
Milí přátelé,

Na začátku bych vám chtěl všem z celého srdce poděkovat za uchopení příležitosti a za odvahu. 
Možná si nemyslíte, že jste odvážní, ale jste. To, jak jste na sobě pracovali, čistili se, očišťovali v 
potních chýších, na Vision questech a ceremoniích či v osobní práci na sobě, to vyžaduje hodně 
energie, odvahy a odhodlání. Vyžaduje to odvahu podívat se na svůj život a učinit rozhodnutí - je 
čas něco změnit, něco zlepšit, dělat věci jinak.

Spojit všechny své touhy a realitu tak, aby byly v souladu. Toho jste dosáhli, když jste mi dali 
příležitost podat vám pomocnou ruku, abyste nakonec mohli pomoci sami sobě. Začali jste 
formovat realitu svých následujících dní, týdnů, měsíců i let, dokud jste nevytvořili časoprostor 
pro opravdovou pozitivní transformaci. Jsem za tuto příležitost vděčný a cítím pokoru. Vím, že v 
tento sváteční předvánoční čas se od nás programově očekává, abychom byli všichni šťastní, 
překypující nadšením, těšící se na společně strávené chvíle s našimi blízkými. Ve skutečnosti je 
toto období roku pro mnohé jedno z nejnáročnějších. Mnozí dobří lidé na celém světě musí čelit 
tíži pramenící z různých očekávání.
Rád bych tuto prázdnou bublinu nereálných očekávání praskl. Nikdo nemůže mít všechno. Nikdo 
nežije dokonalý život a každý má problémy, kterým musí čelit. Rozdíl je však v tom, že ne každý 
má možnost jedinečné pomoci a vyššího vedení, jako máme my - je to naše spojení s předky. Na 
toto je třeba zaměřit svou pozornost a procítit dík !!! 

Pokud jste připraveni, klidně se zhluboka nadechněte a dovolte mi pozvat vás na cestu 
odhalování tří fází vzestupu.
Vzestup je proces, během kterého se stáváme opravdu posílenou multidimenzionální bytostí, 
kterou ve skutečnosti jsme již od počátku našeho zrození. Tento proces se stává zřejmým 
prostřednictvím zvyšování frekvence vědomí a sjednocování osobních zkušeností prožívaných 
vnitřně i navenek. Blaženost pramenící z čisté lásky se stává hlavní zkušeností naší reality a 
zdrojem všeho, co nás tvoří. Avšak proces vzestupu se nám nestane jen tak, sám od sebe. 
Musíme se pro něj rozhodnout. Proč bychom se pro něj měli rozhodnout? Co z toho budeme 
mít? Inu, to je dobrá otázka. Vyžaduje to hodně práce a vůbec to není snadné.
Proces vzestupu vyžaduje oddanost osobní svobodě, která musí být praktikována v každodenním 
životě, dokud se tou svobodou nakonec nestaneme. Dary, které s sebou vzestup přináší, jsou 
blaženost boží lásky, která je větší než všechno, co jste si dosud uměli představit a svoboda být 
tím, kým ve skutečnosti jste. Osvobodíte se od všech omezení a starých vzorců z předchozího 
života. Objevíte, že jste v jednotě se zdrojem života a že jste tu proto, abyste ztělesnili a do světa 
vyzařovali tuto vyšší frekvenci vědomí a tím pomohli všemu, co je živé, v procesu vzestupu do 
nového světa. Vynaložené úsilí na cestě k vzestupu je odměněno čistou radostí, silou, blažeností, 
láskou a svobodou tvořit a stát se tím, kým se toužíme stát. Pokud po tom toužíte i vy, podívejme 
se společně na to, jak lze tento proces urychlit a začít prožívat vzestup hned teď.



Proces vzestupu se skládá ze tří fází. Na to, abychom mohli žít v souladu s čistým světlem bytí, 
musíme projít všemi třemi fázemi. Jsou to AKTIVACE, INTEGRACE a nakonec VYZAŘOVÁNÍ.

Zjednodušeně řečeno, fáze AKTIVACE je zvyšování energie směrem ke tzv. koruně na vrcholu 
hlavy a probuzení se v této energii. 
INTEGRACE je proces, ve kterém světlo ze zdroje přivádíme dolů skrze naše tělo a vyvazujeme 
všechny staré energetické vzorce pocházející z naší podmíněné reality.
VYZAŘOVÁNÍ nastává v okamžiku, kdy tuto vyšší frekvenci a energii ukotvíte ve svém těle a 
začnete toto světlo vyzařovat do světa, který vás obklopuje. Vzestup nastává v posledním stádiu 
vyzařování, když vědomí dosáhne zcela nového, vyššího stupně uvědomění a propojení se vším, 
co je živé, se Životem samým. Když se stanete ztělesněním tohoto čistého zdroje energie lásky a 
začnete ho vyzařovat ven, budete plní a překypující blažeností čistého bytí. Stanete se zdrojem 
Boží lásky zde na tomto světě. Stanete se majákem lásky zářícím v temnotách, svítící ostatním na 
jejich cestě za svobodou.

AKTIVACE
Abyste mohli probudit vyšší Já, musíte pracovat na zjemňování těla, emocí a mysli. Tyto tři 
základní komponenty vědomí musí být zvládnuty, očištěné, zjemněné a zaostřené. Když se 
naučíte sladit své myšlenky, pocity a skutky s vedením vašeho vyššího Já, budete schopni toto 
vyšší Já probudit. Tělo se pročistí, pocity zůstanou otevřené, mysl soustředěná a energie se tedy 
může zrodit.
Ruku v ruce s pocitem radosti z blaženosti a v souladu s vaší osobní vnitřní pravdou, stoupá tělem
energie Kundalini, až nahoru k hlavě, k místu známému jako "koruna". Když tato energie dosáhne
vrcholu a už jste dostatečně zjemnili své tělo, duši i mysl prostřednictvím vašich skutků, myšlenek 
a pocitů, korunní čakra se probudí a zrodí se vaše vyšší Já. Toto vyšší Já je energetické pole 
vědomí nacházející se kolem celého těla. Uvědomíte si, že jste čistá energie. Jste vědomí, nejste 
limitováni tělem, jste svobodní. A toto je jen začátek.

INTEGRACE 

Nyní začíná opravdová práce. Tím, že jste probudili své energetické tělo, máte k dispozici zcela 
nové nástroje, které můžete využít v procesu vlastní transformace a rychlého vzestupu. Najednou
cítíte, jak energie proudí přes úplně všechno. Začínáte si uvědomovat souvislost mezi záměrem a 
volným proudem energie v procesu tvoření. Začínáte se zdokonalovat ve schopnosti tvořit s 
využitím síly záměru, vyššího vedení, lásky a následných činů.
Postupem času se však tento zdroj energie zpomaluje a klesá skrze vaše energetické pole a vy 
zažíváte všechny staré překážky svého života. Jádro vědomí se přesouvá z mysli do srdce a vy se 
ponoříte do vlastní temnoty. Je to peklo plné všeho, co jste ještě vnitřně nestihli integrovat. Je to 
temná noc, během které máte možnost spojit a přijmout vše, co bylo dosud skryté. Zní to děsivě, 
ale krása, milost a blaženost čisté lásky na vás bude čekat na druhé straně. A když se naučíte 
používat nástroje sebe-transformace, urychlíte tím svou cestu a v temnotě se nezaseknete. 
Hlavním klíčem k urychlení integrace je všechno přijmout.



Je třeba přijmout vše, co přichází, nic neodhánět, naučit se soustředit vědomí v srdci a vstoupit 
do vyšší podstaty, aby světlo vědomí mohlo transformovat zastaralé vzorce. S tímto procesem 
vám pomohou tři klíčová slova: spojení, očista a tvorba.
Musíte se naučit spojit se se svým vyšším Já prostřednictvím ukotvení v srdci.
Pak můžete očistit cokoliv, co se objeví ve vašem poli pomocí vyšší frekvence a energie a to tak, že
energii budete přesouvat energetickým polem postupně od hlavy až k nohám. Nakonec vytvoříte 
novou frekvenci - takovou, po jaké toužíte. Najdete ideál, který rezonuje s vaší podstatou a který 
naplňuje vaše pole myšlenkami a pocity, které rezonují s vaším ideálním stavem, dokud se 
nakonec sami nestanete tou novou frekvencí vědomí.
Tato alchymie je nutná k tomu, abyste mohli projít fází integrace. Musíte přijmout všechnu svou 
temnotu a transformovat ji prostřednictvím energie vlastního světla, abyste nakonec mohli žít 
opravdový svobodný život a stát se jeho zdrojem v tomto světě. Stáváte se pánem vlastního stavu
bytí. Jste uskutečněným zdrojem čistého vědomí a potenciálu.

VYZAŘOVÁNÍ
Poté, co jste dokončili druhou fázi, integraci, může se nakonec uskutečnit fáze poslední. Stáváte 
se ztělesněním vyšší frekvence energie, tvůrčí energie samotného zdroje života. Stáváte se kotvou
vyššího vědomí, které přes vás září a vyzařuje potenciál a energii do světa kolem vás. Slovo guru 
znamená ten, kdo rozptyluje či rozhání temnotu nebo ten, kdo svítí tak zářivě, že temnota už víc 
neexistuje.
Když dokončíte proces vzestupu, stanete se zářičem nejvyššího světla. Za předpokladu, že se tak 
rozhodnete. Tato kapacita stát se majákem vyššího vědomí je volba, která přetrvává, volba, která 
nekončí. Kdykoliv můžete svému vědomí dovolit, aby upadlo zpět do temnoty. Ale je to láska ke 
svobodě a touha tvořit nový způsob bytí, co vás bude nutit stále následovat světlo a nakonec ho 
dosáhnout. Když se stanete zářičem vědomí, stane se vaší prací neustálé ovládání alchymie 
energetických vzorců vyplouvajících z vašeho vědomí, dokud se jich nakonec úplně nezbavíte.
Klíčem ke ztělesnění vzestupu a k záření tohoto vyššího světla je srdce. Srdce je brána k vyššímu 
vědomí.
Když najdeme svůj střed v srdci, přinese nám to soulad s naším zdrojem. Pak se přeneseme 
portálem ukrytým přímo v srdci. Je to malé místečko v srdci známé pod jménem Dahar Akasha. 
Srdce je oproštěné od jakéhokoliv posuzování. Absolutně sjednocené vědomí nám umožní využít 
naši schopnost otevřít tato dvířka v našem srdci, vedoucí přímo do zdroje vědomí. Když 
překročíme práh tohoto portálu a expandujeme svou energii až do nebeských výšin a dolů 
směrem k zemi, začíná naším energetickým polem proudit třetí energie - energie nejvyššího 
světla. Je to Trinergy světla (spojení tří energetických proudů), čistá blaženost, láska, radost a 
svoboda.
Tato Trinergy je jednota energie mysli, těla a duše. Probouzí blaženost v tělesné podobě, v těle. 
Je to požehnání čisté lásky, která naplňuje celou naši bytost. Povznáší naše vědomí do bodu, kdy 
si uvědomíme jednotu se zdrojem a se vším stvořením, se životem. To, co ztělesňuje 
prostřednictvím myšlenek, pocitů a skutků v energetickém proudu proudícím přímo ze zdroje 
této Trinergy, se rázem stane naší vnitřní realitou a vytváří energii vesmíru všude kolem nás. Tato 
troj-energie, Trinergy, nás zcela naplní a září skrze nás do všeho, co nazýváme životem. Stali jsme 



se povzneseným vědomím boží dokonalosti.
Trinergy je prostředek, nástroj vyššího vědomí, který urychluje proces vzestupu do stavu vaší 
pravdivé podstaty. Když se naučíte sladit mysl, tělo a duši, když najdete střed ve svém srdci a 
vzestupu do této vyšší frekvence vícerozměrného stavu bytí v čistém zdroji, naplnili jste svůj 
opravdový osud a důvod, proč jste se ocitli zde, na této planetě. Vše, co jste dosud zažili, vás 
učilo, jak zvládnout svůj život a vzestupně do nového světa nekonečných možností.
Tuto práci jste provedli ve vašem vlastním, osobním životě. Nyní se z vás stává světelný paprsek 
vyššího vědomí, zářící do tohoto světa. Máte možnost změnit svět kolem vás s láskou. Máte 
příležitost hrát v této nové realitě roli spolutvůrce, ztělesnění čistého zdroje. Máte svobodu stát 
se tím, kým ve skutečnosti jste. Máte svobodnou příležitost vytvářet cokoliv, po čem toužíte, v 
blaženosti světla lásky. Jste svobodní.

Mnoho požehnání a lásky vám všem.

Aho Mitakuye Oyasin

Jorge Redtial Hawk Arenivar


