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                    DENNÍ PRÁCE KURZ PROBUZENÍ 1.0


Pro ideální proces je nutné dodržovat pár zásad. Jedna z nich jsou ranní afir-
mace, každý den hned po probuzení (minimálně 30 dnů!): 

A) Přijímám nově a lehce…a co chcete - zdraví, úspěch v práci…


anebo


B) Když nevíte co vlastně a jak chcete, či to prostě jen 
nedokážete ,,vymyslet”: ,,Tak mi Vesmíre ukaž, jak můžu….být zdravý/zdravá,  
zařídit toto…, mít partnera/ku, mít opravené auto za dobrou cenu, atd. …” 

C) Každodenní radost: Ráno si řeknete, jaká bude ten den vaše a pouze vaše ra-
dost. Jen pro vás. A když si ji potom uděláte, řeknete si: ,,Ano, to je moje 
radost”.


Nově komunikovat se svým okolím tímto stylem:  Já mám pocit, že…..a vyjádřit 
emoci. Příklad: ,,Já mám pocit, že když s Tebou mluvím, tak mě nevnímáš. Vyvolává 
to ve mě pocity úzkosti a zklamání a zároveň pocit, že mě nemiluješ. Cítím se pak 
ztracený/á a smutný/á….” 

Formulaci MÁM POCIT používáme z toho důvodu, že psychika dalšího člověka re-
aguje na podvědomé úrovni ve spolupráci. Pokud řeknete TY DĚLÁŠ to a toto, tak 
je to konflikt EGO vs. EGO a nikam moc dál se nedostaneme. Při používání pocitů 
namísto útoku se podvědomě dostává druhý člověk do spolupráce.


Denní práce: 
Nezapomínejte na svojí denní radost!  Pijte dostatek tekutin a každý den ráno 
afirmujte. 

Jakmile přijde nezpracovaná emoce, přijměte jí a pusťte do lásky pomocí afir-
mace: „Probuzení emocí“.  
Ranní rozcvička - 5 Tibeťanů, nebo Pozdravy Slunci. Stačí pár minut na začá-
tek! 

Meditace: 3 - 5 minut denně pozorovat svůj dech se zavřenýma očima. Postupně 
prodlužovat čas dle uvážení a pocitů napojení na sebe a svůj vnitřní klid.
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ČIŠTĚNÍ A FORMULACE 

Díky novým energiím, má teď každý, kdo si upřímně přeje změnu ve svém životě, 
ještě větší šance pro osobní růst a vymanění se ze starých a nefunkčních vzorců, 
zranění a nemocí. Jen musíte sami chtít a pracovat na tom. Záleží na tom v jakém 
jste aktuálním stavu a jak pracujete. Společně vylijeme vaší sklenici vody, která je 
plná starých a nefunkčních emocí a prožitků. Jedině, když je sklenice opět prázd-
ná, můžeme ji opět naplnit novou realitou. 

Celý proces přenastavení vaší osobnosti je otázkou týdnů a měsíců, kdy si vše 
„dosedá“ do nové reality. 


Návod, který je v souladu se strážci akašických záznamů, je zde: 

Bod 1  
Nastavení vědomí a podvědomí na spolupráci při čištění 

Před samotným začátkem čištění je důležité nastavit podvědomí na spolupráci. 
Vědomě možná chcete změnu, ale na podvědomé úrovni až 97% lidí nechce nic 
měnit. 

Jediné, co lidi často nutí, jsou zdravotní problémy, opakované úrazy včetně ne-
schopnosti v různých oblastech, od příjmu peněz, až po nalezení vhodného vzta-
hu.


V tuto chvíli zapněte první video ve členské sekci. Tento dokument slouží jako do-
plněk pro práci a je v něm vždy aktuální sada informací. Využijte při vašich čiště-
ních mojí energie a informací, které jsem vložil do videa. Vše půjde snadněji. V bu-

doucnu už vše budete moct dělat sami podle tohoto návodu. Na poprvé je ale 
vhodné se naladit na „stejnou vlnu“ a sledovat videa a dělat čištění společně.


 Opakujte, prosím, upřímně 3x po sobě následující prohlášení: 

„Jsem připraven/á na léčení a na svůj osobnostní posun v souladu se záko-
nem příčiny a následku a individuálních lekcí života. Ano, právě teď, ano.“ 

Zároveň si v druhé lekci, kde mluvím o vztazích k rodičům a našich vlastních 
emocích, uvědomíme, co nás trápí a tíží. Po videu a práci se zapsáním vzorců 
chování u rodičů a našich vzorců, půjdeme dál na další video. Potřebuji, aby-
ste si uvědomili, co je špatně a co chcete opravit a vypustit ve svém životě. 
Vaše vzorce budete čistit formulací „Probuzení emocí“ z bodu 3. Vztah vašich 
rodičů mezi sebou je tu jen pro vaše zvědomění, že možná šlapete po stej-
ných kolejích a třeba vás to ani nebaví. 
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Bod 2 
Formulace ,,Probuzení čaker” na vyčištění a aktivování energií v čakrách a 

torzních polích: 

POZOR: Pokud nevíte a chcete být opatrní, aktivujte pouze tři čakry při prv-
ním čištění pomocí Formulace „Probuzení čaker“. Zbytek můžete zopakovat 
po pár dnech či týdnech dle aktuálního pocitu. Pokud se nic zásadního nedě-
je, pokračujte rychleji. Pro starší  lidi a lidi v horším stavu platí „pomaleji 
znamená lépe…“. 

PROČ? Proč má smysl postupovat raději pomalu? Po čištění se vá mohou za-
čít otevírat nové pocity, můžete plakat, mít depresi, ale pak přijde uvolnění. 
Proces je individuální a pomáhá si žádat o pomoc, viz. tento „Manuál pro 
denní práci“. Většina lidí je v pořádku, ale ti, kteří nepracovali s emocemi, 
nebo jsou vážněji nemocní, mohou prožívat zhoršení fyzického a psychického 
stavu po dobu několika dnů či týdnů.  

Na poprvé, pokud jste starší, nebo v horším fyzickém stavu, aktivujte tedy 
POUZE maximálně 3 čakry dle vašeho výběru a akutního problému, viz. popis 
níže. Pokud nevíte a chcete být opatrní, aktivujte při první práci čakry 1, 2, 3.  Tím 
je částečně vyřešen věk do zhruba 21 let a většina našich životních trápení.  Po 
pár dnech až týdnu, pokud nemáte akutní potíže, aktivujte zbývající čakry. V 
budoucnu už můžete aktivovat všechny čakry najednou. 


Po čištění může dojít ke zhoršení stavu, po dobu několika dnů či týdnů. Žádejte si 
Vesmír o pomoc afirmacemi (Tak mi „Vesmíre ukaž jak můžu“, či „Přijímám lehce a 
nově…“). V případě velkých obtíží vyhledejte lékaře. Může jít o nějaký zánět, či 
prostě věc, která má z těla odejít ve fyzické formě. Toto se týká pouze velmi těž-
kých případů. Drtivá většina lidí má průběh mírný a úplně bez bolestí, či vyplave-
ných emočních traumat. 


Celý proces aktivace čaker trvá až dva měsíce a úplná změna osobnosti až půl 
roku, když budete pravidelně pracovat s čištěním svých emocí v návodů dále.


Tato práce s čištěním je jako loupání cibule.  Vždy se odloupne slupka toho, na co 
jste připraveni. Po každé životní lekci (partnerství, rozchod, uvědomění životních 
situací a toho, co už nechceme zpracovávat) může proběhnout čištění Formulací 
„Probuzení čaker“. 
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1 čakra - věk 0 - 7 let - kosti, klouby, šlachy, problémy s dolním pohybovým apa-
rátem, zlomeniny a úrazy.

2 čakra - věk 7 - 14 let  - bolesti beder, prostata, ženské pohlavní orgány, čás-
tečně močový měchýř.

3 čakra - věk 14 - 21 let, břicho, střeva, játra, ledviny, žlázy s vnitřní sekrecí, čás-
tečně močový měchýř.

4 čakra - věk 21 - 28 let - srdce, krev, cévy, kůže, bolesti v hrudním koši a v zá-
dech.

5 čakra - věk 28 - 35 let - krk, problémy s rameny, ruce (zlomeniny, úrazy, štítná 
žláza).

6 čakra - věk 35 až 42 let, hlava, oči, uši, dutina ústní, dutiny, tinitus, migrény.


Každá čakra má 3 torzní pole, které mají plus (červeně), mínus (modře) a neutrál 
(zeleně), viz. obrázek. Plusové torzní pole odpovídá za vaši rodovou karmu, mínus 
za vaši individuální karmu a neutrální torzní pole za tento život. Velice jednoduše se 
tak můžete podívat na to, kde máte bolesti, úrazy či jiný problém a odpovědnou 
čakru vyčistěte formulací „Probuzení čaker“.


Formulace ,,Probuzení čaker”. Opakovat 1x: Dovoluji si odstranit vše, co je v 
souladu se zákonem příčiny a následku a individuálních lekcí života a to zejména 
karmu, strachy, pocity kontroly,  negativní povahové vlastnosti, negativní emoce a 
vzpomínky, prokletí a přísahy duše, entropické vlastnosti a nemoci související s mojí 
osobou, se všemi čakrami (nebo čakrou XY) a všemi jejich torzními poli. Ano, 
právě teď, ano!!! 

Čakry „nenaskočí“ najednou na 100% funkce ve všech místech, ale při prvním čis-
tění se vyčistí zhruba 30% - 40%, což vám umožní ve většině případů žít bez bo-
lesti a u dělat změny ve vašem životě. Dále si čakry čistíte tím, že si věci uvědomu-
jete a čistíte formulací „Probuzení emocí“, která je níže na bodu 3. 


Opakováním formulace „Probuzení čaker“ otevřete tato centra ještě více. Zase ale 
podle toho, kolik jste pracovali. Formulaci můžete opakovat jednou za čas. Ideální 
jednou za 1 - 3 týdny pokud jste v procesu čištění.


Bod 3 
Formulace ,,Probuzení emocí” pro přepis emočních zátěží 

◦	 Přijímám a pouštím pocity „že jsem měl z táty strach, když mě bil, 
NEBO, že jsem se cítil ztracený a nemilovaný, když mě máma nevěnovala pozor-
nost, 
NEBO, že jsem naštvaný na své auto, protože nefunguje a nemám ho rád…atd…“ a 
dovoluji si cítit frekvenci lásky!  
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Vyberte si vždy jen jedno téma a to opakujte nahlas a dokola než budete mít pocit, 
že dané téma už ve vás nevyvolává napětí. Já sám si formulaci opakuji minimálně 
9x do doby než se uvolním a dojde k zívnutí. každé zívnutí je zhruba 10% 
vyčištění, takže pokud je vaše zátež velká a vyřešená třeba na 10%, opakování 9x 
vám zaručí, že by mělo být téma vyčištěné. Ale prosím, dělejte to poctivě od srdce 
a cvičte u mého videa. Naučíte se potom také zívat a pak jde práce rychleji. 


Příklad: „Přijímám a pouštím pocit, že jsem příliš zodpovědný a dovoluji si cítit 
frekvenci lásky!“  
A opakuji nahlas dokola do doby uvolnění.  

Příklad: „Přijímám a pouštím pocit, že jsem naštvaný sám na sebe (nebo na oso-
bu xyz) a dovoluji si cítit frekvenci lásky!“  
A opakuji nahlas dokola do doby uvolnění.  

Příklad: „Přijímám a pouštím pocit, že cítím tlak a nezvládám to (práce, vztahy…) 
a dovoluji si cítit frekvenci lásky!“  
A opakuji nahlas dokola do doby uvolnění.  

Můžete ale použít i toto: 
Příklad: „Přijímám a pouštím STRACH z …….. (práce, zdraví, vztahy…) a dovoluji si 
cítit frekvenci lásky!“  

Příklad: „Přijímám a pouštím POCIT KONTROLY NAD …….. (práce, zdraví, vzta-
hy…) a dovoluji si cítit frekvenci lásky!“ 

Jakékoliv téma a pocity, které přijdou, si hned začněte čistit pomocí formulace. 
Máte být volní a vše ve vás má být v klidu a lásce. Těžká témata ve vás mají vyvo-
lávat co nejméně emocí a vám by tak trochu mělo být „všechno jedno“.


Pamatujte si, že vždy, když jste naštvaní, zříkáte se vlastní síly a moci. Když neod-
pustíte druhým, je to i vaše karma.


Opět platí, že pokud umíte testovat s kyvadlem, či jinou diagnostickou technikou, 
je to velká výhoda. Můžete si ověřit na kolik % máte již vyčištěno dané téma. Jed-
noduše to ale poznáte tím, že je vám dané téma prostě „jedno“ :-)   

 


Bod 4 
Dočišťovací formulace na emoční zátěže: 

Formulace: „Přijímám a pouštím pocity, o kterých na vědomé či nevědomé úrovni 
nevím a které mají být vyčištěny v souladu se zákonem příčiny a následku a indivi-
duálních lekcí života a dovoluji si cítit frekvenci lásky! Ano, právě teď, ano!“  
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Bod 5 
Formulace na připojení ztracených částí duše v minulých životech. Opakovat 

1x, nebo 3x. 

Formulace: „V souladu se zákonem příčiny a následku a individuálních lekcí života, 
si dovoluji připojit zpět všechny své části duše, které jsem kdysi ztratil/,-la. Ano, 
právě teď, ano!“


Bod 6 
Odstranění nemocí, virů, roztočů a oprava orgánů na buněčné úrovni. Opako-
vat vícekrát. Někdo i 9x.  Záleží totiž na vašem nastavení a jak moc to chcete od 

srdce.


Toto cvičení je na vás, jestli si ho chcete vyzkoušet. U sebe s ním mám dobré výs-
ledky.

Formulace: „V souladu se zákonem příčiny a následku a individuálních lekcí života, 
si dovoluji opravit svoje „srdce, plíce, zažívací trakt, odstranit viry XYZ, bakterie 
XYZ, obnovit imunitu, opravit krevní oběh, odstranit hepatitidu, boreliózu, zlepšit 
funkci žlučníku a dvanácterníku…..atd….“ Ano, právě teď, ano!“ 
Formulaci je potřeba někdy opakovat. Řekněme ale, že na 3x by to mělo být po 
většinu lidí v pořádku a přijmuto do určité úrovně, která jde opět vytestovat. 


Bod 7 
Vyčištění torzního pole 22 odpovědného za „speciální schopnosti“ 

Opět velmi dobrovolný bod. Co se má otevřít se o otevře v souladu s momentálním 
poznáním a osobní vibrací daného člověka.

Formulace, opakovat 1x, nebo 3x: „V souladu se zákonem příčiny a následku a in-
dividuálních lekcí života si otevírám torzní pole číslo 22 a aktivuji své speciální 
schopnosti. Ano, právě teď, ano!“ 

Torzní pole 22, umístěné v oblasti hrudníku vedle srdce, je odpovědné za „léčitel-
ské a magické schopnosti“. Pokud toto torzní pole máte mít otevřené, touto afir-
mací ho vyčistíte a dostanete to, co budete umět jednou použít. Tuto formulaci 
můžete zkusit v budoucnu opakovat. Řekněme že vždy po nějakých zásadních ži-
votních lekcích. Opět, nemůžu vám nic slíbit, ale můžu vám pomoct na cestě…


Bod 8 
Meditace na vnitřní dítě a napojení na rodové energie 

Tato meditace je vedenou meditací a je ve videu v členské sekci v lekci 4 a 5.
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Meditaci můžete kdykoliv opakovat. Nemusíte vždy chodit za svými předky, ale vz-
tah s vaším vnitřní dítětem je tím nejdůležitějším. Plňte jeho tužby a přání a budete 
šťastní i vy. 

Zároveň si do této meditace můžete doplnit kohokoliv, kdo vás napadá. člověk, 
bývalý partner/partnerka, kterému jsme třeba ublížili a chceme se omluvit. Veřte že 
přiznání chyby a omluva má obrovský vliv na karmu a přímo do vašeho života.


Bod 9 
Odpuštění rodinným příslušníkům a lidem okolo 

Pokud jste měli těžké dětství, vězte, že tu nejste v roli oběti. Situace, které zažíváte 
jste velmi pravděpodobně vytvořili v minulém životě svým rodičům. Teď dostáváte 
jen zpátky to, co jste zaseli. Můžete ale vše napravit a to velice jednoduchou me-
todou - prosbou o odpuštění. 


Formulace zní: 

První odprosíme třeba maminku: „Odpust mi mami, prosím, odpouštím ti“.  
Druhá formulace bude za tatínka: „Odpust mi tati, prosím, odpouštím ti“. 

Pokud máte lidi, kteří ublížili vám, či vy jim, typicky i sourozence a blízkou ro-
dinu, doplňte jejich jména a tyto situace také vyčistěte. Nestavte se do role 
obětí u lidí, kteří vám ublížili. V minulých životech jste jim pravděpodobně 
něco udělali vy a teď se jen opakuje situace příčiny a následku. 

Na závěr odpouštění můžete požádat navíc o to, aby bytosti, které vám už neslouží 
byly odvedeny do světla za pomoci Ježíše a Sai Baby. Jedná se o bytosti, které 
vám byly přiděleny v ráci vaší karmy (sudičky nad kolíbkou). Pokud pochopíte a 
odpustíte, můžete požádat o jejich odvedení do světla. Dělejte to ale POUZE 
poté, co jste poctivě vyčistili a odpustili danému člověku/lidem. Vesmír dobře ví, 
kolik jste už pochopili… 

Formulace: 
„V souladu se zákonem příčiny a následku a individuálních lekcí života, prosím Je-
žíše a Sai Babu, aby bytosti, které mi už neslouží, odvedli do světla. Ano, právě 
teď, ano“.

Prosíte za odpuštění rodiče a zároveň jim odpouštíte vy sami. Budete každou for-
mulaci opakovat zvlášť. Nejdříve za tatínka do okamžiku vyčištění a pak si dejte 
chvíli pauzu a můžete pokračovat maminkou. Klidně si jedno čištění dejte jeden 
den a druhý den další. Pokud to děláte poctivě, je to hodně energeticky náročné. 
Zároveň pomáháte sobě i svému rodu. Běžně dochází poté k viditelnému zlepšení 
vztahů v rodině. 
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Každou formulaci tedy opakujte dokola dokud nebudete mít pocit, že je hotovo. 
Dle testů mi vychází, že upřímných 45 minut od srdce by mělo být minimem 
vhodným pro většinu z vás. Silná traumata v dětství s rodiči mohou trvat odpouštět 
i hodinu.


Před začátkem čištění se ukotvěte nohami v matce Zemi a svým tělem do 
Otce Slunce na nebi. Poproste si Vesmír jednoduše o pomoc:„Prosím Vesmír 
a Síly světla o pomoc při mém čištění a odpouštění, děkuji“. 

Odpuštění jde rychleji pokud jde opravdu od srdce, což se projevuje pláčem, zívá-
ním, krkáním, nevolností až pocity do zvracení. Je to ta nejjednodušší metoda a 
zároveň nejúčinnější. Pokud vám nejde „vypustit hlavu“, zkuste si stoupnout a točit 
se doleva s rukama v úrovni pasu. Čím více budete mít odpuštěno, tím více samy 
ruce půjdou nahoru až skončí úplně nad hlavou. Tomu bude ale předcházet několik 
situací, kdy vám bude tak zle, že hlava opravdu nebude mít čas řešit vaši mysl a 
ego :-)  Mě to fungovalo báječně. Skončil jsem na zemi v pláči a v tu chvíli se vše 
přepnulo.  

Pokud umíte s kyvadlem či jinou diagnostickou technikou, můžete si sami vytesto-
vat na kolik % je již odpuštěno.


Bod 10 

Dalším vhodným rituálem je setkání rodiny a rituál sdělení emocí a pocitů 
jednotlivými členy bez jejich přerušování. Mluvím o tom na videu ve členské 
sekci po meditaci na rodové energie. 

BOD 11 - lekce 6  - vysvětlení denní práce a závěr 

Upozornění: Přístupová hesla, youtube videa a tento dokument prosím nepřeposí-
lejte. Jestli někdo udělat něco pro svůj osobnostní růst a zdraví, ať si kurz prosím 
zakoupí. Podpoří mě a moje další vzdělání a Vesmír se mu odmění. 


Doporučení z mé praxe: 

Nebuďte prosím sobci a pomáhejte lidem okolo. Vesmír má rád a odměňuje ty, kte-
ří pomáhají nejenom sobě, ale i dalším lidem. Buďte aktivní a nebojte se. Vaše si-
tuace se může během pár dnů změnit a vy se můžete čistit a pracovat dál. Formu-
lacemi „Probuzení“ opět odloupnete další „slupky cibule“. Zároveň nemůžete od-
stranit něco, co není, takže nemůžete nic zkazit.  


Nezapomínejte ale, že platí zákon svobodné vůle. Neporušujte ho a léčení nevnu-
cujte, nebo nedělejte bez vědomí dané osoby! Za děti do věku 18-ti let zodpoví-

http://www.ondrejsuchopar.cz
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dají rodiče. Nemusíte se jich na nic ptát. Konejte v souladu s vaším vyšším já a  
mateřskou láskou. Formulace můžete říct bez jejich přítomnosti. Jen doplníte jejich 
jméno.


Tipy: 

• Sdílejte své zkušenosti v naší tajné skupině na Facebooku, ptejte se, buďte ak-
tivní! Skupina je zde: https://www.facebook.com/groups/216936819044805/


• Pokud se chcete naučit práci s kyvadlem, máte dotazy, či se chcete naučit tes-
tovat vaše zátěže, stavte se na osobním semináři, které dělám pravidelně. Sdí-
lení a práce ve skupině je motivace a vše vám půjde rychleji. Termíny seminářů 
jsou vždy zde: https://ondrejsuchopar.cz/seminare/


• Pokud chcete jít ještě dál na vaší cestě, objednejte se na osobní Transformační 
koučink zde: https://ondrejsuchopar.cz/moje-sluzby/transformacni-koucink/.


Podívejte se na film „Kytara“ z roku 2008, který je natočen podle skutečných udá-
lostí smrtelně nemocné onkologické pacientky a jejího nesplněného dětského snu, 
který je její cestou k uzdravení. Najdete ho zde: https://uloz.to/!FleSHDZxba07/ky-
tara-2008-avi, titulky: https://uloz.to/!CFcKanvky2OJ/kytara-2008-srt


Po filmu si položte otázku, co je vaše „Červená kytara“ a pokud je to jen trochu 
možné, splňte si tento dětský sen. Jeho splnění je totiž důležité pro vaše vnitřní 
dítě. U mě to byl pes a změnil mi život. Jaký bude váš příběh? 

Další zásadní filmy:  
Tajemství - The Secret 

Raději vidličky než nože

Vše najdete na www.ulozto.cz


Dále mám výborné zkušenosti s následujícími lidmi: 
www.editasantiago.cz - čtení akašických záznamů. Semináře na téma posvátná 
geometrie, merkaba a nová paradigmata vztahů + aktuální akašické informace, 
které je velmi vhodné prečíst je a vybrat si, co potřebujete afirmovat: 

http://www.editasantiago.cz/blog/https://www.matrix-2001.cz - velmi doporučuji 
předplatit a shlédnout videa od Gaia TV s českými titulky.

http://mayskykalendar.blogspot.cz  - můžete si nechat udělat osobní Mayský horo-
skop. Mě velice pomohl k pochopení sebe samotného. 

www.flfe.net - zvyšování osobní frekvence a frekvence prostoru nebo si kupte  
Somavedic. Zvyšuje domácí frekvence a čistí prostor od zátěží wi-fi, mobilů a ne-
gativních energií.
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www.oheladom.cz - Tereza Dubinová, výborný astrologický horoskop s osobním 
rozborem.


Pro správný proces je nutná i osobní práce a motivace. Doporučuji si přečíst knihy:

„Zákon rezonance“, „Jak si správně přát 3.0“, „Jednoduše buďte šťastní (žijte 
svůj sen)“ od Pierre Franckha.  Tyto knihy jsou nutnost!!! Začněte první knihou.

Pro rozšíření vašeho vědomí čtěte tyto knihy: Prastaré tajemství květu života 1 a 
2 od Drunvalo Melchizedeka. Dále doporučuji číst cokoliv od OSHA.  

Pokud chcete mít všechny informace najednou, doporučuji knihu pana Kho-
mových: „Objev univerzální jednoty“ (https://www.kosmas.cz/knihy/244626/ob-
jev-univerzalni-jednoty/). 

Od srdce vám přeji šťastný a zdravý život plný lásky,

Ondřej
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