
1. èakra    ZROZENÍ DO ŽIVOTA - pøijetí vlastního života, tìla, hmoty-materie
   - rodina- otec, matka, dùvìra v život na Zemi
   - ODVAHA, STABILITA, SPOKOJENOST (imunita, nohy, kosti, páteø, krev, zuby…)

 
   - strachy ze života(ledviny), zdravá sexualita (pohlavní orgány)
   - uzdravení vztahu k sobì, blízkým, respekt, pøijetí
   „ŽIVOT JE HRA, ROLE JSOU ROZDÁNY…. HURÁ TAK HRAJEM!“

   - v solaru probíhá komunikace „JÁ plus já“ – Božství zrozené do hmoty tìla (Bùh plus ego)
   - emoce - nemoce, odpory, hnìv, zlost– vnitøní oheò destrukce (játra, žluèník, žaludek,…)
   - místo, kde pøijetím „vyšší vùle“ plane tvoøivý oheò života, ve kterém mohu povolit 
     svazující a poutající sevøení, nadechnout úlevu a osvobození 

- vkládám svùj život do náruèe nejvyšší Lásky, pouze Boží vùle nás provází
      jako v nebi, tak i na zemi, jak nahoøe, tak dole….
      zdravá emoce na srdci je soucit a sdílení, nièivá emoce je lítost!

 (kterého vlka krmíte?)
    KRITIKA, SOUZENÍ, ODSOUZENÍ, – JEDY ŽIVOTA! (štítná žláza, krk, plíce, …)
   - vìdomé ROZLIŠOVÁNÍ -  pøijímání vhodné potravy (ne otravy), 
   - èistý slovní projev – na poèátku bylo slovo!
     BDÌLÝ POSTOJ VE STØEDU BEZ VYCHÝLENÍ – ZLATÁ STØEDNÍ CESTA 
     VŠECHNO JE TAKOVÉ, JAKÉ TO JE (zdravý postoj bez hodnocení)

   STRÁŽCE PRÙCHODU DO VYŠŠÍCH ROVIN POZNÁNÍ 
   – MATURITA ŽIVOTA V TÌLE!
   („uchem jehly“ proklouzne pouze „zlatá nit“ bez nánosu ega)

 
   -  probuzení intuice a vnitøního vedení
   -  prohøátí, rozpuštìní a propuštìní starých odžitých zvykù, zlozvykù, programù, 
      pomyslných høíchù a nedokonalostí… Oèištìní od pocitù viny
   -  uvolnìní svazujících lan ve vztazích ke všemu a ke všem – návrat do JEDNOTY

 tanec, zpìv, radost ze životních pøíbìhù, úleva, volnost…. 
      Propojení s osobním pøíbìhem, naplnìní vlastního poslání a povolání
      Vìdomé prožívání smysly – vùnì, chu�, tóny, barvy, doteky, inspirace, intuice...

2. èakra   VZTAHY - ZROZENÍ DO DUALITY - ŽENA - MUŽ 

3. èakra   EMOCE - MOC - NEMOC

4. èakra   
    

SRDCE – LÁSKA – POKORA – PØIJETÍ – DÙVÌRA - SOUCIT 

5. èakra   VÌDOMÉ ROZLIŠOVÁNÍ 

6. èakra   SOUZNÌNÍ S VYŠŠÍM ZÁMÌREM - PROBUZENÍ INTUICE

7. èakra   
   - 

VDÌÈNOST -  LÁSKYPLNOST - NÁVRAT DO JEDNOTY 

O ÈAKRÁCH TROCHU JINAK 
aneb 

„Sedm schodù do nebe”
Harmonizace energie na èakrách, propojení s aromaterapií a astrologií...

prožitkové setkání se Sylvií Královou
 od 17,30 hodin v Královské OÁZE 

 v Bystøici pod Hostýnem  

Sylvie Králová, tel.: 603 439 861, e-mail: sylviekralova@seznam.cz, www.kralovskaoaza.cz 
pøíspìvek: 190 Kè

30. 4.

28. 5.

25. 6. 

5. èakra - VÌDOMÉ ROZLIŠOVÁNÍ

 6. èakra - SOUZNÌNÍ S VYŠŠÍM ZÁMÌREM - PROBUZENÍ INTUICE

7. èakra - VDÌÈNOST -  LÁSKYPLNOST - NÁVRAT DO JEDNOTY 

23. 7.

27. 8.

24. 9.

22.10.

1. èakra - ZROZENÍ DO ŽIVOTA

2. èakra - VZTAHY - ZROZENÍ DO DUALITY - ŽENA - MUŽ

3. èakra - EMOCE - MOC - NEMOC

4. èakra - SRDCE – LÁSKA – POKORA – PØIJETÍ – DÙVÌRA - SOUCIT 
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