
 

Video-meditácia „Želáme 

šťastný Novy Rok“ 

Nový Rok - čas čarovných kúziel a 

zázrakov, 

 a práve počas tohto obdobia sa 

spĺňajú želania a sny.  

Preto darujeme nám všetkým tuto 

čarovnú video-meditáciu... 

V tomto videu sa použili nasledujúce symboly: 

• Symbol Trefot,  

• Symbol nekonečna,  

• Symbol sedem-lúčovej hviezdy,  

• a čarovná hudba - Mantra šťastia Dhan Dhan Ram Das Guru. 

Tato mimoriadna mantra, ktorá prišla s magického Sveta Srdca a Duši, robí aj nemožné možným. 

Odstraňuje všetky prekážky a prináša úspech - obzvlášť to platí v osobnom živote, láske, vzťahoch, 

financiách, kariére...  

•  Symbol Trefot má škandinávsky pôvod, ale aktívne sa používal taktiež v 

Indii, Perzii, Tibete, Japonsku, Amerike. Meditácia na Symbol Trefot 

prispieva k naplneniu šťastných snov, život sa stáva duševne i fyzicky 

pohodlnejším. Napríklad, majiteľ talizmanu zo symbolom Trefot cíti sa 

optimistické a iste, prosperuje v každom svojom zámere.  

 

• Symbol nekonečna - horizontálna číslica 8, znamená priestor a čas, a 

tiež dva kruhy tohto symbolu znamenajú harmóniu energií Jin a Jang. Vo 

Fén Šuji sa symbol nekonečna používa ako symbol nekonečného 

bohatstva alebo nekonečnej lásky, aj pre starých Grékov obrátená osmička 

symbolizovala blahobyt, šťastie, bohatstvo.  

Predpokladá sa, že meditácia na Symbol nekonečna pomáha nájsť 

vnútornú rovnováhu a mier, prilákať bohatstvo a šťastie do vlastného 

života, zbaviť sa negatívnych myšlienok a nájsť lásku. 

 

• Symbol Sedem-lúčovej Hviezdy - sedem lúčov Božskej energie. Sedem 

hlavných lúčov svetla je spojených zo všetkým vo Vesmíre. Každý lúč 

nesie špeciálnu vibráciu a farbu.  

... Kedysi na našej planéte bolo aktivovaných sedem lúčov svetla na 

uľahčenie vývoja ľudstva... 

Meditácia na tento symbol je ako oslovenie siedmich Božských energií - 

aby ste dostali viac darov a požehnaní, šťastia, radosti a spravodlivosti s 

                                           Vesmíru. 

 

             Tejto meditáciou vinšujeme šťastie, zdravie, hojnosť a prosperitu pre všetkých: 

Nech nový rok splní Vaše priania, 

Nech anjeli Vaše cesty chránia, 

A problémy nech sa Vás stránia. 

Želáme šťastný nový rok! 

 


