
„Devět desetin rychlosti světla“
.
Merkaba se ustálí v této rychlosti, je
kompletně vytvořená. Užívám si
energii.
Mohu svou Merkabu programovat,
užívám si energii tak dlouho, jak je mi
příjemné.

Merkabosdílení
Máš-li zajímavé zážitky, dotaz nebo postřeh týkající se Merkaby či posvátné geometrie? Napiš
mi je: 
chrisantem@ladirna.cz
. Rád si přečtu a odpovím (ve vhodný čas).

Merkaba v blázinci
“Tak jo. A upozorňuju vás, jo, že tady mám něco v tej láhvi. A vy tu nemáte vodu? Mě to
fascinuje. ”
Pusť si toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=3SPKbCYJe1U
Jak na tebe působí? Ozývá se tam například můj hlas, můžeš pocítit andělské léčivé frekvence.
Saham Brahmásmí. Saham je město v Ománu, Brahmásmí je v sanskrtu přítomnost. Možná se
ptáš, proč jsem to zpíval? To ti prozradím, ale až se potkáme osobně. Souvisí to s
programováním Merkaby.
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Co se dělo dál? V blázinci mě ošetřovatelé surově přivázali k posteli, poté, co jsem slušně
žádal o příbalový leták k psychofarmakům. Neměl jsem možnost jiného pohybu, než nádech a
výdech. Mudry jsem nemohl dělat. Zranili mně hrudník, při každém nádechu a výdechu mě
bolelo u srdce, ale věděl jsem, že dýchám, a cítil jsem propojení se svou Merkabou. Brzy bolest
odezněla a já jsem šel z blázince ven, na vzduch, pod Slunce a Měsíc, a nechal jsem ty, co
potřebují být v blázinci, ať si v něm jsou.
Ladírnu, tedy fyzické zboží, jsem poté přestěhoval sám z Prahy do Olomouce, a na začátku
ledna 2019 vyrážím na cestu kolem světa. Chci navštívit několik zajímavých míst, jako
Jeruzalém, Egypt, město Saham v Ománu a Indii. Neberu si s sebou mobil ani počítač. Mám
svou Merkabu, skrz ni si stahuju všechny pro mě důležité informace. Čím méně technických
přístrojů, tím více jsem naplno v přítomnosti.
Stačí Ti dvě videolekce + tato skripta, nebo ne? Chceš, abych pokračoval v tvoření Dálkového
kurzu Meditace Merkaba?
I během cest můžu natáčet a psát, můžu si např. půjčit od někoho kameru a počítač na
sestříhání. Jen bych rád věděl, že to má smysl a je pro koho to dělat. Baví mě to, dělám to pro
sebe (hodně se tím rozvíjím) a pro svou radost, ale i pro Tebe, když to čteš a praktikuješ.

Sdílení hojností
Přijímám hojnost ve všech formách, např. v penězích. Přispěj libovolnou částkou, ať energie
proudí oběma směry. Ode mě k Tobě už proteklo dost a od Tebe ke mně?
Standardní cena celodenního či dvoudenního semináře, když jsem je vedl v Česku, byla 2584
Kč za osobu, jen pro představu. Rád bych v tom pokračoval, osobní výuka je lepší než
distanční. Máš-li zájem o osobní výuku Merkaby, pozvi mě. Můžu učit v Česku i v cizině, např.
na Bali nebo v Indii. Vše je o domluvě. V Česku nejspíš budu učit Merkabu nejdřív tak v roce
2020-2021. Nebo dřív? Vše je o domluvě a zájmu.
Čím víc hojnosti s radostí pošleš, tím víc Ti přijde. A když mi pošleš nějaké penízky, budu moct
třeba i letět letadlem, jinak asi budu dost jezdit stopem. Obě varianty jsou v pohodě. Sám jsem
zvědavý, co mě kde čeká…
České koruny patří sem: 2500073192 / 2010 (CZK)
Máš radši EURa? Tak šup sem s nimi :)
IBAN: CZ0820100000002500073192, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa majitele účtu, pokud potřebuješ napsat: Petr Macháček, Náves Svobody 5 / 8, 779 00
Olomouc, Česká republika

Já Jsem Merkaba. Já Jsem Vesmír. Já Jsem Bůh. Já Jsem
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Jednota. Já Jsem Všesmír.
Tohle sem fakt nedávám, abych se vychloubal. Čteš to ty přeci. Já = Ty. Já to čtu a dělám pro
sebe.
Jsou to velmi silné afirmace. Recituj si je, medituj o nich, zhudební si je… Je to na tobě :)

NAMASTE ALOHA AMEN ADONAI ELOHIM BUDDHA
GANESH KUBERA JANTRA TANTRA MANTRA YOGA
RITUS MERKABA SERAFIN DRAGON NEFILIM IMAO
ANIMA JAHVE
Kuk :-) Co tím chtěl asi básník říci? Každé z těchto slov tě bere Domů.
Rozvíjej svou Merkabu. Rozpomínej se na své přirozené Božské schopnosti.

AHO MITAKUYAS OYASIN AYAWIKJÁ HOMO DEUS
AYAHUASCA IBOGA MAPACHO SALVIA ARGYREIA
SPIRITUS SHAMAN MUDRA CHORUS ANGELUS
ARCHANGELUS
Od Srdce k Srdci Tě zdraví i na dálku
Chrisantem
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