Z lásky a laskavosti milujících bytostí Světla je Ti předáván tento dárek. Neslibuje Ti
žádných tajemných dovedností či schopností. Přichází tiše a skromně jako skrytý
poklad, aby se skrze Tebe mohl nečekaně znovu narodit. Aby do Tebe vstoupil jako
vzduch při nádechu a překvapil Tě svou čistotou a velkolepostí a přinesl Ti radostnou
úlevu při výdechu, po kterém zůstane jenom volnost, svoboda a nekonečná láska.

Zasvěcení dvou srdcí přichází pomoci zhojit bolesti Tvého srdce. Přichází Ti ukázat
jeho skutečnou krásu a hodnotu. Přichází ho znovu naplnit a probudit hodnotám, které
se kdesi ztratily mezi strachem, smutkem, zlobou či odloučením. Můžeš znovu sebe
sama prožít a znovu sebe sama nově poznat.

První srdce - Křišťálové srdce Kristovo
Je to srdce čistoty, uvolnění, prosvětlení a osvobození. Je to srdce křišťálové a
vyzařuje bílo stříbrné světlo. Čistou křišťálově stříbřitou lesklou energii. Je to srdce
otevírající cestu, rozpínající se. Srdce schopné pojmout a zářit nekonečnou lásku.
Osvobození. Je to živoucí symbol Kristova vědomí.
Druhé srdce - Rudé srdce Marie
Je to srdce soucitu, mateřské lásky, přijímání a odpouštění. Porozumění. Energie
Bohyně. Je to srdce rudé a vyzařuje rudé světlo a energii. Tvoří nutné jádro srdce
prvního. Toto srdce vyjadřuje energii Marie matky, plné soucitu, pochopení,
porozumění a přijetí. Zároveň je prosyceno energií Marie Magdalény, milující
partnerky, podpory, uklidnění a posílení.

Význam obou srdcí netřeba mnoho komentovat slovy. Prožij a prociť jejich poselství.
Pokud cítíš vnitřní touhu toto zasvěcení přijmout a prožít, je Ti plně k dispozici. Záleží
pouze Tobě a na Tvém záměru. Nepotřebuješ žádného mistra v lidském těle, aby se Ti
mohlo dostat zasvěcení. Jediné co potřebuješ, je probudit mistra v sobě. Vstoupit do
hlubokého ticha uvnitř sebe.
Jak například provést samo naladění
Vstup do meditace. Uvolni, vyčisti, aktivuj a naplň energií všechna svoje energetická
centra. Použij postup, který Ti vyhovuje. Velice vhodné je použít Kristova žezla (viz.
příslušné texty), jelikož tím způsoben se budeš velice účinně nalaďovat na potřebnou
energii. Utiš svojí mysl. Uvědom si prostor kolem sebe. Uvědom si, jak pulzuje
životem. Pomalu dýchej. Uvědom si tichý a nekonečný prostor uvnitř sebe a uvědom si
život uvnitř tohoto prostoru. Je jedno, jak to budeš vnímat. Prožij to svým způsobem.
Dýchej a soustřeď se na svůj dech. Uvědom si, jak propojuješ oba prostory. Prostor
venku s prostorem uvnitř. Prožij sjednocení obou prostorů. Prožij, jak se stáváš
prostorem bez konce i životem uvnitř něj. Uvědom si, že jsi vědomím uvnitř tohoto
prostoru. Uvědom si svůj záměr i pocit, který v Tobě vyvolává. Poslechni svou intuici.
Pozvi a přijmi nejprve to srdce, které Ti Tvoje vnitřní vedení navrhuje. Nemusíš se bát,
nespleteš se.
Ucítíš-li srdce Kristovo - požádej Krista, aby vstoupil do prostoru. Jakkoliv si uvědom
jeho přítomnost. Můžeš si ho libovolně představit. Jako postavu, obraz, ale i jako oblak
energie či jako pocit. Požádej ho o zasvěcení do plnosti a krásy jeho srdce. Kristus

touží znovu probudit všechny tyto hodnoty uvnitř každého z nás. Neboj se, že tě bude
soudit. Nelekej se ani mocné záře, ani případné bolesti, která se může objevit. Nech
všechno staré odejít. Všechno co nezní se září Kristova srdce. Jakkoli vnímej, jak se
mezi Kristem a Tebou v záři světla, která vychází z Krista, pomalu utváří svítící
křišťálově bílé srdce. Uvědom si sebe jako energetické tělo uvnitř prostoru. Uvědom si
své vlastní srdce a nech ho pomalu nalaďovat na srdce Kristovo. Můžeš si představit,
jak svým srdcem nadechuješ záři Kristova srdce před sebou a s výdechem ji necháváš
ve vlastním srdci rozšiřovat. Přitom si můžeš v duchu opakovat: „Přijímám Kristovo
srdce do svého". Čiň tak uvolněně s vědomím lásky a radosti. Můžeš pak pozorovat,
jak Kristus bere do dlaní zářící srdce mezi vámi a vkládá ho celé do Tvého srdce. Může
to proběhnou i jakoby samovolně, kdy to zářící srdce do Tebe vklouzne a plně zazáří
uvnitř Tebe. Je jedno, jak to budeš vnímat. Prožij ten okamžik, jak dlouho budeš
potřebovat. Poděkuj Kristu a nech ho odejít. Uvědom si jeho trvalou přítomnost uvnitř
Tebe. Můžeš pokračovat přijetím druhého srdce, sjednocením srdcí, nebo se vrátit do
přítomnosti.
Ucítíš-li srdce Marie - požádej pannu Marii, aby vstoupila do prostoru. Jakkoliv si
uvědom její přítomnost. Postupuj obdobně jako v případě prvního srdce s tím rozdílem,
že vnímej, jak se mezi Pannou Marií a Tebou v její záři pomalu utváří svítící rudé
srdce. Obdobným způsobem se nalaďuj na jeho energii. Přitom si můžeš v duchu
opakovat: „Přijímám srdce Marie do svého". Dokud se toto srdce neukotví uvnitř
Tvého. Prožij ten okamžik, jak dlouho budeš potřebovat. Poděkuj Panně Marii a
popros Marii Magdalénu, aby vstoupila i ona do toho prostoru. Požádej jí, aby i ona
ozářila rudé srdce uvnitř Tebe. Nalaď se tímto rudým srdcem uvnitř sebe na její
vyzařování a prožívej a přijímej tuto energii. Pak poděkuj oběma a nech je odejít.
Uvědom si jejich trvalou přítomnost uvnitř Tbe. Můžeš pokračovat přijetím prvého
srdce, sjednocením srdcí, nebo se vrátit do přítomnosti.
(pozn. můžeš přijmout během jednoho naladění jedno srdce a nebo postupně obě, jak
budeš chtít a cítit .. a uvědom si, všechno v Tobě již je, nezískáváš vlastně nic nového,
jenom vědomě probouzíš a uvádíš do činnosti sebe sama)
Proveď sjednocení obou srdcí - po přijetí v pořadí druhého naladění, nebo kdykoliv
potom, se postupně nalaď (viz dále) na jedno i druhé srdce. Prožívej, že jedno žije z
druhého, že nejsou od sebe oddělena. Nalaďuj se střídavě tak dlouho, dokud to vnitřně
nepocítíš. Můžeš si představit, jak rudé srdce tvoří jádro toho křišťálového.
Možnosti použití
© meditace a opakované sebe prožití skrze tato srdce
(Obdobně jako při zasvěcování, možno zopakovat celý postup, nebo se
podobným způsobem nalaďovat na energii příslušného srdce uvnitř sebe,
nechat ho zářit a celou bytostí a vědomím tu hodnotu prožívat a integrovat.
Zaplňuj prostor mysli touto silou a nech ji, aby se zde ukotvila a skrze tuto
hodnotu byly následně postupně transformovány všechny myšlenkové
pochody, které se zde odehrávají, často bez Tvého uvědomění)
© sdílení s jinými bytostmi

(obdobně jako při zasvěcení, ale jsi to Ty, z koho se srdce rodí a následně se
sdílí se srdcem dané bytosti)
© léčení sebe či druhých
(Naciť se na daného člověka, či na svůj vnitřní emoční stav. Poté jako když
rozdělíš svůj vnitřní prostor. V jednom necháš stávající emoční stav a ten druhý
naplníš vědomím daného srdce. Stačí, když budeš pozorovat a uvidíš, které to
je. Mohou být aktivní obě. Poté odsuň pomyslnou přepážku oddělující oba
prostory a vpusť všechno neharmonické do nádherně vyladěného prostoru.
Svým vědomím jenom udržuj záři a prožitek aktivovaného srdce. Vše
neharmonické se začne přirozeně nalaďovat nebo odcházet. Uvědom si, že vše
se odehrává v Tvém vnitřním prostoru. Trvej silně na záři svého srdce, dokud
se plně nerozšíří do celého prostoru.)
© harmonizace v životních situacích
(může to být vlastně podobný proces jako předchozí léčení, jenom může být
okamžitý. Ocitneš-li se v nepříjemné situaci, uvědom si své prudce probuzené
emoce a okamžitě trvej na jediné hodnotě, kterou uvnitř sebe dovolíš a tou je
Tvé srdce. Vytvoříš tak mocnou protiváhu dané emoci a její energii dokonale
proměníš či odpustíš.)
© cokoliv dalšího .. prostor je nekonečný stejně jako možnosti ©

Lidská mysl je navyklá pracovat se světem forem. Jsme závislí na formách. Formy jsou
naším omezením, protože skrze ně nevidíme prostor, který je všechny vyplňuje a
vzájemně propojuje. Tato dvě srdce jsou zdánlivě také formou, avšak jsou naplněné
světlem a prostorem. To je celé jejich kouzlo. Přicházejí a slouží v náznaku formy a tím
nám ulehčují jejich okamžité uchopení a použití. V ten okamžik se ale promění ve stav
bytí a tak nás osvobozují ze zajetí hmoty. Jejich vědomé užití je doprovázeno pomocí
světelných bytostí.

Já Jsem činné srdce Kristovo skrze
mé bytí. Já Jsem činné srdce Marie
skrze mé bytí. Já Jsem láska a
světlo. Já Jsem vzkříšení a život.

