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Voljena svjetlosna bića na Zemlji, sada zovemo vašu pozornost dok omogućavamo da 
se naše energije spoje s vama kako izražavamo našu svijest svijetla i mudrosti. Dolazimo vam 
kao jedan glas, no mi smo energije Majstora Kuthumija, El Morye i Majstora Saint Germaina. 
Imamo posebne informacije koje želimo podijeliti s vama, jer je neophodno da postanete 
svjesni tranzicije koja se trenutno odvija. Stvoritelj je zamolio da čovječanstvo u ovome 
posebnom trenutku ogromnoga rasta, doživi buđenje svojih srčanih čakri. To buđenje će biti 
još intenzivnije za one koji su svjesni toga procesa, no svi će doživjeti kako Uzašli majstori 
rade s njihovim srčanim čakrama osobito tijekom spavanja. 
 
 Kao što ste svjesni, ulazimo u novi ciklus energija i zato je potrebno obaviti mnoge 
pripreme. Mi, Majstor Kuthumi, Majstor El Morya i Majstor Saint Germain prihvatili smo 
vibraciju svijetla iz duše Stvoritelja i sada utjelovljujemo, držimo i dijelimo to svijetlo i 
svjesnost kada je potrebna. Mi nadgledamo svijetlo, no postoje mnogi Uzašli majstori koji 
rade s energijama kako bi pomogli u integraciji sa srčanim čakrama čovječanstva. Uzašli 
majstor – vodič svake osobe zamoljen je da usmjeri energiju koju izražavamo u srčanu čakru 
osobe s kojom rade. Vibracija svijetla je plavičasta boja lavande i može stvoriti osjećaje da ste 
utješeni, mirni i opušteni. Plava boje lavande ima svrhu opuštanja energija srčane čakre, 
osobito po rubovima srčane čakre kako bi proširila, probudila i razvila prisutnost srčane čakre, 
kao i da joj dopusti da izrazi veće količine svijetla. Plava boja lavande također radi na 
iscjeljivanju bolova u srčanoj čakri, bilo da se radi o boli zbog odvojenosti sa Stvoriteljem, 
propalim odnosima i vezama, smrti voljene osobe ili zbog osuđivanja drugih ljudi. Svi aspekti 
boli sadržani u srčanoj čakri bit će opušteni, pa će prema tome biti lakše ostvariti, otpustiti i 
iscijeliti nepotrebne energije u srčanoj čakri. Sa srčanom čakrom koja uzima šireći udah i koja 
se opušta u pozitivne energije u srcu, duša će biti u stanju širiti se i jače sjajiti. 
 
 Vrlo je važno da se taj proces sada odvije unutar srčanih čakri i oko njih mnogih ljudi, 
jer će to ljudima omogućiti da budu suosjećajniji, svjesniji svojih srčanih čakri i da vole na 
potpuniji način. Bit će mnogo zraka svijetlosti koje će biti usidrene u srčane čakre 
čovječanstva kao način širenja, razvijanja i povećanja moći srca, omogućavajući tako 
mnogima da shvate da imaju svoju moć, svijest i svijetlo u svojim srcima i duši. Naša je želja 
da dođe vrijeme kada će srčane čakre mnogih ljudi biti istinski otvorene, slobodne i šireće s 
energijom koja slobodno teče od i kroz srčanu čakru. To bi zaista dalo takav ogroman mir, 
sklad i  zadovoljstvo ljudima, jer će biti u stanju osjećati ljubav i upotrijebiti je za svoj 
duhovni rast na Zemlji. 
 
 Učinci energije dok se skuplja oko srčane čakre mogu biti raznoliki; neki ljudi mogu 
osjetiti kao da im se srčana čakra otvara, drugi pak mogu osjetiti kao da im se srčana čakra 
zatvara dok energija oko srca stvara zaštitni štit za srce. To možete osjećati na vrlo čudni 
način, jer možda nećete biti u stanju osjećati srce ili izražavati ljubav zbog energije, no to će 
proći nakon što se srce opusti i potrebne energije će se rastvoriti. Zbog plave boje lavande 
koja ima moćni utjecaj na opuštanje, neki ljudi će se osjećati letargično ili pospano, no i to će 



proći i možete zazvati prvu zraku svijetla da pošalje energetsko aktivno živo svijetlo kroz 
vaše biće kako biste se osjećali vitalnije. Važno je ostaviti vremena da se srce opusti i 
transformira, jer to također može utjecati na ostali dio vašega bića, jer sjećanja boli mogu biti 
pohranjena u auričnom polju ili na staničnoj razini fizičkoga tijela. To je trenutak za čišćenje i 
iscjeljivanje srčane čakre i svih aspekata koji su duboko usklađeni sa srčanom čakrom. 
 
 Možete zazvati nas, Majstora Kuthumija, Majstora El Moryu i Majstora Saint 
Germaina da radimo s vašom srčanom čakrom i vibracijom svijetla plave boje lavande kako 
bismo vam pomogli u širenju vaše srčane čakre prije nego što idete navečer na spavanje, te 
jednostavno recite: 
 
 Majstor Kuthumi, Majstor El Morya i Majstor Saint Germain, zazivam vašu 
energiju i prisutnost i molim vas da me sada okružite. Molim vas da ostanete oko mene 
dok spavam po noći i usmjerite u moje biće i srčanu čakru vibraciju svijetla u plavoj 
boji lavande kako bi donijela veće opuštanje u moju srčanu čakru. Pomognite mi u 
iscjeljivanju, širenju i razvijanju moje srčane čakre kako bi mogao/mogla izraziti više 
ljubavi i imati veću svijest o mojoj srčanoj čakri i njezinom vodstvu. Zahvaljujem na 
vašoj energiji, svijetlu i pomoći. 
 
 Što je najvažnije, želimo da meditirate i sjedite mirno zazivajući plavu boju lavande 
koju isijavamo i da dopustite da je vaša srčana čakra apsorbira sa svojim čistim iscjeljujućim i 
opuštajućim vibracijama. Jednostavno recite: 
 
 Majstor Kuthumi, Majstor El Morya i Majstor Saint Germain, molim vas 
okružite me trokutom svoje svijetlosti. Neka Majstor Kuthumi stane ispred mene, a 
Majstor El Morya i Majstor Saint Germain neka svaki stanu s jedne moje strane. Dok 
stvarate sveti trokut svijetla oko mene, to osigurava moju punu i potpunu zaštitu u 
svakome trenutku. Prihvaćam plavi trokut svijetlosti u boji lavande koji me okružuje i 
molim da dodatni plavi trokut svijetla u boji lavande okruži moju srčanu čakru kao 
zaštitu i kao početak procesa iscjeljenja.» 
 

(Ostavite si vremena da to doživite). 
 
 «Molim vas usmjerite plavo svijetlo u boji lavande u okolna područja moje 
srčane čakre, i kako se sve više svijetla ulijeva u moju srčanu čakru, neka uđe u same 
dubine moje srčane čakre, pomažući mojoj srčanoj čakri u opuštanju, rastvaranju svih 
napetosti, stresova, strahova, prepreka ili blokada. Dok sada duboko dišem, dajem svoje 
dopuštenje da se ovaj proces iscjeljenja sada odvije.» 
 
 (Usredotočite se na svoje disanje i poželjno je da prakticiranje disanje oko 20 minuta 
kako bi dopustili da se odvije proces opuštanja i iscjeljenja. Dišite kroz bilo koju bol ili 
nelagodu koja se pojavi iz vašega srca kao proces opuštanja). 
 
 «Zahvaljujem se Majstoru Kuthumiju, Majstoru El Moryi i Majstoru Saint 
Germainu na vašoj pomoći i ovom procesu širenja i razvitka.» 
 
 Ako zamislite, osjetite ili priznate da je vaša srčana čakra okružena plavim svijetlom u 
boji lavande, to ima vrlo terapeutski učinak, te će s vremenom dovesti do širenja srčane čarke 
s većom sposobnošću da volite i osjetite ljubav. Preporuča se ovo prakticirati tijekom deset 
dana kako biste omogućili srcu da u potpunosti postane opušteno uslijed plavog svijetla u boji 



lavande. Molim vas budite svjesni da to ne znači da ćete biti osjetljiviji na bol ili da će vam 
trebati dodatna zaštita. Srčana čakra postaje jača i snažnija kako se otvara, no ponekad se 
može pojaviti osjećaj ranjivosti prije nego li se naviknete na promjene koje su se odvile u 
srčanoj čakri. Kako se srčana čakra opušta, ona u stvari povećava vibraciju svijetla koju 
sadrži. 
 
 Mi smo uvijek ovdje s vama i bezuvjetno vas volimo; pozovite našu pomoć kada god 
vam je potrebna i bit ćemo s vama u energiji, ljubavi i duši. 
 

S ljubavlju, 
 
 

Majstor Kuthumi, Majstor El Morya i Majstor Saint Germain 
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