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Úvod  
 

Jsou místa, na která se rádi vracíme a pak taky místa, na která vstoupíme a 

pociťujeme tlak, úzkost a vyčerpání. Čím to je?   

I stěny mají uši - znáte to? Doplnila bych nejen uši, ale i duši.  

 Vše, co je okolo nás, na nás působí a my působíme na naše okolí. A to platí i na 

prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, relaxujeme nebo studujeme.   

Každý dům, byt či zahrada by mohla vyprávět své neuvěřitelné příběhy, které za 

mnoho staletí prožily. Tím se vytvářejí tzv. geopatogenní zóny – tedy zóny, které 

nám škodí, jsou těžké a dobře ulpívají na naší auře. Tím nás ovlivňují – na zdraví, 

psychice i energii. Jsme často unavení, mrzutí, máme výkyvy a nestálé myšlenky. 

Špatně se nám spí, nebo se nám nedaří ve vztazích.   

Pojďme se podívat, jak energie z těchto zón najít, jak je navýšit a udržovat ve vibraci, 

která nám přináší radost, jemnost a odpočinek.  

Samostatný obor o psychice a energiích prostoru je Feng – Shui. Sepsala jsem vám 

několik mých poznatků, které mám vyzkoušené a doporučuji je.  Věřím, že vám 

zmíněné rady pomohou navýšit vibraci nejen u vás doma, ale i v osobním či 

pracovním životě. Vše totiž souvisí se vším a cítit se hezky je přece základ. A kde 

jinde bychom se měli cítit hezky než právě DOMA? 😊  

                                                                     S láskou Michaela Tessena Sasková 
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Devatero pro můj byt, dům  
  

1) Energie proudí v uklizeném a voňavém domě   
I úklid má svá pravidla – pravidelně se o svůj byt starejte – je potřeba 

zachovávat čistou energii.   

Vytírejte vždy od směru zevnitř ven! Tzn. od stěn ke 

vchodu.   
Tím starou a špinavou energii vyženete pryč. Do kýble s vodou na vytírání  

můžeme přidávat různé esence či bylinky, které pomohou při pročištění 

prostoru a navýší vibrace prostoru. Negativní energii, kterou díy vytírání 

přenášíme do vody, energie bylin pohltí, nebo transformuje na energii 

jemnější.  

Bylinky a esence můžeme také používat jako vykuřovadla,  ve spreji jako 

rozprašovač, v aromalampě či difuséru. Tím se postaráme o vyšší vibrace 

v místě, kde bylinky a esence používáme.  

   Nesmíme také zapomínat na setřený prach z nábytku, pavučiny, umyté a nerozbité 

nádobí.  

 

 

 

Bylinky, které nám provoní byt a pomohou ke zdravé 

energii 
   

• Rozmarýn  
Dámy, zpozorněte. Nejen že je rozmarýn považován za afrodiziakum, ale má 

údajně i omlazující účinky. To stojí za zkoušku, že? Říká se také, že činí nové 

kapitoly ve vašem životě mnohem schůdnějšími. Pokud tedy začínáte nový 

vztah, práci či spíte v novém bytě, zažehněte rozmarýn.  

 

• Šalvěj  
Cítili jste někdy, jak voní šalvěj? Pokud ano, možná se vám tato vůně nezdá 

jako ta nejpříjemnější pro provonění interiéru. Šalvěj má však přirozeně hojivé 

schopnosti a pokud chcete očistit svůj domov od nemocí či bakterií, šalvěj je 

jistě neocenitelná. I proto je častou přísadou domácích interiérových vůní.  

Používat můžeme šalvěj pravou a jednou za měsíc šalvěj bílou – ale s tou 

opatrně. Je hodně silná.   

  

  



 

 

6 

 

• Cedr  
Cedrové dřevo se coby vonná přísada používá již odpradávna a je velmi 

vzácná. Cedr je známý svou typicky sladkou balzámově teplou a velmi 

příjemnou vůní. Odstraňuje stres a zahání špatnou energii zanechanou 

starými vzpomínkami, chybami či lidmi, kteří dříve obývali dotyčné místnosti. 

Kouř spalovaného cedru také odpuzuje hmyz.  

  

  

• Kadidlo  
Kadidlo (pryskyřice stromu Boswellia) bylo vždy nejdůležitější i nejpoužívanější 

vykuřovadlo. I když je tato vůně, kterou můžeme znát především z kostelů, 

velmi specifická a nesedí každému, působí pozitivně na fyzično i psychiku, 

zlepšuje celkovou atmosféru, zmírňuje stres a je výborná, pokud se 

potřebujeme soustředit, zklidnit či meditovat.  

  

• Levandule  
Levandule je velmi univerzální vůně, která je příjemná většině lidem. Má 

pozitivní účinky na spánek, navozuje pocit štěstí a používá se i k léčení 

deprese a úzkosti. Rozhodně stojí za to pytlíček se sušenou levandulí pod 

polštář či do prádla umístit.  

  

• Okvětní lístky růží  
Chcete doma trošku rozdmýchat pohasínající vášeň? Potom je čas zapálit pár 

okvětních plátků růží! Říká se, že vůně sušených růži přitahuje lásku, nehledě 

na to, že vizuálně vytváří romantické prostředí.  

  

• Jalovec  
Jalovec má velmi příjemnou, jemně dřevitou vůni. Věřilo se, že dokáže 

zahánět nemoci i nejrůznější nestvůry, proto se také používal při meditacích, 

modlitbách či rituálech. Povzbuzuje mysl i tělo, dodává životní sílu a energii. 

Pokud má vaše drahá polovička podezřele špatnou náladu, jako když ho 

najdete!  

  

• Pelyněk  
Jste velcí snílci? Opravdu příjemnou atmosféru si před spaním naladíte právě 

hořícími sušenými listy pelyňku, jelikož přirozeně stimuluje sny. Jen ho 

nezapomeňte uhasit, než skutečně usnete...  

  

• Bazalka  
Slyšíte ve vašem domě často divné a nevysvětlitelné zvuky? Máte podezření, 

že vaše obydlí okupuje zlý duch? Zapalte doma bazalku, která odhání zlé 

energie.  
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• Bergamot  
Spalování bergamotu přináší prosperitu a přitahuje bohatství! Nevím jistě, 

odkud by všechny ty neočekávané peníze měly jít, ale radši si promyslete, 

kam je investujete, co kdyby náhodou!  

  

• Vavřín – bobkový list   
Vavřín je bylina mnoha tváří a užití. Nejen, že v kuchyni udržuje 

pozitivní energii a pomáhá zahánět škodiče při vaření, ale také 

prospívá k čištění atmosféry, zbystření smyslů a vnímání. Přidává se 

do směsi podporující spánek a vyvolávající sny – věštecké.   

  

   

  

Na trhu je mnoho směsí pro dané účely, nebo i oleje již s namíchanými 

esencemi, které můžete taktéž používat.   

 Z bylinek připravuji odvar – bylinky zaleji 80°C vodou a nechám louhovat – 

pak i z bylinkami odvar neleji do kýble s vodou na vytírání. Takto obohacenou 

vodu používám například i na knihy, které jsou z druhé ruky, nebo na umytí 

oken. Používám páru, kápnu esenci i do vody – okny přichází duchové, ale i 

jiná nižší energie. Vhodné je umývat i práh u hlavního vchodu – tím si byt či 

dům ochráníte a přivoláte hojnost do domu.   

Pro očistu prostoru také používám spreje s australskými esencemi. Výborný je 

také sprej s pomerančem – ten má ale dost intenzivní vůni a ne každý ho 

dobře snáší.   

  

  

  

  

  

Zásady pro vykuřování prostoru   
Vykuřování je takový malý rituál, na který byste měli mít čas – cca 20 min.   

Před každým vykuřováním zapalte bílou svíčku a požádejte o očistu daného 

prostoru (nejlépe v každé místnosti po směru hodinových ručiček). Ovšem 

svíček by měl být vždy lichý počet. Pokud vykuřujeme šalvějovým svazkem 

(bílá šalvěj) chodíme po místnosti taktéž po směru hodinových ručiček. 

Žádáme všechny síly a nižší vibrace o to, aby se shlukly do kouře. Zvýšenou 

pozornost věnujeme koutům místností a také oknům. Očistu končíme vždy u 

vchodových dveří. Po té otevřeme všechna okna a pořádně vyvětráme.  

Požádáme zlé síly, aby s kouřem odešly a ty dobré ať zůstanou.   

Pak si sednu ke svíčce, pustím si vysokofrekvenční hudbu a představuji si vod 

sebe po celé místnosti světelnou pyramidu. Žádám andělské energie o návrat 

do prostoru.   

Poděkuji.   
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Tuto očistu je dobré provádět 1-2x měsíčně – když měsíc couvá a to v sobotu 

dopoledne.   

Pokud máte před sebou nějakou zkoušku, či se ocitáte v náročných situacích, 

můžete dělat očistu častěji. Během vykuřování totiž očistíte i sebe.  Doporučuji 

ale během očisty být 100% fit, nemít strach a nebýt oslabeni. Mít skutečnou 

kontrolu nad tím, co děláte a proč to děláte.   

  

  

Jak si vytvořit pomůcku pro vykuřování- kadidelnici?  
Pokud máte přímo kadidelnici, výborně. Na mřížku vložíte samozápalný uhlík,  

vložíte lístky bylin, nebo směs a je to. Pokud používáte pryskyřice, na uhlík 

dejte slídovou destičku.      

  

  

Kadidelnice je vytvořená z lampičky na svíčku. Uvnitř je čajová svíčka, sítko na 

čaj a na vrchu kráječ na vajíčka. Byliny dávám až nahoru. Mají tendence 

v sítku vzplanout, pokud jsou moc blízko ohně. Použít můžete i aromalampu.  

  

Hmoždíř je nedílnou součástí pro vytváření směsí.  

  

Pokud kadidelnici nevlastníte – nezoufejte. Doma určitě vhodnou nádobku 

najdete. Použít se dají keramické misky, aromalampy, svícny, nebo jen 

kamenná nádobka či jiná miska.   

Na dno vložíte písek, do písku čajovou svíčku – BÍLOU!   

Přes okraj misky sítko – kráječ na vajíčka, kovové sítko do dřezu, nebo sítko 

na čaj. Mějte však mřížku dostatečně nad plamenem svíčky.  Bylinky rády 

hoří – dávejte pozor, aby vám například šalvěj nechytla plamenem.   

   

  

  

2) Zbavte se starých věcí, plných vzpomínek   
Nejen samotný prostor má vzpomínky, ale i věci, které v prostoru jsou. Pokud 

spíte na posteli z nefunkčního vztahu, nebo na ní dokonce někdo zemřel, není 

to úplně to pravé pro váš šťastný život.   
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Projděte si byt a podívejte se, jestli náhodou kolem sebe nemáte rozbité 

(hrníček se zlomeným uchem, nebo hrníček bez podšálku – protože jedno z 

toho se rozbilo) nebo nefunkční věci, které schováváte.   

TO samé platí o oblečení – děravé, opravované nepřináší hojnost. A staré 

bere energii. Doporučuje se obměnit šatník každý rok. TO, co nenosíte, nebo 

vám momentálně prostě není, darujte, nebo vyhoďte.   

Darované spodní prádlo, boty a šperky vám odnášejí hojnost z domu!!!!  

  

3) Srdce nejen našeho podvědomí je ložnice 

  
Jakou máte ložnici? Spíte jen na gauči? Nebo s dětmi?   

Ložnice je naše oáza klidu a načerpání nové energie. A je také nejdůležitější 

částí bytu – tedy po kuchyni 😊     

I zde platí několik zásad pro krásné vztahy – ložnice by měla být bez zrcadel – 

brány do jiných světů. V noci  mohou procházet energie, které nás při spaní 

ovlivňují, vyčerpávají. Pokud se vidíme v zrcadle z postele – přitahuje to 

nevěry a nestálé vztahy.   

Ložnice je o vztazích – proto mějme vše 2x – noční stolky, obrazy s tématikou 

– zamilovaný pár, sjednocení duší, vztahové mandaly atd.. V ložnicích bychom 

neměli mít fotky dětí – je to místo jen o těch dvou – manželů, partnerů.  Ikdyž 

já osobně vnímám děti jako nedílnou součást lásky manželů (vznikly přece 

z lásky nás dvou). Ovšem fotografie v ložnici skutečně nemáme. Doporučuje 

se ovšem fotografie svatební, nebo nějaká, ze které vyzařuje láska mezi 

manželi- partnery.  

Jediná výjimka u počtu 2 je matrace a peřina – tady 2 rozděluje – proto se 

doporučuje 1 matrace a 1 velká peřina.  Důležité jsou také barvy v ložnici 

– doporučuje se chladnější, ale světlejší.  
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4)Elementy v rovnováze  
 

Každá místnost by měla mít zástupce elementů. Je to z důvodů vyrovnání 

energie v místnosti. Můžete si zhotovit malý oltář, kde budete mít například 

květinu, fontánku, svíčku i vonnou tyčinku.   

Můžete sem dát i sošku Anděla, či jinou Bytost. Pokud každý den budete 

zapalovat na tomto místě svíčku a tyčinku, budete si udržovat andělské 

energie v celé místnosti.  Vždy zapalujeme nejdříve svíčku a po té 

tyčinku či jiné vykuřovadlo.   

  

Oheň – svíčka – vždy zapálený lichý počet  

Světlem vyrovnáváme jinové a jangové prostředí – 

dosáhneme rovnováhy energií. Důležitá jsou i 

světla. Daleko příjemnějšího světla dosáhneme 

nepřímým světlem tzn. zezdola nahoru. Svíčka na 

posílení energie by měla být z včelího vosku – 

nenavoněná.   

  

Vzduch – vonná tyčinka  

Je dobré používat byliny, přírodní esence a silice.   
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Voda – fontánky, akvária   

Zajišťuje nám prosperitu a živou 

pohybující se energii.   

Výbornou energii a spojení vody, 

vzduchu, kamenů a květin vám zajistí 

domácí paludárium.   

 

  

  

  

  

Země – květiny, kameny   

Květiny je dobré umísťovat dle sektorů k posílení.  Květiny mají zvláštní pouto 

mezi sebou, pokud jsou pohromadě. Mějte proto květiny, pokud možno 

v místnosti blízkosti sebe. Jednak spolu komunikují, ale také vytváří daleko 

více pozitivní energie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle Feng Shui pracujeme s elementy ohně, země, kovu, vody a dřeva.  
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V každé místnosti máme dle elementů i zóny, ve kterých nám energie pomáhá 

k rozvoji, růstu nebo rovnováze něčeho jiného. Určují se zóny úspěchu, zdraví, 

vztahů, kariéry. Viz obrázek níže.   Dále se zóny pak situují i na celý dům.   
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5) Sůl do každé domácnosti  
V každé domácnosti najdeme jistě sůl. Ať už kuchyňskou, mořskou, nebo 

koupelovou. Práce se solí je úžasná a silná. Pokud se potřebujete před něčím 

nebo někým chránit, doporučuji právě sůl. Mořská sůl má vyšší účinnost. 

Pokud chceme tedy očistit v soli například kameny – běžnou solí čistíme 3 

dny, mořskou 24 hod.   

Cítíte se napadeni cizí energií? Špatně spíte, nebo máte strach? Vytvořte po 

směru hodinových ručiček kolem postele kruh soli.   

V bytě můžete mít v každém rohu taktéž misku se solí. V rozích se zdržují 

tmavé energie a sůl je bude pohlcovat. Sůl měníme vždy při úplňku  a 

vyhazujeme ji! V žádném případě ji nepoužíváme.   

Pokud máte pocit, že je něco okolo domu a necítíte se doma bezpečně, nebo 

děti mají noční můry a těžké sny – dejte sůl na okenní parapet. Tudy někteří 

duchové chodí.   

Při masážích, nebo prací s lidmi si očišťuji ruce až po lokty ve vodě se solí.  

Tím, si zaručíte, že energii z jiných lidí nebudete brát do sebe.  

Pokud potřebujete očistu těla – koupel se solí je ta pravá volba. Tady 

nezapomeňte ještě na element vzduchu a ohně.    

 

 

 

6) Kameny kam se podíváš  
To, že kameny mají silnou a léčivou energii o tom pochyb není. Víte, že ale 

než si přinesete nějaký ten kámen z venku, je potřeba kámen nejdříve požádat 

o to, jestli si ho vůbec můžete odnést domů? Pokud máte vnitřní svolení 

kamene s přesunem, pak se vám odmění, pokud ne, účinky nejsou tak velké.  

Kámen uzemňuje proto je dobré je mít v koupelně a za záchodem (prkýnko na 

záchodě VŽDY zavíráme – tady je totiž největší propad energie – tady odchází 

nejvíce energie hojnosti!)   

  

V poslední době se staly žádané i minerály. Jaké vám pomohou s vibracemi 

prostoru?   

• Šungit   
Nejvýrazněji působí na čakru kořenovou, sakrální a solar plexus. Šungit je velice 

vzácný a silný kámen. Významně působí jak na lidi, tak zvířata. Má schopnost 

ochraňovat, čistit, dobíjet energií, regenerovat a léčit vše živé, co se vyskytuje v 

jeho blízkosti. Pomáhá při věštění a cestách do minulých životů. Je prostoupen 

moudrostí, nadhledem a vyrovnaností, které předává svému majiteli. Učí 

pozitivnímu pohledu na svět, podporuje radost a lásku k sobě samým a přispívá k 

osobnímu růstu. Ochraňuje před elektromagnetickým zářením a pročišťuje 

napjatou atmosféru a konflikty.  
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• Růženín  
Univerzální léčivý kámen, dodávající životní energii,  

zejména starým lidem. Oživuje fantazii a tvůrčí myšlení. Ovlivňuje čakry 

solarplexu, základní a srdeční. Odbourává strach, zlost, nelibost, pocit viny. 

Pomáhá přijímat nezbytnost změn, jedná se o vynikající kámen pro zdolávání 

krize středního věku.  
  

• Černý turmalín  
 Ochranný kámen, jenž odvádí negativní energii všeho druhu, vtahuje do sebe 

nepříznivé působení jiných lidí, jejich nenávist a zlobu, takže nás se příliš 

nedotýká, odstraňuje stres, navozuje pozitivitu, podporuje tvůrčí myšlení, 

deaktivuje patogenní zóny, ničí škodlivé záření přístrojů a počítačů.  

  

• Žlutý citrín - nepotřebuje čistit!   
 Je jedním z kamenů hojnosti, učí nás přilákat k sobě bohatství, prosperitu a 

úspěch, poskytuje štěstí každému, kdo ho vlastní. Předchází nočním můrám a 

zajišťuje příjemný spánek.  

Funguje jako účinný čistič a regenerátor, svému majiteli předává teplo, energii a 

velice zvyšuje jeho tvůrčí schopnosti. Pohlcuje, proměňuje, rozptyluje a uzemňuje 

negativní energii.  

  

• Hematit   
Je to zvláštní, okouzlující, stříbřitě šedý, těžký kámen, jenž je mocný ve 

vytahování nemocí z těla, uzemňuje, ochraňuje, uvádí do rovnováhy tělo, mysl i 

ducha, nese v sobě silný element jang, zajišťuje nerovnováhu meridiánu, čímž 

napravuje nevyváženosti jin. Odstraňuje vše nepříznivé a zabraňuje negativním 

energiím vstupovat do aury, nastoluje klid, mír a harmonii. Zvyšuje sebevědomí, 

schopnost přežít a pomáhá ženám překonat plachost.  

Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť (obzvláště účinný na matematiku a 

technické předměty). Pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám 

stanovil, pomáhá bojovat s přejídáním, kouřením a dalšími špatnými návyky.  

  

• Chalcedon  
Je kamenem, jenž vyhání strach, deprese, hysterii a smutek a mění je v radost. 

Rozhání iluze a fantazie, podporuje klidné a pokojné pocity, dodává sílu 

mezilidským vztahům, uvádí tělo, mysl a ducha do vzájemné harmonie. Je též 

kamenem ochrany, zvláště na cestách, odvrací psychické útoky, negativní magii, 

pohlcuje negativní energii a rozptyluje negativní myšlenky. Položen pod polštář 

zahání noční můry, noční vize a strach ze tmy. Dodává krásu, sílu, energii a 

přináší úspěch a štěstí ve všech podnicích.  
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• Achát  
 Pomáhá překonávat negativní pocity, zahořklost, vnitřní zlobu, odstraňuje vnitřní 

napětí. Navozuje pocit bezpečí a jistoty, posiluje lásku a dodává odvahu k hledání 

lásky nové, pomáhá při citových zklamáních. Stabilizuje auru, ruší a přetváří 

negativní energie. Výborný ochranný kámen pro malé děti.  

  

 • Jaspis    
Je to běžný kámen, jenž přináší klid, oporu a pomoc ve stresu, sjednocuje 

všechny aspekty života, je ochranným kamenem před fyzickými i duševními riziky, 

pohlcuje negativní energie, dodává odvahu k naplnění všech záměrů, pomáhá při 

řešení konfliktů, zvyšuje organizační schopnosti, podporuje rychlé uvažování a 

představivost, potlačuje nebezpečné touhy a rozmary, přivolává štěstí.  

  

• Rubín  
Je to kámen bohatství i ochrany. Vytváří štít proti všem druhům útoků.  

Představuje sílu a energii. Uvádí do rovnováhy činnost srdeční čakry. Podněcuje 

touhu po životě a sexuální aktivitu. Zahání strach, smutek a negativní myšlení.  

Zajišťuje klidný spánek bez nočních můr. Zlepšuje motivaci, směruje k realistickým 

cílům, vybízí nás vydat se za svým štěstím, zastavuje zlost a negativní energie a 

přeměňuje je v pravý opak. Dodává odvahu, navozuje pozitivní stav mysli a 

pomáhá tvrději čelit útokům během hádek a názorových střetů.  

  

• Křišťál  
Je to univerzální, nejúčinnější léčivý krystal na světě, velmi silný zesilovač 

energie, jenž energii pohlcuje, uvolňuje a reguluje, uvádí ji do naprosté harmonie. 

Povzbuzuje psychiku, jasnozřivost, samostatnost, pomáhá sebezdokonalení, 

ochraňuje před vším zlým a negativním, zvyšuje naše duchovní síly, harmonizuje, 

odstraňuje bloky a stává se zrcadlem naší duše, čistí a chrání auru, zajišťuje 

klidný spánek. Odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, čistí geopatogenní 

zóny. Působí na korunní čakru a ostatní čistí. Při meditaci dokáže odfiltrovat 

všechny rušivé vlivy. Lze ho použít jako regulátor pro ostatní kameny.  

Některé kameny je potřeba čistit pod studenou tekoucí vodou, některé ve vodě 

se solí. (Některé sůl ale leptá!) Vyčištěné kameny můžete dobíjet na parapetu 

na Slunci – ne přímém, nebo při Úplňku.   
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Výborné jsou také orgonity    
Pyramidy, které se skládají z minerálu, kovu, bylinek nebo obrázku.  Obal 

orgonitu tvořený pryskyřicí nebo včelím voskem přitahuje energii Prány do 

sebe, uvnitř je tato energie čištěna umístěným křišťálem a kovové třísky 

rozptylují harmonizovanou energii zpět do prostoru. 

 Orgonitové pyramidy 

    

  

 

 

7) Jak přitáhnout energii Andělů?   
Andělé mají rádi jemné vibrace:  

Energii květů - (řezané čerstvé květiny)  

Energii ovoce – sudý počet   

- 8 pomerančů přitahuje hojnost  

           Hudba         - Tóny piana (démoni a jiní duchové tóny piana nesnáší)    

- Jakákoliv jemná hudba, nebo radostné a veselé písně 

přitahující lásku, přitahují i anděly.  

            Vůně, čerstvý vzduch, sošky andělů taktéž přitahuje andělské energie.  

  

  

8) Zvonkohry, bubínky, tibetské mísy, bicí hodiny   
Kov má skvělou vlastnost zvuku, napomáhá vedení energií.  

Zvonkohry můžeme umisťovat do rohů – rozostří nám tak energii více do 

stran.   

Bubínky používáme také pro navyšování vibrací – výborné jsou meditace při 

bubnech – silnější neznám.   

Tibetské mísy mají silnou energii, která pomáhá léčit nejen prostor, ale i naše 

čakry.   
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9) Úklid myšlenek a emocí  
Energii v prostoru jsme obnovili. Ale abychom si ji udrželi je potřeba 

zapracovat i na svých myšlenkách a emocích.   

S každou nepříjemnou situací, emocí, pláčem, pocitem příkoří, 

nespravedlnosti, lítosti i vzteku přenášíme otisky těchto energií do našeho 

okolí – do vztahů, práce i bytu. Pokud tedy nebudeme energii domu udržovat 

stabilní, budou se nám tyto otisky stále vracet zpět do aury a budou na nás 

působit. Po čase může přijít demotivace, syndrom vyhoření, nebo pocity, že 

jsme sami a že nás nikdo nemá rád.  

  

Tenhle bod, ačkoliv z mého pohledu je nejdůležitější, dávám na poslední 

místo. Ono totiž vše souvisí se vším.   

Zároveň pokud přijmeme do svého života alespoň jeden z výše 

vyjmenovaných bodů – uvidíme změny ihned.   

  

  

  

 

 

  

  

 

Pro poslouchání, nebo stáhnutí meditace klikni:  

Meditace a poděkování našemu bytu   
 

 

  

  

 

 

https://soundcloud.com/tessenavyklady/meditace-pro-muj-domov/s-CX4IK

