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Milá Světluško, 

 
vítej v letním kempu, dnes je 1.července 2022 a naše společné 

světelné prázdniny startují! 

Čekají nás 2 zářivé měsíce a v nich i letní zrání Tvé magické 

květinky. Opět budeme posilovat své vnitřní světlo, udržovat si 

vysokou vibraci a své svícení trénovat v praxi podle vlastní 

jedinečné esence. 

Společně projdeme vysoce energetickým karmickým obdobím - 

Lví bránou a necháme se unášet přítomným okamžikem. Budeme 

si užívat slunce, vody, vzduchu i země a oddáme se proudu. Tvá 

květinka bude dozrávat...a šířit své světlo dál. 

Všichni jsme prodlouženým paprskem jednoho krásného Slunce a 

společně tvoříme síť světla. Slunce je Světlo a Světlo je Láska a 

přesně tato energie prostupuje naše společné světelné prázdniny! 

Přišel čas sbalit se na cestu, otevřít oči všem výzvám i zázrakům a 

vyrážíme! 

Krásně si tuto cestu světelnými prázdninami užij! 

 

 

Světlonoška Lucie 
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Světelný kalendář : 

  
• 01.07. pá Světelné prázdniny startují 

• 06.07. st Světelný kruh I. 18:30-20:00 

• 07.07. čt portálový den 

• 13.07. st  Super Úplněk v Kozorohu 

• 26.07. - 11.08. Lví brána  

• 28.07. čt Novoluní ve Lvu 

• 08.08. po Vrchol Lví brány – portálový den 

• 12.08 pá Úplněk ve Vodnáři 

• 27.08. so Novoluní v Panně 

• 31.08. st Zakončení světelných prázdnin 

OSLAVA! 

 

* V některé tyto dny Tě čeká společná světelná seance nebo 

příslušná meditace/rituál ve Tvé členské sekci.  
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MŮJ SVĚTELNÝ MENTORING (datum): 

 

 

 
 

VIP – světelný MENTORING (5 x 60 minut): 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

POZNÁMKY:  
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Vyrážíme  

Co si balím na prázdniny? 

Na začátku prázdninové cesty je dobré si zabalit. Porozjímej, co si 

s sebou na naše kempování během Světelných prázdnin bereš. Ať 

už je to hmotné nebo nehmotné. 

TIP: Občas balíme něco, co nepotřebujeme pouze pro pocit 

jistoty a zbytečně se s tím taháme a zatěžuje nás to. Zabal si 

vědomě! 

Tvůj světelný batůžek už čeká. :-) 
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Co si o světelných prázdninách přeji zažít? 

Vrať se na chvíli v mysli do svých školních let, kdy jsi 1.července 

natěšeně vítala prázdniny s otevřenou náručí novým prožitkům, 

výzvám, přátelstvím a dobrodružstvím. Měla jsi plány, sny a přání. 

Co si přeješ zažít na Světelných prázdninách teď a tady? 

TIP: Nemusí to být nic konkrétního, ani nevymyslíš, jak se to stane. 

Pamatuj, že fantazii se meze nekladou, přizvi své vnitřní dítě. :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam se jedu podívat? 

Kam se toto léto jedeš podívat? :-) Je to říše zázraků? Nebo elfí 

svět? Pátá dimenze? Domovská planetka?...Kam se chystáš? 
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Světelná aktivace  

A teď, když máš sbaleno, a tak nějak tušíš, co si přeješ o těchto 

prázdninách zažít, proveď tuto světelnou aktivaci. Rituálek si 

udělej podle intuice, třeba na sluníčku se silou ohně. 

 

“Na začátku července, 

probíhá má aktivace. 

Na cestu letního zrání se vydávám, 

zabaleno mám, 

vše nové do svého života vítám 

a bránu do Světelných prázdnin 

s láskou otevírám 

Právě teď!” 


