
GALACTIC SIGNATURE

“Meno Klienta”

Dátum narodenia

Galaktický kód, galaktická signatúra je jednou z 260 svetelných energií, ktoré opisujú neustály 
POHYB a RYTMUS synchronického ČASU. 

Každá jedna z 260 signatúr je jedinečným kódom. Vzniká kombináciou 13 lunárnych v tónov a 
20 symbolov - kvalít solárnej energie.  Jednotlivé kódy tvoria súlad a súzvuk svetelnej matrice a 

harmonického vesmírneho poriadku. 

Tvoja galaktická signatúra je aspektom tvojho Božského zámeru, prináša náhľad do Tvojej 
kozmickej identity a role tu na Zemi v tomto čase, v tejto inkarnácii. 

Energie a kódy Tvojej Galaktickej signatúry Ti ukazujú Tvoje prirodzené schopnosti, dary a 
talenty, ako aj silné stránky, ktoré sú potrebné pre Tvoj osobný rozvoj a kultiváciu a službu 

planetárnemu vzostupu. 

Tvoja Galaktická Signatúra 

je 

WHITE GALACTIC WIZARD

Biely Galaktický Čarodej 

Galaktické narodeniny v minulom roku si mal/a “dátum”. Tvoje najbližšie galaktické narodeniny v 
tomto galaktickom roku sú: “dátum”. 

Je to pre Teba významný deň posunu. 



VÝKLAD GALAKTICKEJ SIGNATÚRY 

TÓN 8: GALAKTICKÝ 

Harmonizujem 

Modelujem 

Integrita 

“ Čo je tým najlepším spôsobom, ako urobiť život jednotlivca 
ideálnym? Najlepším spôsobom je stanoviť harmóniu, ako prvý princíp, 
ktorý je potrebné dosiahnuť v živote…za každých okolností, v 
akýchkoľvek podmienkach a situáciách pokúšať sa o harmonizáciu.    

  Harmónia je  jedna z najzákladnejších nevyhnutností v živote.   
                                               Disharmónia priťahuje disharmóniu, harmónia priťahuje harmóniu…”   
                                               Hazrat Inayat Khan 

Preskúmaním rezonancií, ktoré nesú jemné vibrácie, môžme zamerať svoju pozornosť na 
harmonizáciu - vytváranie príjemných kombinácií jednotlivých prvkov - elementov. Či už je to 
tvorba vnútornej harmónie, harmonické vzťahy s ostatnými, Tón 8 nás vyzýva k zarovnaniu nášho 
počínania s našou integritou, kde môžeme jedinečne modelovať a utvárať pravdy a ideály, v 
ktoré veríme. Definícia kódu integrity je stav Bytia v celistvosti, neoddelenosti, kompletnosti a 
úplnosti. (Ako hore tak dole, ako dole tak hore - tak ako harmonická dokonalosť a celistvosť 
galaxie). Tento tón nám pripomína, že integrita si vyžaduje pevnosť a zásadovosť. Oddanosť 
múdrosti, blahu a grácii osobných hodnôt a to bez jediného zaváhania.  
Harmonizácia požaduje nekompromisnosť, avšak ohybnosť, poddajnosť  - ochotu plynúť, 
stretávať nové a prepúšťať osobné pripútanie v záujme vyššieho dobra a svetla. Tak ako každý z 
nás je jedinečným tvorcom a sprostredkovateľom harmónie, hráme úlohy a role navzájom vo 
svojích príbehoch a životoch jeden pre druhého. Sme inšpirátormi tvorby a budovania 
Galaktickej Kultúry. Aktualizujeme harmonický potenciál celej našej spoločnosti a kolektívneho 
vedomia na úrovni celku.  

“Požehnaní sú tí, ktorí transformujú všetko dobré, čo poznajú v činy - nech im je odhalená Vyššia 
pravda” 



BIELY ČARODEJ 

Biely/Sever 

Zjemňovanie, Kultivovanie 

Korene, ľavý malíček 

KÚZLENIE - NEKONEČNOSŤ - VNÍMAVOSŤ 

“…rozviaž minulosť, inak bude jej vplyv trvať naveky… 
…neobávaj sa budúcnosti ani sa za ňou neponáhľaj, pretože nikdy nepríde…”  

Biely čarodej zosobňuje silu “jaguára”, šamana, proroka, nočného vizionára, čarodeja Zeme. 
Čarodej hovorí: “Čas je vždy a len TU a TERAZ”. Prítomný okamih je Tvojim poľom pôsobnosti. 
Tak, ako plátno kde sa prehrávajú cykly prírody, Ty si časom. Byť vnímavý k svojmu vnútornému 
autonómnemu zmyslu načasovania a časovania - byť tu a teraz Sebou - zabezpečí, že prirodzene  
v tom správnom čase splynieš so svojou vonkajšou realitou. Kúzlo sa vynára z pochopenia 
expanzie prítomného okamihu.  
Čarodej koná čary a kúzla.  
Naša osobná ilúzia je tým kúzlom,  ktoré tvorí a definuje naše životy a bytie. Kúzlo je vlastne 
magická moc slov a skutkov, ktoré vytvárajú naše okúzlenie - realitu - hologram nášho bytia. Ak 
sa staneme Vedomí tejto kúzelnej moci, ktorú máme a konáme prostredníctvom našich slov, 
skutkov a presvedčení a “zušľachtíme”  ich, čarovne môžeme posunúť a zmeniť úroveň nášho 
bytia.  
Vnímavosťou umocni autenticitu, transparentnosť a liečenie. Keď sme schopní prijať druhých, 
prichádza k vyjadreniu hlbokej pravdivosti. Buďme vnímavý k všadeprítomenj posvätnosti 
existencie v jej úplnosti so všetkými požehnaniami a výzvami.  
Nekonečnosť, bezčasovosť bola ukrytá za ilúziou linearity. Spoločne sa rozpamätávame, že ČAS 
je univerzálnym činiteľom Synchronicity! Prítomný okamih je neustále živým, žijúcim orákulom. 
Nech povstanú Čarodeji a prelomia ilúziu umelého, lineárneho času! 

 BIELY ČARODEJ - je tvoje vedomá časť - Kto si a kým sa stávaš. 

Biely Čarodej je kúzelník, ktorého sila je aktivovaná múdrosťou ktorá vyžaruje zo srdca. Nie je to 
múdrosť v ponímaní západnej kultúry, je to múdrosť ktorá plynie zo zarovnanania mysle a srdca. 
Otvorené, dôverujúce srdce je vytríbeným nástrojom vnímavosti a chápavosti. Dovoliť si “vedieť” 
otvára dvere mysli k hlbokému porozumeniu univerza. Biely čarodej Ťa vyzýva plne zapojiť Tvoju 
zarovnanú myseľ aby sa podieľala na spolutvorení kúzla.  
Biely čarodej Ťa vyzýva vkročiť do Tvojej plnej moci a sily. Sila prichádza z úplného sebaprijatia, 
integrity a oddanosti Tvojmu seba rozvoju a evolúcii. Vnútornú silu nemožno nájsť nikde mimo, 
nikde von. Všetko, čo ti prináša silu “z von” má Božský základ i v Tebe. Ak v sebe ešte stále cítiš 
potrebu potvrdenia a schválenia od iných, zameraj sa na seba-posilnenie a budovanie svojej 
vnútornej sily.  



Venuj svoj čas aktivitám, ktoré Ti prinášajú potešenie. Tvoja energia bude prirodzene 
expandovať a transformovať Ťa do Tvojej skutočnej podoby….synchronicity a zázraky budú viac a 
viac prúdiť do Tvojho života, čím viac si v súlade so sebou. Uskutočni svoje naladenie, zarovnanie 
s najvyššou múdrosťou ktorá je Tvojim sprievodcom! 
Vo všetkom čo robíš, hľadaj Božský zámer.  
Zarovnaj svoju vôľu, s vôľou najvyššou a esenciou svojho Bytia.  

Buď čistý a jasný, vo svojej nevinnosti umožňuj, aby prostredníctvom Teba prúdili zázraky bez 
potreby a námahy ich vytvárať. Otvor sa vedeniu srdcom a nekonečným možnostiam. Biely 
Čarodej je svetelným nástrojom, sprostredkovateľom duchovnej práce a poznania. Múdry 
kúzelník je spontánny, čistý a jasný. Ten, ktorý umožňuje, aby sa diali zázraky, bez snahy ich 
akokoľvek kontrolovať alebo usmerňovať. Kúzelník, ktorý tancuje tanec lásky cez ponúkanie 
darov slobody a voľnosti iným.  
To je skutočné kúzlo. Byť oslobodený od potreby používať silu, manipuláciu a kontrolu. Čarodej 
používa múdrosť na to, aby manifestoval uvoľnenie, oslobodenie a lásku.  

Harmonickou múdrosťou Bieleho Čarodeja je melódia, postupnosť jednotlivých tónov bez 
akejkoľvek kompozície, štruktúry. Pretože Biely Čarodej symbolizuje posvätnú púť 
individuálneho života každej bytosti. Byť harmonickým čarodejom znamená byť záhadnou, avšak 
univerzálnou nádobou pre vyjadrenie BOŽSKOSTI. Kým Ty hráš melódiu piesne svojej duchovnej 
cesty, Stvoriteľ sa postará o harmóniu. Melódia pre hudbu je to isté, ako každý verš pre príbeh… 
Použi všetky elementy, ktoré si si vybral pre preskúmanie svojho Bytia - všetky svoje dary, talenty, 
schopnosti, motivácie, okolnosti a všetky postavy v hre tvojho života. Zorchestruj si z týchto 
možností tú najzaujímavejšiu  a najprínosnejšiu kombináciu - časovú líniu svojho života. Pochop, 
že si hráčom ktorý hrá melódiu svojho života.  

Tvojim vyšším Ja a Sprievodcom podľa kalendára je BIELE ZRKADLO 

Biele zdkadlo reprezntuje zrkadlovú sieň, kde môžeš čeliť svojim vlastným projekciám a odrazom 
a uvidieť pravdu o sebe.  
Ty ako zrkadlo, biele zrkadlo odrážaš všetko čo je, bez ohľadu na to či je to pravda, krása alebo 
ilúzia. Tu čelíš všetkému…čo je nedokončené, všetkým nesúladom, ťažkostiam, 
sebaobvineniam…všetkému čo Ťa drží od vyjadrenia Tvojej Božskosti. Keď sa staneš vedomá  
všetkých ilúzií a pokrivení v tvojom živote, tvoja jasnosť vnímania ich transformuje. Venuj čas 
sebe, pozornosť tomu kým si v tomto čase, všetkým ilúziám a tieňom a vystúp z bludiska 
mentálnych ilúzií. 
Niekedy sa môžeš pristihnúť, že reaguješ - si rektívna, namiesto toho aby si jednoducho len 
odpovedala v určitých situáciách a pri určitých ľuďoch.  
Ak ešte stále tvoríš obviňujúce rekacie ako frustráciu, zlosť, strach, posudzovanie alebo žiarlivosť, 
uvedom si, že si tvorcom tejto projekcie smerom k iným.  
Svet je zrkadlom, v ktorom jasne vidíš odraz seba.  
Akákoľvek silná reakcia je odkazom pre Teba, že táto téma je Tvoja a potrebuješ s ňou pracovať. 
Buď otvorená objavovať, využívať tvoju schopnosť vidieť ako v zrkadle, pretože je tvojou úlohou 
transformovať nefunkčné presvedčenia, systémy, myšlienkové formy, bloky a fixné vzorce. 
V zrkadlovej sieni neexistuje nič zlé ani dobré, je tu len odraz toho čo v skutočnosti jestvuje. V 
procese pozorovania seba, začneš vidieť všetky svoje emočné reakcie ako znamenie indikujúce 
smer, kde je potrebný tvoj vedomý prístup smerujúci k tvojmu osobnému rastu. 



Buď pripravená čeliť “Meču Bieleho Zrkadla”, meču pravdy a očisty. Múdrosť tohto meča preniká, 
odkrýva a definitívne lieči tvoje ilúzie. Oddelenosť nahradí láska, ktorá vyčistí všetko, čo už 
neslúži Tvojmu rozvoju. Biele zrkadlo je nástrojom, ktorý naostrí meč pravdy a očisty.  

Najvzácnejším darom meča je sila odpustenia. Skutočná sloboda sa objavuje v odpustení, 
pustení všetkých ilúzií príčina a následkov. Použi všetky nádherné dary ktoré Ti ponúka toto 
ostrie pravdy a svetla k odpusteniu a pusteniu všetkého čo posudzuješ, odsudzuješ a považuješ 
za nedokonalé (na sebe a iných). 

TY SI UŽ OSVIETNOU BYTOSŤOU!!! 
Farba bieleho zrkadla je zrkadlovo strieborná. Striebro symbolizuje lunárnu inteligenciu, intuíciu 
a vnímavosť, zrkadlovú dualitu a mnohopočetnosť, rozmanitosť. 
Striebro ponúka pohľad na Veľké Mystérium, na odraz reality a vecí tak, ako v skutočnosti sú. 
Pre prístup ku kvalitám a učeniam Bieleho zrkadla, používaj vlastnosti striebra. 

Keď vyčistíš Tvoje vlastné zrkadlo, keď bude už jasné a čisté budeš schopná jasne a čisto 
odzrkadľovať skutočnosť druhým, svojmu okoliu. Je to dar Bieleho zrkadla. Je to Tvoj dar.  

 
Tvojím podvedomým Ja a zároveň skrytým pomocníkom je MODRÁ RUKA. 

Modrá ruka je bránou, prechodom, portálom od pochopenia nižšieho k vyššiemu. Vodítko k 
uchopeniu významu Modrej Ruky je v meditácii: 
“Ja som bránou do iných dimenzií, zahalenou tenkým závojom. V mojom konci je i môj počiatok. 
Brána zasvätenia ma očakáva.” 

Modrá ruka je siedmym, posledným archetypom v cykle vývoja základného Bytia. Reprezentuje 
silu ukrytú v procese kompeltizácie, ukončenia, uzavretia cyklu. 
Modrá Ruka je ukončením, ktoré je v skutočnosti otvorením k ďalšiemu levelu bytia.  
Ako pohyblivosť  a tekutosť vody, Modrá Ruka je spojená s tancom, krásou a mudrami. Tento 
pohyb je metaforou odlivu, prílivu a prúdu života samotného. Tekutá, plynúca kvalita je 
vyjadrením krásy kozmického tanca. Pamätaj na túto nádhernú esenciu tekutosti a plynulosti v 
časoch, keď máš pocit, že je Tvoj život nepružný, alebo v ňom chýba krása.  
Modrá ruka predstavuje cestu krásy, schopnosť vidieť vnútornú krásu v sebe a vo všetkom okolo 
seba. Žiť a ísť cestou krásy vyžaduje byť vo svojej plnej kráse a sile. Tu začína a odtiaľto prúdi 
Tvoja seba-autorita a seba hodnota. Je to pozícia, kedy Tvoje ego je zrovnané s Božou vôľou. Ak 
stojíš vo svojej plnej sile a kráse, len svojou jednoduchou prítomnosťou vyzývaš ostatných aby 
boli všetkým kým sú. 
Modrá Ruka predstavuje jemného, pokojného, uvedomelého sprievodcu, ktorý kráča vo svojej 
plynulej kráse a grácii, ktorý je otvorený a odhaľujúci.  
Energia Modrej Ruky Ti tiež pomôže manifestovať duchovné zručnosti, zvlášt intuitívne dary 
spojené s vešteckými schopnosťami. V každej inkarnácii prinášame určité dary. Každá cesta - od 
kňaza, či knažky k šamanovi, od tanečníka k artistovi nesie množstvo schopností a darov. Ty si si 
zvolila určité dary a nástroje, ktoré Ti ponúkajú spôsob práce s ostatnými a s procesom Tvojho 
života. Ponor sa do svojej innate, vnútornej múdrosti tela a duše, aby si jasne uvidela svoje dary a 
nástroje ktoré nesieš! 



Tvojou výzvou a darom je ŽLTÉ SEMIENKO. 
So zrelosťou a uvedomením sa výzva mení na sústredenie.  
To je to, čo sa Tvoja duša túži naučiť v tomto živote. 

Jedným z tieňov žltého semienka je správať sa ako spiace semienko, neprebudené. Spáč…ktorý 
chce ostať chránený a nezraniteľný. V tomto tieni si môžeš namýšľať, že konáš v záujme seba, cez 
ilúziu bezpečia a ochrany. Kým sa budeš držať ďaleko od sveta možností, vo svojej škrupinke, 
tvoje nové horizonty ostanú vzdialené. Zariskuj a odhaľ kým skutočne si! Za hranicami bezpečia, 
každodenných rutín a návykov, sa ukrýva a volá nás vzrušenie nepoznaných možností.  
Preskúmaj, ako ochranné limity a obmedzenia ovplyvňujú Tvoj prirodzený rast a vývoj. Pomyselná 
stena, ktorá nás chráni a vytvára bezpečnú zónu, taktiež vytvára bariéru ktorá obmedzuje a 
limituje náš duchovný rast a nové, netušené  možnosti v našom živote.  
Jeden zo spôsobov ako vstúpiť do procesu transformácie v tieni Žltého semienka je pochopiť, že 
semienko - Tvoje sny, túžby a Tvoj účel, naplnenie - spí ako semienko v Tvojom vnútri a čaká na 
prebudenie. Prijatím seba ako plnej, plodnej, potentnej, plodiacej, bezpečnej Bytosti, pocítiš 
pravé bezpečie a ochranu ako súčasť seba, v sebe…a vonkajší svet sa stane miestom 
neobmedzených možností a miestom absolútneho bezpečia.   

Tvoj kompliment je ČERVENÝ HAD. 

To, čo k Tebe prirodzene prináleží. 

“JA som kresadlom a zapaľovačom, iniciátorom posvätného ohňa” ….tak znie meditácia 
Červeného Hada. Vo Veľkom Mystériu, kresadlo a zapaľovač predstavujú inštinktívny zážeh, ktorý 
iniciuje pohyb vo fyzickom tele smerom k jednote s Duchom. Ak sa stretne kresadlo a zapaľovač, 
Božská iskra sa prebudí a vznieti oheň Tvojej esencie.  
Červený Had prizýva očistnú iskru posvätného ohňa, Kundalíny, k zarovnaniu a integrácii Tvojho 
tela, mysle a Ducha.  Červený Had môže napomôcť odhaliť viditeľné bloky v jednotlivých čakrách 
a vyčistiť a zarovnať ich, vycentrovať, zharmonizovať. Ak pracuješ na procese očisty, pozývaj 
Červeného Hada aby Ti bol nápomocný.  

Symbolom Červeného Hada je had, ktorý reprezentuje liečenie a celistvosť. Táto Mayská 
medicína dokáže odstrániť toxíny z tela, omladiť a transformovať ne-moci. 
Červený Had je v Mayskej tradícii známy ako Kundaliny, energia ktorá sa pohybuje smerom hore 
od koreňa chrbtice až po korunnú čakru. Táto sila má dva aspekty - dva energetické kanály, IDA a 
PINGALA - ktoré reprezentujú mužský a ženský princíp - polaritu. Jedným z pravekých tajomstiev 
Červeného Hada je aktivácia vyšších stavov vedomia cez harmonizáciu týchto dvoch polarít a ich 
zjednotením v jedno, v jeden nádherný tanec jednoty.  
Energiu hada vyjadrujú mayské slová luk umen tun ben can, ktoré znamenajú “tí, ktorí obsiahli 
Hada posvätnej múdrosti “.   

Ty si už v mnohoživotoch obsiahla Posvätnú múdrosť Hada.  

Keď dôjde k aktivácii všetkých 7 čakier, bytosť zažíva stav vzostupu a osvietenia.  
Červený Had predstavuje základný nástroj Tvojej motivácie, inštinktov, túžob a tiež pohyb 
vnútornej innate smerom k celistvosti.  
Červený Had ťy vyzýva zvliecť kožu Tvojej minulosti a vkročiť do plameňov ohňa alchymickej 
transmutácie. A v nich nastáva prerod. Táto túžba je odpoveďou innate zakódovanou v hlbinách 



Tvojej Bytosti.  

S energiou červeného Hada sa učíš používať svoju innate - inteligenciu svojho tela. V našej  
kultúre sme často odpojení od tejto posvätnej múdrosti tela. Ako funguje táto múdrosť: keď 
potláčaš a ignoruješ to, čo sa Ti prihovára cez telo, tvoje telo nasáva a zadržiava podvedomé 
obrazy toho, čo je potláčané a ignorované.  
K prejaveniu dochádza prostredníctvom fyzických symptómov, ktoré vytiahnu potlačené témy a 
obrazy z podvedomia do roviny vedomej. Ak k tomu dochádza, je potrebné pracovať na 
vedomom a láskavom vzťahu so svojim telom - a pracovať s fyzickými obrazmi tak, aby sme sa 
vyliečili na všetkých úrovniach.  

Telo má špecifický druh múdrosti - vedomia prostredníctvom ktorého nám doručuje jasné 
správy. Telo je žijúcou metaforou, ktorá zrkadlí našu myseľ, emócie a ducha. Telo si tiež pamätá 
všetko čo prežilo, všetky skúsenosti a v dôsledku toho si drží vedomie minulosti v sebe, vrátane 
všetkých zranení a tráum. V procese liečenia týchto tráum, prosím pamätaj na čistotu a nevinnosť 
svojho tela. Pristupuj k nemu s láskou a rešpektom. Otvor sa a začni si uvedomovať všetky 
odkazy a správy, všetky metafory, ktoré prúdia k Tebe a už ich neukladaj, nepotláčaj! Ochotne 
ich príjmi a uvedomuj si aký odkaz ti odovzdávajú, každý jeden fyzický proces v tele sa snaží 
niečo Ti odkomunikovať, odovzdať Ti správu o tom ako sa máš, ako k sebe pristupuješ, ako sa 
miluješ. Objavuj a preskúmaj všetko, čo sa Ti ukazuje a žiada Tvoju pozornosť.  
 

Je to dar tela. 

V tomto procese nasleduj a použi všetky obrazy a energie ktoré k Tebe prídu, či už v snoch alebo 
v meditácii. Cestuj celým Tvojim telom, a pozoruj akékoľvek pocity, farby, geometrické tvary a 
obrazy ktoré prichádzajú. V týchto časoch máme jedinečnú príležitosť presiahnuť obe - aj našu 
fyzickú aj spirituálnu genetiku. Integráciou nášho tela si umožňujeme jedinečnú možnosť pre náš 
osobný a duchovný rast. Nauč sa rozšíriť a používať svoje zmysly v prístupe k múdrosti Tvojho 
tela a jeho vitality. Moc nad tým nepremýšľaj…jednoducho umožni svojmu telu vnímať intuitívne, 
čo je potrebné pre Tvoju zmenu a rast. 

Červený Had tiež predstavuje spojenie medzi silnými telesnými/extatickými skúsenosťami a 
svetlom vyššieho vedomia. Je to iniciácia prebudenia prostredníctvom tela, zmyslov a 
zmyselnosti… je to opak ich potláčania.  
“Musíme porozumieť, že cesta ku hviezdam vedie cez zmysly.” 
V našom tele máme kľúče k plnému prebudeniu a aktivácii nášho vedomia. Hlbšie porozumenie 
tejto múdrosti ukrýva tantrická prax, kde spiritualita a sexualita sú prepojené a integrované …
pozdvihnuté na nástroje k úplnému osvieteniu.  
Červený Had predstavuje zjednotenie mysle, tela a ducha.  
Červený Had je spojený s posvätnými nástrojmi bubna a hrkálky. Zvuky bubnov a hrkálky majú 
schopnosť prelomiť staré vzorce a viesť energiu k zarovnaniu.  



Solárny tón 8 

Nájdenie vnútornej sily a vstúpenie do nej. 
Galaktická mriežka. 
Cesta jedného srdca.  
8 je lúčom harmonickej rezonancie, kombináciou osobnosti ako takej a trojjedinosti. Je to láska 
ktorá sa stala viditeľnou, hmatateľnou. Vytvor prúd harmónie vo svojom živote. Vstúp do 
špirálovitých frekvencií Veľkého galaktického gridu/galaktickej mriežky. Je Ti ponúkané vstúpiť 
do svojej sily cez rezonanciu Tvojej innate s touto galaktickou mriežkou. Buď si vedomý 
smerovania, kam Ťa to ťahá, pretože tam nájdeš jedinečné možnosti. Objavuj harmóniu bytia v 
prirodzenej rezonancii, ladení s ostatnými. Buď vnímavá. Ty si prorokom harmónie, bodom kde 
sa stretáva fyzická realita a nekonečnosť. 
Vnes hlbšiu harmóniu do životných situácií v ktorých nájdeš seba. Osloboď Ego od jeho sebe-
sústredenosti. Objavuj silné energie, ktoré navyšujú harmonické frekvencie planéty. Dýchaj 
voľne…si piesňou Slnka, piesňou Novej Zlatej Oktávy. Rozozvuč rezonančný tón cesty Srdca.  

…..Tak nech sa stane…. 

Vhľad do KÓDU DUŠE:  
Vnímam veľmi silne vznešenú kráľovskú zlatú esenciu, plnú múdrosti, lásky a súcitu. Esenciu, 
ktorá v mnohých životoch niesla poslanie strážkyne skutočného poznania. Strážkyňa/knažka s 
vysokým postavením. Postava zahalená v rúchu zlatobielej farby. Vidím v ruke zlaté žezlo - 
symbol vysokého postavenia, žezlo, ktoré je nástrojom pre udržiavanie rovnováhy. Rovnováhy 
medzi svetlom a tmou… jemnej, krehkej rovnováhy medzi polaritami. Strážkyňa rovnováhy, ktorá 
ukotvuje rovnováhu v hmote láskou.  

 Ďakujem Ti drahá za možnosť pocítiť a uzrieť túto nádhernú esenciu.  

    

   Prajem Ti, nech Ti je Tvoja galaktická signatúra podporou na Tvojej ceste… 

S láskou 
Veronika AKIA Saura 
www.lifecode.sk 

http://www.lifecode.sk

