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Návod k audio meditácii 

Spoj sa so svojimi sprievodcami 
 

 

Gratulujem k získaniu úžasnej meditácie!  

 

Je to unikátna perla medzi mojimi meditáciami a ja som ňou totálne nadšená. 😃 

 

Túto meditáciu som vytvorila na základe mojich viac ako 

10 ročných skúseností s prácou s energiami a vyššími 

silami.  

 

Zámerom meditácie je obnoviť naše prepojenie s anjelmi 

a bytosťami bezpodmienečnej lásky. Toto prepojenie nám 

pomáha vylaďovať sa na vyššie vibrácie svojej duše a čistí 

naše podvedomie od negatívnych blokov. Je to dôležité pri 

procese vzostupu vedomia planéty a na individuálnej 

úrovni nám pomáha uľaviť od nepríjemných symptómov.  

 

Viac o vzostupe planéty a symptómoch si môžeš prečítať v mojom článku:  

„Symptómy vzostupu a ako na ne.“ (www.amrita.sk/symptomy-vzostupu) 

 

Ako to funguje? 

Každý máme svojich vlastných anjelov, sprievodcov, učiteľov, majstrov, blízkych, 

silové zvieratá a iné svetelné bytosti, ktoré sú tu pre nás. Sú pripravení nám pomáhať, 

liečiť nás a viesť nás na našej ceste. Nemôžu však zasahovať bez nášho súhlasu 

a tak ich musíme o pomoc požiadať. Nie každý vie ako na to. Alebo ako sa s nimi 

spojiť na úrovni duše. A tak som pre teba vytvorila túto meditáciu, v ktorej znova 

aktivujeme a posilníme tvoje prepojenie s nimi. Aby si mohol získať ich požehnanie, 

ošetrenie a správne nasmerovanie. 

 

Táto meditácia ti pomôže:  

- Vytvoriť si prepojenie so svojimi sprievodcami z vyšších dimenzií. 

- Ak už s nimi komunikuješ, tak sa toto spojenie zosilní a prehĺbi. 

- Zistíš ako ti môžu pomáhať, chrániť ťa a komunikovať s tebou. 

- Naučíš sa, ako sa môžeš na nich kedykoľvek napojiť a získavať od nich dôležité 

správy alebo liečivé energie. 

- Môžeš sa ich pýtať dôležité otázky ohľadne svojho života.  

- Môžeš im odovzdať svoje starosti s niečím s čím si nevieš rady. 

- Zistíš, aké znamenia ti posielajú, keď sa chcú s tebou spojiť. 

- Získaš od nich liečivú správu alebo nové svetelné kódy, či posun na vyššiu 

úroveň vedomia, ktorú teraz potrebuješ. 
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Pravidelným používaním tejto meditácie:  

- Aktivuješ a posilňuješ svoju intuíciu a telepatické schopnosti. 

- Učíš sa viac dôverovať sebe a životu. 

- Prepájaš sa viac so svojím zmyslom duše.  

- Zvyšujú sa tvoje vibrácie a posilňuje sa tvoje ochranné energetické pole. 

- Otváraš sa tak svojmu skutočnému Ja.  

- Aktivuje sa tvoje svetelné telo. 

- Otváraš sa vibráciám Nového veku. 

 

Tento proces prináša hlbokú úľavu a uvoľnenie na všetkých úrovniach tvojej bytosti: 

fyzickej, mentálnej, emočnej, duševnej a duchovnej. To ti pomôže napredovať na 

svojej ceste míľovými krokmi a prepájať sa viac so svojím zámerom duše. Zlepší sa 

tvoj spánok, budeš sa cítiť viac v pohode a sám/a sebou. Môže sa zlepšiť aj tvoj 

zdravotný stav. 

 

Pozor 

Táto meditácia nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť. Je alternatívnou, 

podpornou metódou, ktorá napomáha harmonizovať telo, myseľ a dušu. Ak to tvoj stav 

vyžaduje, vyhľadaj odbornú lekársku pomoc. 

 

 

Kedy meditáciu počúvať 

- Kedykoľvek – len tak pre pekný zážitok a uvoľnenie. 

- Keď máš nejakú dôležitú otázku ohľadne svojho života, na ktorú potrebuješ 

odpoveď. 

- Keď ťa v živote niečo trápi, čo nevieš vyriešiť a potrebuješ láskavé vedenie. 

- Keď sa nevieš rozhodnúť ohľadne niečoho dôležitého. 

- Keď máš pocit zavalenosti, vyčerpanosti a potrebuješ sa vrátiť naspäť k sebe. 

- Keď začínaš niečo nové a potrebuješ požehnanie, aby to dobre dopadlo. 

- Keď máš z niečoho obavy, nevieš či to zvládneš a potrebuješ vnútornú silu.  

 

Meditáciu nepočúvaj počas šoférovania alebo inej činnosti. 

Tiež si ju nepúšťaj počas mojich liečení na diaľku. Liečenia na diaľku majú iný proces.  

Táto meditácia je dizajnovaná ako samostatná liečivá technika. 

 

Meditácia je neutrálna a nie je naviazaná na žiadne náboženstvo.  

Využíva univerzálne vesmírne energie. Môžeš ju kombinovať s akýmikoľvek inými 

duchovnými praktikami či vierovyznaním, alebo ich počúvať aj keď si ateista/ka a na 

žiadne duchovno neveríš. 

 

Hudba použitá v meditácii 

Je špeciálne skomponovaná meditačná hudba s Anjelskou frekvenciou 1111Hz, ktorá 

prináša anjelské vedenie, požehnanie a liečenie. Nebeské tóny sa dotýkajú priamo 

duše a vedú ťa do hlbokej meditácie. Táto hudba svojou vibráciou čistí negatívne 

bloky v podvedomí a podporuje pozitívnu energiu tvojej duše.  
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Ako a kedy meditovať 

Meditáciu môžeš počúvať kedykoľvek počas dňa. Najlepším časom je však večer pred 

spaním alebo ráno po prebudení. Vyskúšaj, čo ti vyhovuje lepšie. Ráno ti pomôže 

viesť tvoje kroky počas dňa. Večer ti pomôže aktivovať lucidné snenie a urýchli proces 

liečenia podvedomia pomocou živých snov.  

 

Nájdi si pohodlné miesto, kde ťa nebude nikto tých pár minút vyrušovať a vypni si 

mobil. Najlepšie je počúvať meditáciu so slúchadlami, kvôli liečivým tónom, ktoré 

harmonizujú ľavú a pravú hemisféru. Môžeš buď ležať alebo sedieť. Párkrát sa 

zhlboka nadýchni a vydýchni do tela. Uvoľni sa a odovzdaj sa liečivému procesu.  

 

Cíť vo svojom tele, čo hovorím. Čím viac sa uvoľníš do precítenia v tele, tým má 

meditácia väčší účinok. 

 

Keď ju budeš počúvať prvýkrát, tak sa možno budeš chcieť sústrediť na slová, ktoré 

hovorím. Nemusíš sa však do toho nútiť. Môžeš sa uvoľniť a nechať tie slová iba 

plynúť. Meditácia komunikuje s tvojím podvedomím a celý proces je automatický. 

Takže nevadí, ak počas meditácie aj zaspíš. Je to úplne v poriadku, a ten liečivý 

proces bude pokračovať na iných úrovniach vedomia v hladine théta. Niektoré správy 

a odpovede nepotrebujeme získať na vedomej úrovni, ale naopak v hlbokom uvoľnení. 

 

Ako často používať túto meditáciu 

Meditáciu používaj vyslovene intuitívne, keď budeš mať pocit, že by si si ju rád pustil. 

Zakaždým to bude pre teba iný zážitok. Stretneš sa s inými tvojimi sprievodcami 

a dostaneš inú správu, ktorá je pre teba relevantná v tom danom momente. Táto 

meditácia zakaždým odráža to, čo vo svojom živote riešiš a je pre teba dôležité.  

 

Meditácia je dosť silná a niekedy potrebuje pár dní na integráciu (cca 1 týždeň). 

Inokedy možno budeš mať potrebu robiť ju každý deň, pretože potrebuješ viac 

kontaktu a podpory so svojimi sprievodcami. Používaj ju vyslovene intuitívne. Počúvaj 

svoj vnútorný hlas a počúvaj ju vtedy, keď cítiš, že je to potrebné. 

 

Nekopíruj meditáciu kamarátom 

Na meditáciu sa vzťahuje copyright. Prosím, rešpektuj to. Táto meditácia nie je pre 

každého. Platba za túto meditáciu je dôležitou súčasťou liečivého procesu. Znamená 

to, že je človek pripravený. Kúpou a odporúčaním tejto meditácie podporuješ moju 

prácu a tak môžem tvoriť ďalšie vyživujúce meditačné skvosty pre teba a pre ďalších. 

 

Používaním a šírením správ o týchto meditáciách pomáhaš čistiť kolektívne vedomie 

a vzostupu planéty. Ľuďom, ktorým si myslíš, že by mohli pomôcť, môžeš poslať tento 

link, kde si ich môžu pozrieť a objednať: www.amrita.sk/sluzby  

 

Alebo im môžeš poslať link na meditáciu zdarma, Očista od negatívnych energií: 

www.amrita.sk/nahravky/zdarma   
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Kto som? 

 

Moje meno je Amrita Hanna Slaninková, som holistická 

terapeutka, médium a tantrická lektorka. V roku 2011 som 

zažila silný zážitok prebudenia. Začala som vášnivo 

meditovať, študovať tú pravú tantru, holistické liečenia a 

prácu s energiami. Teraz pomáham ľuďom na spirituálnej 

ceste a žiť život v ľahkosti a radosti. 

 

Na svojej ceste som zažila silnú aktiváciu mojich liečivých 

schopností a odvtedy fungujem ako médium. Dokážem 

presmerovávať vysokovibračné energie druhým ľuďom s 

úžasnými výsledkami.  

 

Môj príbeh si môžeš prečítať tu: Ako som sa dostala k liečeniu. (www.amrita.sk/o-mne)  

 

Svoju schopnosť vysokovibračného liečenia som využila aj pri tvorení tejto audio 

meditácie, takže sa môžeš tešiť na úžasné Božské liečivé energie. 

 

Budem rada, ak mi napíšeš svoje skúsenosti s meditáciami tu v našej skupine: 

https://www.facebook.com/groups/515192152001498 

 

Nájdeš tam aj odpovede na najčastejšie otázky ohľadne mojich meditácií, ako aj 

komentáre a skúsenosti ostatných. 

 

Ako ti môžem pomôcť ešte viac a čo ponúkam, si omrkni tu:  

www.amrita.sk/sluzby  

 

Okrem toho pravidelne organizujem aj liečenia aury na diaľku zdarma. Možno by si 

sa rád/a pridal/a. Prihlásiť sa môžeš tu na tomto linku: 

www.amrita.sk/liecenie-zdarma  

 

 

Ďakujem, že na sebe pracuješ a pomáhaš tak čistiť kolektívne vedomie. 

 

Prajem ti blažené meditovanie... ☺ 

 

S láskou Amrita 

 

 

P.S. Všetky moje aktivity môžeš sledovať v tejto FB skupine: 

https://www.facebook.com/groups/515192152001498 
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   Bonus č.1: znamenia od sprievodcov   .      
 
Naši spirituálni sprievodcovia sú nám neustále na blízku a pomáhajú nám, keď 
potrebujeme. Snažia sa upútať našu pozornosť pomocou znamení, aby sa obnovilo 
naše komunikačné prepojenie a mohli nám pomáhať viac efektívnejšie.  
 
Tieto znamenia môžu byť veľmi jemné a tak ich nie každý zaregistruje. Ale keď vieš, 
na čo sa máš sústrediť, tak je to o čosi jednoduchšie.  
 
Je však aj veľká skupina ľudí, ktorí už tieto znamenia zachytávajú, ale nevedia, čo 
znamenajú. Ja som to tiež dlhú dobu nevedela. Stávalo sa mi, že som často videla 
opakujúce sa čísla a nerozumela som, čo sa mi snažia povedať. Tak som si kúpila 
knižku Anjelské čísla, aby som to zistila. Pri každom čísle bola nejaká určitá správa. 
Tie správy boli pre mňa však príliš všeobecné a tak som sa aj tak zakaždým iba 
rozčúlila, že tomu stále nerozumiem, lebo to nepasuje na moju situáciu.  
 
Potom som však zistila, že tie znamenia sú len na upútanie pozornosti.  
Že v skutočnosti číslo 1111 neznamená vždy to isté.  
 
Ale, keď sa v tom momente stíšim a naladím sa na svojich sprievodcov, tak mi 
jednoducho príde to, čo sa mi snažia povedať. Wow! Mala som pocit, že som objavila 
Ameriku! A odvtedy moja komunikácia a spolupráca s mojimi sprievodcami nadobudla 
úplne iný rozmer. 
 
A tak som postupne zistila, že to, čo sa snažia s nami komunikovať je vždy niečo iné. 
A vždy je to niečo relevantné, čo v tom momente potrebujeme.  
 
Sprievodcovia nám cez tieto znamenia: 

- posielajú dôležité správy - tým nemyslím výherné čísla v športke, ale skôr 
osobné správy na upokojenie, že som v poriadku, v bezpečí, že ma majú radi, 
jednoducho veci, ktoré sa dotýkajú môjho srdca,   

- vedú nás - ak si niekedy nie som istá ohľadne niečoho, tak sa ich opýtam 
a v priebehu krátkej doby mi príde odpoveď vo forme synchronicity alebo 
náhody, kde som svedkom riešenia podobnej situácie v akej som aj ja,  

- prinášajú nám úľavu alebo uvoľnenie - niekedy mi iba dodajú láskavú energiu, 
ktorá ma upokojí a zahreje,  

- posielajú nové programy a kódy svetla - keďže sme momentálne v procese 
vzostupu, kedy sa celá planéta preklápa do nových vibrácií, tak k nám prúdia 
nové energie, ktoré nám naši sprievodcovia pomáhajú ukotviť do tela, vtedy sa 
tomu iba treba otvoriť a prijať ich, 

- humor – niekedy si z nás len vystrelia a nám pošlú spirituálny vtip, 
- alebo sa nám len snažia povedať, že sú tu s nami. 

 

Každý človek ma so svojimi sprievodcami iné znamenia a tie sa môžu aj v priebehu 

času meniť. Ak chceš, tak im môžeš povedať, ktoré konkrétne znamenia ti majú 

poslať, aby si vedel, že sú to oni a nemal pocit, že si niečo namýšľaš. Vždy keď budeš 

od nich potrebovať správu, tak im povedz, aby ti poslali také znamenie, ktoré si 

všimneš a porozumieš mu.   
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1. Opakujúce sa čísla 

Stalo sa ti, že si sa pozrel na hodinky a bolo 11:11? Alebo iné opakujúce sa čísla? 

Alebo to mohlo byť aj úplne iné číslo, ktoré upútalo tvoju pozornosť a mal si pocit, že je 

niečím špeciálne. To môže byť na hodinkách, v kalendári či na aute... Raz to môže byť 

náhoda, ale ak sa ti to opakuje neustále, tak je na čase sa stíšiť a počúvať, čo ti 

hovoria. 😊 

 

2. Pierka a drobné mince 

Možno nachádzaš pierka, alebo drobné mince na miestach, kde to nie je také bežné 

alebo všade kam sa pozrieš. Tvoji sprievodcovia sa ti snažia povedať, že sú pri tebe. 

 

3. Hudba 

Niekedy začuješ pesničku, ktorej slová sú pre teba dôležitým odkazom. Alebo ti tá 

pesnička pripomenie spomienku, v ktorej je tá správa či posolstvo. Tá správa alebo 

posolstvo môže byť aj jednoducho nejaký liečivý pocit. Alebo sa ťa to dotkne srdca tak 

hlboko, až ťa to dojme k slzám. Pustíš tak nejakú svoju vnútornú bolesť. 

 

4. Synchronicity a náhody 

Možno niekoho stretneš, kto ti len tak medzi rečou odpovie na to, čo riešiš. Alebo 

započuješ nejaký rozhovor, či si „náhodne“ prečítaš niečo, čo ťa navedie ďalej. 

Zabudneš odbočiť a privedie ťa to niekam, kde máš byť.  

 

5. Blikajúca elektronika 

Elektronika je náchylná na zmenu vibrácií a tak je pre sprievodcov jednoduché s tebou 

komunikovať týmto spôsobom. Možno bliká žiarovka alebo odrazu zblbne počítač. Stíš 

sa a počúvaj, vnímaj čo ti hovoria. Ak máš pocit, že nehovoria nič, tak je možné, že sa 

iba príliš zvýšili tvoje vibrácie. Vtedy je dobré spraviť si očistu domova, aby sa 

elektronika v tvojom prostredí vyladila na tvoje vibrácie. Meditáciu na očistu domova 

nájdeš tu: www.amrita.sk/produkty/ocista-a-harmonizacia-domova/  

 

Ja ti však odporúčam zakúpiť si aspoň základný balíček 3 meditácií, kde je aj táto, 

pretože tam je lepšia cena. Balíček nájdeš tu:  

www.amrita.sk/produkty/zakladny-balicek-3-meditacie/  

 

6. Pískanie v ušiach 

Toto pre mňa väčšinou znamená, že mi posielajú nové kódy. Iba zavriem oči, zhlboka 

sa nadýchnem a dovolím si ich prijať. Je to taký download. Väčšina ľudí ho počuje nad 

pravým uchom. Ale v ojedinelých prípadoch to môže byť aj nad ľavým alebo oboma.  

 

7. Zimomriavky 

Toto sa mi deje asi najčastejšie. Jednoducho do toho pomaly a zhlboka dýcham 

a užívam si ten pocit a ich prítomnosť. Je v tom toľko lásky a súcitu... 😊 Niekedy 

cítim aj závany energie v rôznych častiach tela. 

  

8. Vietor a slnko  

Niekedy môžeš mať pocit, že ťa vánok tak jemne pohladí po líci. Alebo, že ťa slnko 

bozkáva na tvár. A ty to cítiš tak inak, viac do hĺbky duše. 
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9. Sny 

Častokrát s nami sprievodcovia komunikujú cez naše sny. Takéto sny sú väčšinou 

veľmi živé, môžu v sebe niesť nejaký odkaz či vedenie alebo len jednoducho liečia 

naše podvedomie a pomáhajú nám spracovať si záťaž z minulosti.  

 

10. Počuješ volať svoje meno 

Možno máš niekedy pocit, že sa ti zdalo, že niekto povedal tvoje meno. Stíš sa 

a načúvaj, čo ti chcú povedať.  

 

11. Cítenie ich prítomnosti 

Niekedy ťa len jednoducho zaleje pocit, že vieš že sú pri tebe. Buď ťa prišli podporiť 

v dôležitej situácii a dodať ti odvahu alebo ti chcú niečo povedať. Alebo len chcú, aby 

si vedel, že stoja pri tebe. 

 

Aké znamenia posielajú tebe? 

Napíš mi do FB skupiny tu: 

www.facebook.com/groups/515192152001498 

 

 

 

   Bonus č.2: ako prijímame správy od sprievodcov   .      
 

Tak ako máme 5 zmyslov na vnímanie fyzického sveta. Tak isto máme aj 5 zmyslov 

na vnímanie toho jemnohmotného energetického sveta. Každý máme jeden z týchto 

zmyslov dominantnejší, ale všetci si môžeme pomocou meditácie postupne aktivovať 

a prebudiť všetky tieto zmysly. Čím viac sa budeš napájať a komunikovať so svojimi 

sprievodcami, tým viac sa budú tieto tvoje zmysly posilňovať a zlepšovať. 

 

Svojich sprievodcov môžeš: 

 

1. Vidieť 

Sprievodcovia sa ti môžu ukázať vizuálne a tiež ti môžu vizuálne posielať správy. 

Riešenie svojej otázky tak uvidíš ako nejakú situáciu alebo obraz. Tiež ti môžu 

posielať rôzne vizuálne symboly, ktoré na teba pôsobia určitou energiou. Niekedy to 

môže byť aj vo forme metafory, ako sú napríklad sny, v ktorých každá vec 

reprezentuje niečo špecifické pre teba. Ak tej správe nerozumieš, tak ich popros, aby 

boli jasnejší a poslali ti tú správu tak, aby si to jasne pochopil. Prípadne sa na to 

môžeš sústrediť a zistiť, čo ti to pripomína alebo akú to má energiu. 

 

2. Počuť  

Sprievodcovia môžu k tebe hovoriť. Niekedy ich môžeš počuť ako nejaký iný hlas, ale 

častokrát to môžeš počuť skôr ako svoj vlastný vnútorný hlas. Posielajú ti tak 

odpovede a správy cez tvoje vlastné myšlienky. Niekedy to môže byť aj nejaký 

špeciálny tón, pískanie či melódia. Otvor sa tomu a prijmi to do celej svojej bytosti. 
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3. Cítiť 

Sprievodcovia veľmi často komunikujú cez tvoje pocity alebo emócie v tele. To môžeš 

vnímať ako zimomriavky, rôzne vlny energie, pocity uvoľnenia a pokoja. Niekedy to 

môže byť pocit tepla, chladu alebo môžeš mať pocit akoby ťa hladili či objímali. Môžeš 

cítiť vďačnosť, lásku, otvorenie srdca, nekonečnú radosť...  

 

4. Voňať 

Niekedy môžeš cítiť vône, ktoré vieš, že nie sú fyzické. Tá vôňa v tebe niečo evokuje. 

Možno nejakú spomienku na situáciu, v ktorej je uložená ta správa pre teba. Alebo je 

to nebeská vôňa, či parfém, ktorí ťa privedie do stavu blaženosti a lásky.  

 

5. Ochutnať 

Môže sa ti zmeniť chuť v ústach, alebo môžeš pri nejakom jedle cítiť, že to jedlo chutí 

tak inak, možno viac božsky. A cez to vychutnávanie si získavaš správu alebo pocit, 

ktorý si už dlho nezažil alebo ktorý prišiel, aby si sa potešil. Mne sa niekedy stáva, že 

keď jem také dobre dozreté mango, tak ma to prepne úplne do inej vibrácie. Mám 

pocit, že som v raji a všetkým naokolo rozprávam s plnými ústami, že toto je dôkaz, že 

existuje Boh. Nikdy pred tým som tak mango nevnímala... :D   

 

6. Vedieť 

Niekedy tá správa príde tak, že to iba jednoducho vieš. Nevieš ako to vieš, ale vieš to. 

Jednoducho vieš, že tvoji sprievodcovia sú pri tebe a vieš čo ti chcú povedať. Tento 

zmysel je spojením všetkých ostatných 5 zmyslov. 

 

Ako ich vnímaš ty, ktorý je tvoj dominantný zmysel? 

Napíš mi do našej FB skupiny tu: 

www.facebook.com/groups/515192152001498 

 

 

Budem rada, ak mi tam potom napíšeš aj svoju skúsenosť s touto meditáciou. 

Mala som zimomriavky skoro počas celej tvorby tejto meditácie. 

Bola to nádhera. 😊 

 

Prajem ti krásne zážitky s tvojimi sprievodcami. 

 

S láskou 

Amrita 

 

P.S. V prípade, že by ti meditácia „nefungovala“, tak si sprav najprv Očistu od 

negatívnych energií so zámerom, aby sa prečistili všetky bloky, ktoré ti bránia spojiť sa 

a komunikovať so svojimi sprievodcami. A potom si znova pusti meditáciu Spoj sa so 

svojimi sprievodcami. 

 

Meditáciu Očista od negatívnych energií si môžeš ZDARMA stiahnuť tu: 

www.amrita.sk/nahravky/zdarma   
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