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Po osm desetiletí bylo srdce České republiky na posvátném Vyšehradě staženo, poškozeno,
infikováno, zavirováno… Letošní rok 2018 je výjimečný, a tak teprve teď, s narůstající
vesmírnou vibrací bylo umožněno toto pradávné posvátné místo očistit.
2018 numerologicky znamená 11, tedy dvě jednotky, číslo jednoty i mistrovství. Když se sečtou,
vychází 2, tedy dualita, světlo a temnota, dobro a zlo…
Rok 2018 tak přináší možnost dorovnat polaritu do harmonie, jednoty a nastartovat lepší
budoucnost.

Osmičkové roky byly vždy pro tuto zemi důležité, počínaje vznikem novodobého státu v
roce 1918. Také rok 1938 se zapsal do naší historie, tentokrát rozbitím nové republiky. V září
´38 byl na Pavím vrchu, energetickém zdroji pražské kotliny, proveden černomagický útok
vedený právě proti protějšímu Vyšehradu (o dálkové linii na PV podrobněji
https://w
ww.druidi.cz/rovnodennost-na-prazskem-energetickem-okruhu/
.

Z Pavího vrchu vedou nejsilnější energetické linie na tři místa Vyšehradu. V rámci
operace „Mříž“ černí mágové z Heydrichovy okultní skupiny SS zapůsobili na zlomení
jednoty národa vložením programu do tohoto energetického proudu směřujícímu na
Vyšehrad a odtud po celé zemi
. Rozbití síly českého národa pokračovalo na Pavím vrchu hned den po okupaci ČSR 16.
března ´39 dalším černomagickým rituálem.
Další podobný rituál byl proveden i na silovém místě Vyšehradu
.

Krulišova vila

Poté speciální jednotka SS obsadila tzv. Krulišovu vilu na Pavím vrchu těsně vedle
energetického prostoru a vybudovala tam základnu a vojenský tábor (jeho pozůstatky jsou tam
dodnes). Po nástupu černého mága Heydricha jako Protektora byl v prostoru Pavího vrchu
vytvořen podzemní prostor s rituální obětí uvedenou do nemrtvého stavu „samádhí“ a fungující
jako vysílač.
Od této
chvíle byly do srdce českého národa vysílány v rámci existujícího energetického toku
negativní programy, způsobující nejednotnost, vzájemnou řevnivost, závist, udavačství…
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Po sedm desetiletí se špičkoví evropští mágové, okultisté, čarodějové i geomanti
pokoušeli tento program odstranit, ale marně. Na ochranu prostoru a „vysílače“ byly použity
magické rituály, formule a pečetě přesahující západní okultní zkušenosti.
Během několikaměsíční práce se velké skupině desítek zasvěcenců podařilo tento
prostor postupně odblokovat a vyčistit, a tak může nastat nejkrásnější fáze celého
ozdravného procesu prostoru Prahy a celé České republiky.
Počínaje nedělí 13. 5. v 18 hodin startuje série hromadných léčení pražské krajiny
zvukem ÓM, technikou zvanou „óm healing“, neboli „óm chanting“.
K tomu je potřeba stovek lidí, kteří fyzicky hlasem rozvibrují celý prostor a ten uvolní staré
programy a vibrace uložené v morfogenetickém poli (stejně jako pára opustí hrnec s vroucí
vodou).
Pozvánka k účasti.

Společný Om chanting na Pavím vrchu

Série léčení zvukem pokračuje na pražském Vyšehradě 17. 6. 2018. Je známo, že účast
na takovém projektu může pomoci posunout se na duchovní cestě, otevřít v sobě
hluboký zdroj poznání, objevit svoje opravdové schopnosti, své pravé světelné JÁ.
Je to zároveň i velmi krásný čas strávený s lidmi, kteří jsou naladěni na podobné vysoké
vibrační hladině.
Být součástí něčeho tak velkého, společně se stovkami dalších přítomných lidí, je jeden z
nejkrásnějších pocitů, které zde na Zemi můžete prožít.
Těšíme se na setkání s vámi ať v podvečerních hodinách na Vyšehradě, nebo již 17. 6. v
10 hodin na šárecké Skále draka, odkud se rozjedeme na aktivaci Pražského
energetického okruhu s tětivami a Pražskou spirálou
. Jedná se o největší geomantickou akci posledních staletí a letošní „osmnáctkový“ rok tomu
přeje.

Zdroj: https://www.druidi.cz/2626-2/
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