
     

    Pokyny k energetickému léčení na dálku 
 

 Den před léčením si udělejte čas pro sebe a v klidu si přečtěte celé pokyny 
k léčení společně s uvedenými články. Pomohou vám lépe porozumět, 

nasměrují záměr a značně tak posílí vaše otevření se léčení a jeho 
výsledky. Máte-li možnost, je praktické si pokyny k léčení vytisknout a 

před léčením použít průvodce na papíře. Formát PDF k tisku zde. Přípravu 
na energetické léčení započněte včas, neboť stres a léčení se nekamarádí. 

Vypněte rušivé zdroje jako Wi-Fi či mobil. Je dobré si vytvořit malý oltář 
léčení svého života, kde zapálíte svíčku a přiložíte lístek papíru s napsaným 

heslem, které jsem vám k léčení poslal. Pokud chcete, přidejte svůj 

talisman či polodrahokam, nebo jiný vám drahý předmět, který si tak 
vibračně nabijete světlem. 

 Chcete-li, pusťte si velmi jemně hudební doprovod odkazem uvedeným v 
posledním bodě, nebo použijte čistý éterický olej (pomeranč, levandule, 

kadidlo, nebo skvělou směs ve spreji Spiron). Položte se do klidu na 
bezpečné místo, kde nebudete ničím rušeni. Ležte na zádech s rukama 

podél těla a chodidly ve vzdálenosti kyčlí od sebe. Přikryjte se dekou, 
pokud by vám bylo chladno. 

 Nejpozději v 18:50 se vědomě uvolněte a vypněte všechnu snahu něco 
řídit a hodnotit. Jen dovolte celému tělu a všem jeho částem, aby se mohlo 

úplně uvolnit. Uvědomte si obdržené heslo, které je branou k dnešnímu 
léčení, a odevzdejte se tichu vesmíru. Heslo slouží k propojení vysílače s 

vámi, jako přijímačem a nemá žádný vztah k léčeným oblastem, které jsou 
vždy všechny zahrnuty. Teď máte prostor jen pro sebe, pro své naladění a 

léčení. 

 Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně zpomalit a prohloubit. Nijak 
ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do uvolnění, klidu a míru. 

Podporující rytmus dechu pro léčení je 6:3 (na šest dob nádech, tři zádrž, 
na šest výdech, tři zádrž). Nechejte se do svého dechového rytmu dovést s 

lehkostí a volným plynutím.  
 Zaměřte svoji pozornost do srdce. Můžete se jemně dotknout svého srdce 

rukou, či prsty a více zde ukotvit svoji pozornost. Představte si, že srdce 
září láskou a radostí. V jeho lásce si odpusťte všechny chyby minulosti. 

Odpusťte sobě, všem a všemu. Tímto propuštěním viny se osvobodíte pro 
léčení svého života. 

 Ve stavu míru proneste ze srdce svoji upřímnou prosbu. „Otvírám se 
Božské lásce a jejímu léčení. Žádám Ducha svatého o uzdravení 

těla, mysli, ducha a celého života do lásky a radosti. Děj se vůle 
Tvá.“ Tyto kroky proveďte do 19:00, kdy započne energetické působení. 

 Od 19:00 hod. po dobu energetického léčení na dálku relaxujte, meditujte, 

či jen tak buďte v lásce a míru. Po ukončení působení v 19:55 zůstaňte 
ještě 5 minut s láskou, radostí a vděčností ve svém srdci. Dovolte si 

vnímat a vědomě prožívat radostnou přítomnost a světlo svojí duchovní 
podstaty. Udržujte v mysli myšlenku „Jsem stále takový, jakého mě Bůh 

stvořil.“ „Přebývá ve mě světlo, radost a mír.“ 
 Po ukončení léčení ve 20.00 hod. jste v novém nastavení mysli. Máte vyšší 

vibrace, DNA je prosvětlená a buněčný systém zbavený paměťových 
stresových vzorců začíná obnovovat orgány, žlázy a tělo.  

http://www.sebeleceni.cz/wp-content/uploads/Pokyny-k-energetick%C3%A9mu-l%C3%A9%C4%8Den%C3%AD-na-d%C3%A1lku-PDF.pdf


Nepřemýšlejte o svých problémech a nepochybujte, že došlo k dokonalému 

uzdravení na všech úrovních vašeho bytí, které bude ještě několik dní 
doznívat, pokud ho budete i nadále stavem lásky a radosti udržovat. 

Zapomeňte na všechny stížnosti, které by vám zastínily světlo lásky a 

znemožnily vidět očima zázraků. Vaše bdělost, víra a udržení si vibrací 
lásky je zde rozhodující. Nedovolte negativně orientované mysli, aby 

narušovala samoléčebné nastavení a jen pozorujte, jak v průběhu 
následujících dnů dochází k vymizení problémů, prosvětlení ducha a 

přeprogramování mysli do lásky. 
 Pokud jsou vaše zdravotní problémy dlouhodobé nebo vážné, pak 

absolvujte 4x léčení po sobě a bude-li třeba, znovu opakujte. K léčení 
Covid19 – 4x léčení po sobě. Pro vyčištění a harmonizaci negativního 

nastavení po 1Covid očkování absolvujte 2x léčení, po 2Covid očkování 4x 
léčení a po 3Covid očkování 10x léčení po sobě. U psychických problémů, 

strachu, stresu, úzkosti a zbavení se závislostí doporučuji 10x léčení po 
sobě. Pro osobní a duševní rozvoj osobnosti a vědomí, pozvednutí života 

do radosti, nebo prosvětlení myšlení a harmonii ve vztahu, je dobré 
dlouhodobější léčení 1x za měsíc, trvající do žádaného stavu. Světlo zdroje 

kontraindikace nemá a předávkovat láskou nelze. Léčení provádím dvakrát 

měsíčně s přesahem působení několika dnů v závislosti na míře emočního 
klidu a pozitivního myšlení, které si udržíte. Pro posílení výsledků v léčení 

doporučuji znovu a pozorně přečíst podrobné informace k léčení a články 
níže uvedené: „Proč Energetické léčení se Svatou trojicí uzdravuje životy,“ 

„Příběh uzdraveného domečku,“ „Inspirace k probuzení lidstva do lásky a 
radosti,“ „Nový počátek vývoje lidstva ve světle, pravdě a zdraví,“ 

„Vesmírná esence“ a „Cesta k esenci života.“ 
 Mým úkolem je s prosbou a v propojení zúčastněných myslí šířit vůli Boží a 

společně s působením Ducha svatého rozšiřovat uzdravující a všeobjímající 
světlo prostřednictvím energetického léčení na dálku. Začínám už ranní 

modlitbou a iniciací pro zaměření správné pozornosti mysli. V 17:00 hod. si 
dám lehkou večeři a koupel. V 18:00 příprava oltáře a meditace. Od 18:45 

vibrační naladění a žádost k Bohu o propojení světla skupiny účastníků 
léčení. Žádám pro všechny a iniciuji vytvoření světelného prostotu, 

uvolnění a otevření se léčení. V 19:00 začíná vysílání léčení 

prosvětlováním čakrových systémů a orgánových okruhů. V 19:20 
propojení světel duší s Božskou podstatou a vnášení jeho světla do 

energetických systémů pro rozpuštění bloků. Od 19:30 žádám o předání 
zúčastněných Svaté trojici k zázrakům léčení, uzdravování a probuzení do 

lásky a hojnosti vesmíru. V 19:50 žádám o dar vize radostného 
znovuzrození pro všechny a o vytvoření světelného štítu pro udržení si 

energetického a vibračního nastavení. Ve 20.00 děkuji jménem celé 
skupiny léčení  a s vděčností v srdci ukončuji léčení. 

 Chcete-li svoje léčení podpořit vhodnou hudbou, doporučuji zde odkaz na 
léčivou hudbu, která pomůže uvolnit tělo, ztiší emoce a podpoří celkové 

uzdravování. Nejste-li znalí v oblasti léčivé hudby, pak raději jinou hudbu 
nepoužívejte, neboť může působit také opačně a narušovat energetické 

léčení. Hudbu je důležité pustit hlasitostí, kterou téměř neslyšíte, aby po 
naladění těla a zvýšení citlivosti smyslů, nerušila. Méně je někdy více. 

 

      Pokyny k léčení pro vás sestavil BB 

https://youtu.be/kOLo_LW8-I4
https://youtu.be/kOLo_LW8-I4

