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ÚVOD  

Vše se kolem nás neskutečně zrychluje a dochází k duchovnímu vzestupu celé 
planety. Země se dynamicky proměňuje a navyšuje své vibrace, které působí na 
každého vnímavého jedince. Díky takto stále vzrůstajícím vibracím jsme nyní již 
velmi dobře schopni přijmout energii na dálku (harmonizací či přímo 
zasvěcením), bezkontaktně na neomezenou vzdálenost. 
 
Pro přenos vysokovibračních jemnohmotných energií z vesmírného Zdroje tedy 
fyzický kontakt není podmínkou. Dálkový přenos energie je často vnímán jako 
intenzivnější a déle působící. Jedinec, který si o to požádá, může v klidu svého 
domova vytvořit pro vlastní příjem vhodné a nerušené podmínky.  
 
Předpokladem pro práci na dálku je, že průvodce, který zprostředkovává danou 
vesmírnou energii je připraven vysílat a druhý člověk se v dohodnutém čase 
naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše a tzv. Světelný 
most. Oba jsou pouze vodiči této energie.  
 
Při dálkové harmonizaci s pomocí vysokovibrační energie dochází k vyčištění 
vlastního energetického systému tak, aby vše proběhlo ideálním způsobem. 
Součástí je rozpuštění nežádoucích energií, emocí, očistění aury těla i duše, 
doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle 
individuální potřeby a aktuálního stavu jedince.  
 
V průběhu se můžete naladit ve svém prostoru na stav bytí a napojení, získávat 
uvědomění, vhledy, komunikovat se světelnými průvodci, přijímat informace či 
získávat odpovědi na své otázky. Také otevírat i harmonizovat svá vlastní témata, 
navzájem v sobě propojená. Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. 
Univerzální energie ve Vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro Vás tady 
a teď. Následně poté je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim. Během pár dní 
může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád, 
uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna a doladění na všech 
úrovních vnímání. 
Každá dálková harmonizace umožní, aby aurou protékalo více energie. Může nás 
posunout vždy o pár schůdků nahoru, přitom dochází k otevírání srdeční čakry i 
k rozvoji intuice. 
Harmonizace trvá cca 30-60 minut a v průběhu není potřeba být online na netu 
či telefonu. Energie může dosedat postupně i několik hodin. 
Vše je řízeno shora a tam, kde je aktuálně dovoleno. Pokud přijdou během 
harmonizace vzkazy pro Vás, zasílám je do emailu. Jedná se o práci na dálku v 
energetickém poli klienta vždy s jeho svolením.  
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Dálková harmonizace 

Jak si požádat a přijmout energii na dálku? 

 

Když přijímáte energii s touto přípravou, otevíráte se vědomě harmonizačnímu 

procesu, který k Vám proudí a přenos energie je intenzivnější. Před každou 

harmonizací se doporučuje omezit těžší jídla, kávu (cigarety), alkohol. Vhodná 

jsou lehká jídla – těstoviny, zelenina, ryby a jiné. Tělo tak může lépe vstřebávat 

přísun nové energie. Po harmonizaci pro lepší detoxikaci je vhodné zvýšit pitný 

režim.  

❖ Dovolte si vytvořit pro sebe klidné místo, kde se cítíte dobře a uvolněně. Pro 

očistu je vhodná koupel v mořské soli či alespoň sprcha. Dle sebe si upravte 

místnost, kde budete odpočívat, vhodná je relaxační hudba, zapalte si svíčku 

(vonnou tyčinku či aromalampu). Vezměte si k sobě oblíbený očištěný kámen, 

olej, talisman, andělské karty nebo sošky… Zvolte příjemné oblečení, aby Vám 

bylo pohodlně a teplo, abyste neprochladli. Připravte si deku, kdyby Vám 

najednou bylo chladno. Udělejte vše pocitově.  

❖ Můžete si připravit hodiny do zorného pole, abyste měli orientační přehled o 

čase a nemuseli měnit polohu a někam odbíhat. Kdo je zvyklý a umí, může si 10-

15 minut před harmonizací udělat sám krátkou uvolňující meditaci, prodýchat 

čakry a pozvat si své duchovní průvodce, anděly apod. Důležité je, abyste se 

přitom uvolnili, mysl oprostili od starostí a těžkých myšlenek. Ideální je zbavit se 

myšlenkou všeho, co již nepotřebujete a odpustit sobě i druhým.  

❖ Předem si mentálně požádejte o klid: „Prosím o klid, aby mě během 

celého harmonizačního procesu nikdo nerušil.“ Vypněte si mobil a 

zvonky.  

❖ Zůstaňte během celého procesu vsedě či vleže, nekřížíme přitom ruce ani 

nohy. Ideálně naboso v ponožkách s kontaktem se Zemí. Pro lepší příjem energie 

je dobré mít dlaně obráceny směrem nahoru. Ruce položíme na stehna či kolena. 

Několikrát se hluboce prodýcháme a poté již dýcháme klidně. Je vhodné mít 

zavřené oči. 
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Poté vyšlete mentálně myšlenku se slovy: „Otevírám se světelnému 

procesu a prosím ve jménu čistoty Světla a Lásky, aby mi mé Vyšší Já 

dovolilo přijmout tuto harmonizaci ideálním způsobem a vše 

proběhlo v souladu s Boží vůlí. Děkuji. Děkuji. Děkuji.“ 

❖ Pak se jen uvolněte, nechte volně přijímat energie, vychutnávejte celý rituál a 

nic předem neočekávejte.  

Harmonizace běží zhruba po dobu 30-60 minut, je možná následné procítění a 

meditace s anděly, Mistry a duchovními průvodci dané energie. Energie proudí 

zpravidla ve vlnách. Většina lidí nějakým způsobem vnímá – cítí energie, teplo, 

chlad, mravenčení, brnění, vnímá duchovní bytosti, barvy, přijímá vize, poselství, 

obrazce, cítí změny… Každý má svou vlastní zkušenost a každý vnímá něco jiného 

a v jiné intenzitě. Mnohdy se stává, že si klient myslí, že necítil nic, ale pak zjistí 

alespoň vnímání tepla a energií. Škála zážitků je různorodá a individuální. Během 

harmonizace můžete i usnout, i toto je v pořádku, akorát pozor na svíčky!  

 

 

Co je vhodné dělat po harmonizaci? 

1) Udělejte si koupel v mineralizované soli (nebo i jedlá soda), slouží jako 

podpora detoxikace.  

2) Je dobré si požádat své Vyšší Já: „Žádám o ideální průběh očistného procesu. 

(či zmírnění očistných projevů). Děkuji.“ 

3) Díky vysokovibračním energiím se urychluje rozšíření Vašeho vědomí. Otevírají 

a harmonizují se hlavně Vaše horní duchovní čakry (od srdeční č. nahoru). Ostatní 

čakry se "dorovnávají" samy. Čakry, které víří rychleji, vytahují nahoru nebo 

harmonizují i ty ostatní. Při práci s vysokovibrační energií se musíme také 

pravidelně uzemňovat a nesmíme nezapomínat na život v realitě!  

A život tady na Zemi, to je právě práce prvních tří fyzických čaker (1.,2.,3.čakra).  

Jak se pravidelně uzemňovat? Např. cvičením, sportem, prací na zahradě, 

manuální prací, kontaktem se zemí, stromy apod. Tedy hlavně vnímejte pevné 

kořeny ve svých chodidlech. Uzemněný člověk má pocit jistoty a stability, může 

přes něj protékat více energie a je schopen lépe řešit každodenní situace.  
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4) Naučte se pravidelně pracovat s vlastní energetickou očistou a ochranou sebe 

i svého prostoru (domova). Uvědomte si své hranice.  

5) Věnujte se vlastním vizualizacím a meditacím.  

6) Naslouchejte svému tělu i duši, dopřejte si prostor, ticho, lásku a péči o sebe 

sama. Dejte sebe na 1. místo. Vylepšete stravu, pitný režim, pohyb v přírodě, 

dopřejte si cvičení jógy, práci s dechem apod. Klíčem je sebeláska. 

Dálkové harmonizace nabízím od roku 2013. 

TIP: jako podporu pro Vaše vlastní meditace, terapie, rituály, 

harmonizace čaker, očistu či k dálkovému zasvěcení nabízím pro Vás 

svíčky z naší autorské výroby: ZDE 

 "Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí světla a lásky."  

 

Přeji Vám příjemné sdílení   

Zuzana Galuszková  

E-mail: info@oaza-duse.cz  

www.oaza-duse.cz  

www.svickyzraje.cz 
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