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Semínko zakořenilo a poháněno Tvou silou Tvůrce začalo 

klíčit. Díky Tvé píli se proměňuje v novou verzi sebe sama. V 

krásnou, živoucí rostlinku, která touží růst vzhůru, rozkvétat a svou 

krásou obohatit svět. A tak dnes, po temnější cestě hlubokou 

zeminou, která vyžadovala sílu, odvahu a odhodlání, poprvé 

vykoukne ven z půdy. A řekne “Ahoj Světlo”. 

Sluníčko osobní identity 

Už nejsem schované hluboko v Zemi, 

však zůstaly tam mé pevné kořeny. 

Má živoucí podstata však touží zářit ven. 

Je na čase říci si, 

“Kdo vlastně jsem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplň si sluníčko osobní indentity a řekni si nahlas, kdo jsi, představ se světu, který Tě 

bude zkoušet, čím více se rozvíjíš, jestli obstojíš. Ty víš, kdo jsi, je na čase to projevit! 
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Jméno jako můj osobní paprsek  

jméno 

Vyhledej si původ a význam svého křestního jména a zajímavosti o 

něm. Nech se vést intuicí, která Tě zavede k objevování tajů Tvého 

jména. 

O mém jméně: 

 

 

 

 

příjmení 

Zamysli se také nad svým příjmením. Rodným, případně i 

současným. A užij si jazykovou metaforickou hru! 

Co o mně napovídá/vypovídá mé příjmení, skrývá se v něm 

skryté slovo nebo energie? 

 

 

Numerologie 

Vypočítej si zde své číslo podle tabulky. 

 

Mé číslo: 

 

Význam: 
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ŽLUŤÁSEK  

Žlutá je sluneční barva světla, která harmonizuje třetí čakru, 

prosvětluje naši bytost a napomáhá transformaci. Udělej ze sebe 

žluťáska. Najdi si něco žlutého, co Tě bude tento týden 

doprovázet. 

Můžeš se oblékat do žlutých tónů, povléct postel žlutým 

květinovým povlečením, vytáhnout žlutý ručník nebo žlutý ubrus 

do kuchyně. Můžeš si také pořídit žlutou svíčku, udělat čaj do 

žlutého hrnku...fantazii se meze nekladou. 

 

Sluníčkové smoothie  

Udělej si sluníčkové smoothie, které Tvoji rostlinku vyživí a poslouží 

jako skvělá osvěžující svačinka během transformačních dnů. Je to 

vitaminová bomba plná minerálů. 

• 1 banán, 1 mango, sklenička rostlinného mléka, můžeš přidat 

trošku jogurtu (i rostlinného) a zasypat zlatavě zářivou skořicí. 

• Všechno nasypej do mixéru a rozmixuj do hladka, přidej pár 

kostek ledu a je to! 

• Pod skleničku s nápojem si dej opět svůj aktivační obrázek a 

vyšli záměr pro naplnění sluníčkového smoothie energií do 

obrázku vloženou a pak vypij. Dobré chutnání! 

Žluté ovoce je skvělým způsobem, jak podpořit naši třetí čakru. A 

tak si při pití Tvého smoothie představ, jak do Tvého bříška padá 

záře, která proudí do Tvého vnitřního Slunce – čarky Solar plexu. 

Na mangu je super, že je zdrojem antioxidantů a betakarotenu, 

což je teď, když vystavujeme naši květinkou Slunci, velmi důležité. 

Banány jsou velmi zdravé, pozitivně ovlivňují trávení a jsou 

nadupané vitaminy. Jsou skvělým pomocníkem při jarním cvičení, 

sportu a blahodárně působí na trávící soustavu – se kterou souvisí 

naše třetí čakra.  



4 
 

Světelná nabíječka  

Důležitou součástí procesu je svícení. Životadárné světlo, které 

nám dává Slunce, funguje jako světelná nabíječka. A tak se k ní v 

tyto dny připoj. Jdi ven a nech se pohladit paprsky slunce. Na 

chvíli se zastav a zdvihni k němu ruce a nech jeho energii proudit 

do svých dlaní. Zároveň je to pozice odevzdávání a přijímání. 

Odevzdej, co Tě tíží, a přijímej na místo toho světlo. Tvou bytost 

krásně prostoupí a ona jej pak bude nosit v každé buňce svého 

těla. Slunce je silou ohně podporující třetí čakru, kterou tuto 

sluneční energii přijímáme, tak se venku stav na pozdrav Slunci 

otevírej svůj solar a nech, ať do něj paprsky vstupují. 

Je zataženo? Šedivo? Nevadí, pro Světlonošku Slunce svítí! Všimni 

si, že může být celý den pochmurno, ale Ty vyjdeš ven a Slunce 

vyjde taky! Tobě na pozdrav! Začni tomu věnovat pozornost a 

určitě zaznamenáš, že se to stává pravidlem. Je to díky Tvé silné a 

široké energii – ano takovou sílu máš. Můžeš si pomoci kouzlením 

napřaženýma rukama a - jak už to chodí - požádáním.  

“Žádám Tě, Slunce sviť! Děkuji!” 

Pod Sluncem prones následující kouzelnou formulku: 

 

“Milé Slunce, dodej mi sílu života, 

prostup mé tělo i mysl 

chci vnímat svůj hlubší smysl. 

Obal mě do zlata, 

protože přesně takovou cenu mám, 

zasloužím si to nejlěpší a 

Tvé světlo s vděčností přijímám.” 

  



5 
 

Zlatá mentální výživa 

Důležité je - umět se pochválit! Každý z nás má cenu zlata. 

Pracuješ na sobě, rosteš, zrekapituluj si své životní úspěchy. Na co 

jsi ve svém životě pyšná? 

Nemusíš mít deset titulů, Nobelovu cenu nebo být mistrem světa, 

abys na sebe mohla být pyšná. Nauč se pochválit za maličkosti. 

Povedlo se Ti uvařit dobré jídlo? Super. Udělala jsi někomu radost? 

Nádhera! Rohodla ses pro život v radosti a lásce? No výborně! 

Už jen to, že jsi tady, v tomto programu, který vyžaduje chuť jít do 

akce, odvahu a sílu, mnoho znamená. Jsem na Tebe pyšná! 

 

10 (a více) věcí mého života, na které jsem náležitě pyšná: 

 

 

 

 

 

 

 

A v čem jsi dobrá? Co umíš? Co Ti jde? Nezapomeň, že mnohdy 

to, co je pro Tebe naprosto normální, jsou Tvé skryté poklady! 

10 (a více) věcí mého života, ve kterých jsem dobrá: 
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Zloději síly 

Naše vnitřní Slunce může pohasínat, když se objeví zloději síly, kteří 

světlo kradou. Takovými zloději jsou často negativní emoce - naše 

světlo tlumí známí zloději jako strach, závist, žárlivost, hněv, vztek, 

úzkost a nenávist. Jsou jako plevel, který bere sílu naší květince a 

krade její živiny. Proto si na tyto zloděje posviť! Světla se zpravidla 

lekají a dají se na ústup. 

 

Vysává něco/někdo moji životní sílu? 

 

• Co nebo kdo mi leží v žaludku? 

• Co nebo koho nemohu strávit? 

• Co mě tíží? 

• Co potřebuju zvrátit? 

• Co ve mně hnije? 

• Z čeho je mi těžko? 

• Z čeho se vnitřně klepu? 

• Z čeho mě bolí bříško? 
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Světelný repelent 

Vykoukla jsi na světlo, a tak, jak rosteš a více záříš, můžeš se stát - 

stejně jako květinka, lákadlem pro nějakého škůdce. Tím, že jsi 

sama sebou, se čím dál více svlékáš do své nahoty – obnažuješ 

své nitro, abys mohla naplno zářit, a tak Tě může něco pokousat. 

Nějaký parazit může zatoužit po Tvé energii, protože jsi výživné 

světýlko, zářící do dáli, a přisát se na Tebe přináší dotyčnému 

výhody. Proto je důležité se chránit a chránit si své území a svou 

květinu! 

A teď, když to víš, jaký repelent/jakou ochranu si pořídíš?  

Zde si můžeš vymyslet ochrannou formuli s vizualizační technikou 

pro ochranu svého území pro použití kdykoli a kdekoli! 

........ 

 

 

A mám tu pro Tebe návod na světelný repelent, jak jinak, než ze 

žlutých ingrediencí. 

Tento repelent si můřeš vytvořit jako svou vlastní ochrannou esenci. 

Potřebuješ: vodu a nějaké citrusy - pomeranče, limety, citrony 

Postup: Vyber si citrusy dle vlastní libosti, nech je na chvíli nabít 

Sluncem a poté je povař v litru magické vody. Do vaření si pošli 

záměr ochrany. Poté, co přivedeš vodu k varu, nech ještě hodinu 

probublávat. Množství ovoce je na Tobě, čím více, tím silnější 

lektvárek bude. Na závěr sceď a hurá – světelný repelent je hotov. 

Používej dle potřeby proti všemožným parazitům, viditelným i 

neviditelným. Jeho použití posiluje Tvůj hmotný i nehmotný kabát. 

 

TIP: Tento repelent používej jako svou ochrannou esenci. Stříkej si 

ho do aury, než půjdeš na louku, ale třeba i do obchoďáku. 
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BELTAIN: Čarodějnice 

30.dubna 2022, Nov a Zatmění 

 

Rituál Čarodějky 

Udělej si tento silný, očišťující magický rituál. Dne 30.dubna, kdy se 

slaví přírodní svátek Beltaine. Vítězství světla nad temnotou. 

Rituální koupel s bylinami a oheň 

Nov je úžasný den pro rituální očistnou koupel. Protože máme žlutý 

týden, bude tato koupel pampelišková. A tak si přes týden 

nasbírej pampelišky, kterými je teď posetá země. 

Napusť si vanu se solí (himalájská/mořská/koupelová) a 

bylinkami/květinami. Budeš potřebovat hrstku nasušených 

pampeliškových listů a žluté pampeliškové květy. 

Při koupeli se očišťuj od všech nálepek, které Ti byly přiděleny, od 

všeho, co není Tvé, od energie, kterou jsi přejala a není Tvoje, od 

nánosů v auře, kterou jsi nabrala po cestě světem, od parazitů a 

škůdců, od negativních emocí, od pocitů provinění, od očekávání 

a dalších zátěžových energií. 

Květy z koupele nevyhazuj, ale nech uschnout. Budeš je pálit v 

rituálním ohni. 

Protože je to den ohňů, tyto květy pak večer rituálně spal v ohni, u 

kterého budeš nebo si udělej ohýnek vlastní. Pokud nebudeš mít 

oheň, zapal si svíčku. 

U ohně nebo svíčky budeš také provádět rituál Čarodějky, kdy si 

pustíš nahrávku, kterou jsem pro Tebe připravila a budeš opakovat 

rituální text osvobození a uzavření.
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Můj prožitek z rituálu 
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Žlutá mantra  

 

 

 

 

 

Mé vnitřní SLUNCE, děkuji Ti ! 

Poděkuj Slunci, tomu centrálnímu, jehož jsi prodlouženým 

paprskem. Poděkuj, že jsi zářivou bytostí z hvězd. A poděkuj Slunci 

v sobě. Jeho záři, která Tě chrání i vyživuje. Jeho záři, která se svým 

paprskem dotýká ostatních. Poděkuj mu za jeho světlo, sílu a 

odvahu. Za jeho hodnotu, kterou přináší, za jeho schopnost měnit 

vše, čeho se dotkne, za sluneční magii, kterou prosvětluje každou 

buňku Tvé bytosti. Tak a teď si uvědom, že to Slunce jsi TY – a 

poděkuj SOBĚ! 

Poté se podívej do zrcadla usměj se na sebe alespoň po dobu 

jedné minuty. 


