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Ak chcete vytvoriť vo Vašom živote oázu harmónie, porozumenia a 

lásky, je potrebné mať takýto stav najprv u seba. Jedna z ciest je, aktívne 

pozorovať vlastné myšlienky a vedome ich transformovať na tie, ktoré 

sú nám prospešné. K tejto transformácii nám môžu pomôcť aj afirmácie 

a ich grafické zobrazenie v tvare mandaly. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANDALY SVETLA KTORÉ VYTVÁRAM, SÚ VYSOKOENERGETICKÉ OBRAZCE 

VYTVORENÉ NA ZÁKLADE FIBONACCIHO POSTUPNOSTI, MOJEJ INTUÍCIE A 

OTESTOVANÉ POMOCOU SRT. FARBA A TVAR MANDALKY VPLÝVAJÚ NA NAŠE 

ENERGETICKÉ TELÁ, NA NAŠE VEDOMIE A PODVEDOMIE. 
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"Farby sú pri energetickej práci mimoriadne nápomocné, kedže obchádzajú naše 

JA: v podstate ich nemôžete manipulovať. Akonáhle sa dostanú k energetickému 

telu, rozvinú automaticky ich účinok. Kedže pozostávajú zo svetla, je tento 

účinok vždy liečivý: farby buď vynesú oblasti vedomia na povrch, ktoré sa 

predtým "schovávali", alebo nám ponúkajú vozidlo na pohyb nášho vedomia." 

Energie mandál pôsobia na naše éterické telo, pomocou čakier je prenášaná táto 

energia do nášho fyzického tela. 

Zdroj: "Heilende Energie" od Jim Gilkesona, voľný preklad 

 

 

 

Transformácia energie do tela, vplyv mandál 

 

 
 

Poznámka:  Dbaj na svoje myšlienky!  

Každá myšlienka je energia, nahraď negatívne myšlienky za pozitívne. 
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Astrologické znamenia 
RYBY (19.2. – 20.3.) 
Kľúčové slovo: Porozumenie,  Kľúčová veta: Ja verím,  

Prvok: Voda; Kvalita: Premenlivá 

Ryby sú dvanáste znamenie zverokruhu a vládne im planéta Neptún, ktorá prirodzene vládne 

dvanástemu domu. Keď je planéta alebo hrot domu v Rybách, budú ju ovplyvňovať mystické skúsenosti, 

aktivity za scénou a súcit.  

Ľudia narodení v Rybách bývajú citliví a vnímaví voči myšlienkam a pocitom ostatných. Vždy chcú 

urobiť správnu vec, ale niekedy prežívajú vnútorný boj medzi vlastným túžbami a potrebami, medzi 

optimizmom a pesimizmom. Preto sa ťažko rozhodujú. Často z nich bývajú kvôli svojej vynikajúcej 

predstavivosti  vynikajúci umelci v akejkoľvek oblasti.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: chápavý, inštinktívny, súcitný, umelecký, obetavý, charitatívny 

Niektoré negatívne vlastnosti: pesimistický, nepraktický, nerealistický, plný obáv, emocionálne 

rezervovaný, melancholický 

 

PANNA ( 23.8.- 22.9) 
Kľúčové slovo: Praktickosť, Kľúčová veta: Ja analyzujem,  

Prvok: Zem, Kvalita: Premenlivá 

Panna je šieste znamenie zverokruhu a vládne mu planéta Merkúr, ktorá je prirodzene umiestnená 

v šiestom dome. Keď je planéta alebo hrot domu v Panne, budú ich ovplyvňovať také vlastnosti ako je 

hľadanie dokonalosti, dobrý vkus a a venovanie pozornosti detailom podľa toho ako to naznačuje 

natálny horoskop.  

Osoba narodená so Slnkom v Panne sa zameriava na detaily, je praktická a výkonná. Niekedy sa tak 

veľmi ponorí do detailov, že stráca nadhľad. Môže sa tak veľmi odovzdať pomoci ostatným, že ju to robí 

zraniteľnou a využiteľnou. Keď sa ľudia so Slnkom v Panne stretnú s prekážkami, nechá ich to 

chladnými a racionálnymi a radšej pracujú na hľadaní riešenia, než aby stratili svoj pokoj. Tento pokoj je 

niekedy vnímaný ako chlad a kalkulovanie. Napriek tomu sú Panny priateľskí a otvorení ľudia, hoci sa 

musia snažiť byť menej hanbliví  a plachí nielen pokiaľ ide o záujmy iných ale aj o ich vlastné záujmy.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: Praktický, analytický, poriadkumilovný, pracovitý, detailista. 

Niektoré negatívne vlastnosti: Večne kritizujúci, cynik, príliš hanblivý, perfekcionista, obávajúci sa, 

kritický voči sebe aj ostatným 

 

RAK (21.6.-22.7.) 
Kľúčové slovo: Oddanosť, Kľúčová veta: Ja cítim,  

Prvok: Voda, Kvalita: Kardinálna 

Rak je štvrtým znamením zverokruhu a vládne mu Mesiac, ktorý prirodzene patrí do štvrtého domu. 

Keď je planéta alebo hrot domu v Rakovi, poukazuje to na to, ako a kde nás ovplyvňuje extrémna 

citlivosť a intuícia.  

Človek narodený v znamení Raka má pocit silného napojenia na rodinu a domov a bude robiť všetko pre 

to, aby ochránil svoje domáce bezpečie.  Raci sú inteligentní a majú dar obrovskej prezieravosti, ale ich 

váhavosť a nedostatok sebadôvery spôsobuje, že sa držia v úzadí. Niekedy môžu byť veľmi náladoví 

a majú sklon k depresiám, často ich to vedie k izolácii. Sú to veľmi zložití ľudia, niekedy sa zdajú byť 

síce veľmi silní, inokedy sú však veľmi zraniteľní. Ľudia čo sa narodili so Slnkom v Raku musia 

neustále pracovať na posilnení sebadôvery a úcty voči sebe.   

Raci sú zvyčajne hanbliví a plachí a majú tendenciu reagovať viac intuitívne a emocionálne ako 

rozumovo. Môžu byť láskaví, no ak sú pod tlakom, nepohnete nimi.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: Starostliví, ochraňujúci, držiaci sa tradícií, citliví, chápaví, intuitívni 

a vytrvalí. 

Niektoré negatívne vlastnosti: Sebaľútosť, náladovosť, lipnutie na niečom, manipulatívnosť, prílišná 

emocionálnosť, neistota 
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LEV ( 23.7.-22.8) 
Kľúčové slovo: Sila, Kľúčová veta: Ja prinútim,  

Prvok: Oheň, Kvalita: Fixná 

Lev je piate znamenie zverokruhu a vládne mu Slnko, ktoré prirodzene patrí do piateho domu. Keď je 

planéta alebo hrot domu v Levovi, poukazuje to na to, kde na nás vplýva optimizmus, schopnosť tešiť sa 

a schopnosť sebavyjadrenia.  

Levy sú silné  osobnosti. Zvyčajne sú ambiciózni a entuziastickí a radi priťahujú pozornosť na seba. 

Niekedy môžu byť prehnane sebavedomí a priamočiari. Na druhej strane, Levy sú odvážne, keď je to 

potrebné a štedré, svojich milovaných vedia ochraňovať s nečakanou silou.  

Levy bývajú precitlivené na osobnú kritiku, a keď je ohrozená ich dominancia, vedia náhle vybuchnúť 

zlosťou.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: dôstojnosť, sila vôle, štedrosť, lojalita, sebadôvera, ambicióznosť.  

Niektoré negatívne vlastnosti: nadutý, arogantný, lenivý. 

 

STRELEC (22.11.-21.12.) 
Kľúčové slovo: Sloboda, Kľúčová veta: Ja vidím, 

Prvok: Oheň, Kvalita: Premenlivá 

Strelec je deviatym znamením zverokruhu a vládne mu Jupiter, ktorý prirodzene vládne deviatemu 

domu. Keď je planéta alebo hrot domu v Strelcovi, bude ovplyvňovaná vlastnosťami prinášajúcimi 

hojnosť, optimizmus, nedostatočným rozlišovaním a predtuchami, ktoré sú dosť podstatné.  

Strelec býva extrovert a zhovorčivý človek. Strelci stoja proti zlému zaobchádzaniu s ostatnými, sú 

pohotoví a majú zázračný nadhľad a intuíciu. Často však prichádzajú k omylu, pretože týmto intuíciám 

neveria.  

Strelci môžu byť dosť nepokojní ľudia, ktorí chcú vedieť o všetkom na okolo a chcú sa dostať úplne 

všade. Rýchlo sa začnú nudiť v okruhu ľudí a v situáciách, ktoré ich nezaujímajú. Majú tendenciu byť 

ľahostajní alebo si zdanlivo neuvedomujú myšlienky a pocity ostatných.  

Niektoré pozitívne vlastnosti:  čestný, otvorený, priamočiary, etický, ľudomilný, štedrý, dobrý zmysel 

pre humor  

Niektoré negatívne vlastnosti: preháňajúci, netaktne úprimný, netrpezlivý, nátlakový, netaktný, priveľa 

rozpráva. 

 

ŠKORPIÓN (23.10.-22.11.) 
Kľúčové slovo: Intenzita, Kľúčová veta: Ja túžim,  

Prvok: Voda, Kvalita: Fixná 

Škorpión je ôsme znamenie zverokruhu a vládne mu planéta Pluto, ktorá prirodzene vládne ôsmemu 

domu. Keď je planéta, alebo hrot domu v Škorpiónovi, budú ich ovplyvňovať silné emócie a túžby, 

neplánované zmeny a niekedy fatalistické postoje podľa toho ako to naznačuje osobný horoskop.  

Škorpióni majú zvyčajne silnú vôľu a intenzívnu emocionálnu stránku vkladajú do všetkého čo robia. 

Preto sa musia snažiť, aby boli neustále bezúhonní po emocionálnej stránke.  V opačnom prípade by sa 

mohli stať žiarliví, nenávistní, majetnícki a dokonca násilnícki. Ich pozitívnou stránkou je, že sú usilovní 

pracovníci a sú ochotní pomáhať druhým, pokiaľ si vedia pomôcť aj sami.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: motivovaný, vášnivý, dôvtipný, pátrajúci, ide na koreň veci, vnímavý 

Niektoré negatívne vlastnosti: netolerantný, hrubý, žiarlivý, nahnevaný, nedôverčivý, tajnostkársky, 

temperamentný 

 

BÝK (20.4. – 20.5.) 
Kľúčové slovo: Stabilita, Kľúčová veta: Ja mám!,  

Prvok: Zem, Kvalita: Fixná 

Býk je druhé znamenie zverokruhu a vládne mu planéta Venuša, ktorá prirodzene patrí do druhého 

domu. Keď je planéta, alebo hrot domu  v Býkovi, poukazuje na to, ako a kde hľadáme stabilitu 

a bezpečie.  

Ľudia so Slnkom v Býkovi sú zvyčajne veľmi praktickí a rozumne uvažujúci. Nedajú sa ľahko zviesť 

idealizmom. Riskujú iba ak je to nevyhnutné a aj to len po dobrom zvážení. Toto znamenie len veľmi 

pomaly mení veci a radšej má stabilnú rutinu. Nebojí sa ťažkej roboty, lebo si váži emocionálne 

a materiálne bezpečie.  

Býk vie byť veľmi starostlivý a láskavý, ale má tendenciu byť extrémne žiarlivý, majetnícky a veľmi 

tvrdohlavý. Býk sa musí snažiť mať otvorenú myseľ, pretože kvôli svojmu osobnému presvedčeniu 

môže prehliadať názory iných ľudí.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: Stabilný, spoľahlivý, praktický, konvenčný, odhodlaný a trpezlivý 

Niektoré negatívne vlastnosti: Majetnícky, tvrdohlavý, materialistický, lenivý 
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VÁHY (23.9.- 23.10.) 
Kľúčové slovo: Harmónia, Kľúčová veta: Ja udržiavam rovnováhu, Prvok: Vzduch, Kvalita: Kardinálna 

Váhy sú siedmym znamením zverokruhu a vládne im Venuša, ktorá vládne siedmemu domu . Keď je 

planéta, alebo hrot domu vo Váhach, ukazuje to, kde sa človek snaží o harmóniu, kreativitu a rovnováhu 

podľa toho ako to naznačuje natálny horoskop.  

Ľudia narodení so Slnkom vo Váhach majú zvyčajne stabilnú náladu a vždy sa snažia vyhnúť sa 

extrémom každého druhu. Keď majú Váhy pocit, že s nimi niekto nezaobchádza fér, alebo im niečo 

vnucuje, budú odpovedať útokom a dosť netypicky. Takto druhých zastavia a tí potom vnímajú Váhy 

dosť pobúrene a začnú si držať od nich odstup. Silný zmysel Váh pre férovú hru a spoločnosť však 

spôsobuje, že na takýto druh reakcie sú výnimočne citliví.  

Niekedy sa Váhy obetujú pre udržanie mieru a ustúpia potrebám druhých. Títo ľudia sa musia snažiť, 

aby nestrácali rovnováhu vždy, keď sa stretnú buď s vlastnými alebo s cudzími emocionálnymi a 

fyzickými výkyvmi. 

Niektoré pozitívne vlastnosti: romantický, spolupracujúci, zdvorilý, spoločenský, taktný, diplomatický 

Niektoré negatívne vlastnosti: prelietavý, závislý, nerozhodný, trucovitý, udržuje mier za každý cenu 

 

BARAN (21.3.- 20.4.) 
Kľúčové slovo: Akcia, Kľúčová veta: Ja som!,  

Prvok: Oheň, Kvalita: Kardinálna 

Baran je prvé zo znamení zverokruhu a vládne mu planéta Mars, ktorá prirodzene patrí do prvého domu. 

Spája sa so začiatkom cyklu. Keď je planéta alebo hrot domu v Baranovi, ukazuje to na oblasti, kde sa 

snažíme byť prví.  

Baran obracia myšlienky v činy, je spontánny, súťaživý a entuziastický. Zosobňuje tiež impulzívnosť, 

sebeckosť a agresivitu.  

Osoba narodená pod znamením Barana bude prirodzený líder s veľkou zanietenosťou. Barani radi  

začínajú veci , no druhí ich musia dokončovať, pretože sa veľmi skoro začnú nudiť a chcú sa skúsiť 

nejakú novú výzvu.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: Iniciujúci, začínajúci, chtivý, odvážny, nezávislý, dynamický 

Niektoré negatívne vlastnosti: Rýchlo sa rozčúli, bojovný, nedočkavý, netolerantný, egoistický 

 

BLÍŽENCI (21.5.- 20.6.) 
Kľúčové slovo: Všestrannosť, Kľúčová veta: Ja myslím.  

Prvok: Vzduch, Kvalita: Premenlivá 

Blíženci sú tretím znamením zverokruhu a vládne im Merkúr. Planéta, alebo hrot domu v Blížencoch 

opisuje ako a kde najvýraznejšie komunikujete. Zosobňuje tiež vedomú myseľ a proces myslenia.  

Všeobecne platí, že osoba narodená v Blížencoch potrebuje pre svoj život neustálu zmenu a rozmanitosť. 

Rovnako potrebuje aj komunikovať na všetkých úrovniach. Takýto človek je najšťastnejší, keď má viac 

ako jeden koníček alebo oblasť záujmu. Pretože sa Blížencom nedarí dokončiť čo začali, niekedy to 

môže viesť k nekonzistentnosti a nezodpovednosti. Napriek tejto vlastnosti má človek Blíženec 

vynikajúcu pamäť, rýchlo mu to myslí a vie uvažovať veľmi logicky a racionálne.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: všestrannosť, prispôsobivosť, zvedavosť, inteligencia, rýchlo sa učí. 

Niektoré negatívne vlastnosti: povrchnosť, nedokáže dlho udržať pozornosť, nepokoj, napätie, nevie sa 

sústrediť, prefíkaný  

 

KOZOROŽEC (22.12.- 19.1.) 
Kľúčové slovo: Ambícia, Kľúčová veta: Ja využívam,  

Prvok: Zem, Kvalita: Kardinálna 

Kozorožec je desiate znamenie zverokruhu a vládne mu planéta Saturn, ktorá prirodzene vládne 

desiatemu domu. Keď je planéta alebo hrot domu v Kozorožcovi, budú ju ovplyvňovať také vlastnosti 

ako sebadisciplína, serióznosť, túžba po dosiahnutí určitého statusu, zodpovednosť a usilovnosť podľa 

toho ako to naznačuje znamenie zverokruhu.  

Osoba narodená v znamení Kozorožca sa snaží sa o dosiahnutie cieľa. Hľadá pozíciu, kde môže mať 

autoritu a kde môže riadiť. Ako podriadený nepracuje veľmi dobre. Ak verí, že môže dotiahnuť nejakú 

záležitosť až do úspešného konca, nevzdá sa, kým to nedosiahne.  

Kozorožcom môže niekedy chýbať sebavedomie, môžu sa stavať do obrannej pozície, pretože vo vnútri 

sa veľmi obávajú odmietnutia a zosmiešnenia. Môžu v sebe tiež dusiť zlosť, čo môže trvať niekedy 

dokonca roky. Kozorožec sa musí naučiť byť tolerantným voči chybám iných a nemať pri tom negatívne 

pocity.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: ambiciózny, pracovitý, zodpovedný, praktický, vytrvalý, má 

sebadisciplínu.  

Niektoré negatívne vlastnosti: Tvrdohlavý, arogantný, nevie odpúšťať, nesmelý, fatalista, povýšenecký 
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VODNÁR (20.1.- 18.2.) 
Kľúčové slovo: Nezávislosť; Kľúčová veta: Ja viem   

Prvok: Vzduch; Kvalita: Fixná 

Vodnár  je jedenástym znamením zverokruhu a vládne mu planéta Urán, ktorá prirodzene vládne 

jedenástemu domu. Keď je planéta alebo hrot domu vo Vodnárovi, bude to ukazovať na to, kde a ako 

bude človek ovplyvňovaný potrebou nezávislosti, nekonvenčným správaním, humanistickými 

myšlienkami a nečakanými zmenami a udalosťami podľa toho ako to naznačuje natálny horoskop.  

Ľudia, ktorí sú narodení v znamení Vodnára zvyknú byť idealistickí a otvorení. Sú tiež extrémne 

nezávislí, rozhodní a tvrdohlaví. Nevadí im, keď od nich niekto niečo žiada, ale neznášajú, keď im 

niekto niečo nakazuje. Keď Vodnár znenazdania zmení svoj názor, alebo urobí niečo neočakávané, urobí 

tak z praktických dôvodov, alebo kvôli tomu, že im to prináša nejaké výhody. Neviažu sa na svoje 

prostredie a sklamania ich neodrádzajú od snahy dosiahnuť cieľ.  Ich životný štýl ide proti trendom. 

Jedinečnosť a zvláštnosť ich fascinuje. Iba zriedkakedy ich zaskočí nejaká situácia, alebo človek, aj keď 

ide o takú vec, ktorú by iní nezvládli.  

Niektoré pozitívne vlastnosti: progresívny, nezávislý, vynaliezavý, priateľský, humanitárny, originálny 

Niektoré negatívne vlastnosti: neemocionálny, rezervovaný, temperamentný, nepredvídateľný, 

excentrický, nemení názory.  

 

Zdroj: www.astrolucia.sk 

 

 Astrologické znamenia - čínske 

Opica 

19.02.1920 – 07.02.1921 

06.02.1932 – 24.01.1933 

25.01.1944 – 11.02.1945 

11.02.1956 – 29.01.1957 

29.01.1968 – 15.02.1969 

16.02.1980 – 03.02.1981 

03.02.1992 – 21.01.1993 

21.01.2004 – 08.02.2005 

Je tým najnevyspytateľnejším zo všetkých znamení. Je vtipná a niekedy aj 

duchaplná a vždy prefíkaná. Je spoločenská a navonok si so všetkými 

rozumie, ale to je často iba taktika. Opica - vždy veselá, milá, ochotná 

pomáhať - často skrýva za svojou prívetivosťou zlú mienku, ktorú má o 

svojom okolí. Je diplomat a dokáže sa dostať z každej nepríjemnej situácie. 

Nedá si nič nanútiť, pretože chce byť nezávislá a slobodná a o tom, čo robiť 

alebo nerobiť, rozhoduje sama. Zabáva tým, že rieši najzáhadnejšie problémy 

a vymýšľa si nové finty. Je prefíkaná, pohotová a plná elánu. Môže sa stať aj 

slávnou, ak to nepreženie so svojimi rečami. Býva dobre situovaná, hoci z 

času na čas sa môže dostať do finančných ťažkostí. V láske má menej šťastia. 

Iba málokedy dosiahne trvalejšie šťastie. Ale nezúfa si. Má schopnosť smiať 

sa svojmu neúspechu a učiť sa zo svojich skúseností. Ak sa však nemôže 

pustiť do vecí hneď, radšej to vzdá skôr, než začala. 

 

Byvol 

06.02.1913 - 25.01.1914 

24.01.1925 - 11.02.1926 

11.02.1937 - 30.01.1938 

29.01.1949 - 15.02.1950 

15.02.1961 - 04.02.1962 

03.02.1973 - 22.01.1974 

19.02.1985 - 08.02.1986 

07.02.1997 - 27.01.1998 

Byvol je trpezlivý, nenápadný, presný a metodický. Vzbudzuje dôveru a preto 

máva úspech. Je zádumčivý a má rád samotu. Dosť často je ale aj cholerik a 

násilník. Vtedy mu treba ísť z cesty, lebo môže byť nebezpečný. Pôsobí síce 

mierumilovne, ale je tvrdohlavý a neznáša, keď sa mu niečo nedarí. Žena-

Byvol je výbornou domácou paňou a hostiteľkou. Často je hlavou rodiny ona. 

Byvol narodený v zime bude mať príjemný život. Ak sa však narodil v lete, 

musí stále ťažko robiť a nikdy nenájde pokoj 

 

Drak 

03.02.1916 – 22.01.1917 

22.01.1928 – 08.02.1929 

08.02.1940 – 26.01.1941 

26.01.1952 – 13.02.1953 

13.02.1964 – 02.02.1965 

31.01.1976 – 17.02.1977 

17.02.1988 – 05.02.1989 

04.02.2000 – 24.01.2001 

Drak prekypuje životným elánom a podnikavosťou. Je úprimný, spoľahlivý, 

dokonalý. Nie je schopný malichernosti a pokrytectva. Neovláda diplomaciu. 

Neľutuje námahu, tvrdo drie a nepýta sa, či sa to oplatí. Všade hľadá 

dokonalosť . Kladie vysoké nároky na seba i na druhých. Je až neúnosne 

svedomitý. Žiada veľa, ale s neuveriteľnou veľkorysosťou aj rozdáva.  Drak je 

impulzívny a tvrdohlavý. Nerád sa viaže. V prvej etape života bude mať 

ťažkosti, pretože kladie na svoje okolie priveľké nároky. 

 

Kohút 

08.02.1921 – 26.01.1922 

25.01.1933 – 13.02.1934 

12.02.1945 – 01.02.1946 

30.01.1957 – 17.02.1958 

16.02.1969 – 05.02.1970 

04.02.1981 – 24.01.1982 

22.01.1993 – 09.02.1994 

09.02.2005 – 28.01.2006 

Kohút trvá na tom, aby bol braný vážne a miluje lichôtky. Rád rozpráva 

otvorene. Nemá dôvod brať na niekoho ohľad, je mu jedno, či zraní city iných. 

Jeho excentrickosť sa prejavuje iba navonok - rád sa predvádza, ale v 

skutočnosti je absolútne konzervatívny. Vždy je pevne presvedčený, že má 

pravdu a že vie, čo robiť. Nedôveruje nikomu a spolieha iba sám na seba. Rád 

veľkodušne rozdáva rady.  Má plnú hlavu absurdných a nerealizovateľných 

plánov a rád fantazíruje. Kohút je izbový filozof so sklonom k 

nepremysleným činom. Rád sa pohybuje v spoločnosti žien, kde sa môže 

blysnúť, vystatovať, byť galantný a dvoriť. Tam sa cíti byť pánom. O pánsku 

 

http://www.astrolucia.sk/
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spoločnosť nemá záujem, muži ho nudia. 

Zajac (mačka) 

14.02.1915 – 02.02.1916 

02.02.1927 – 21.01.1928 

19.02.1939 – 07.02.1940 

06.02.1951 – 25.01.1952 

25.01.1963 - 12.02.1974 

11.02.1975 – 30.01.1976 

29.01.1987 – 16.02.1988 

16.02.1999 – 03.02.2000 

V niektorých starších horoskopoch je Mačka uvádzaná ako Zajac. Je to 

najšťastnejšie znamenie. Je zručná, nadaná, má zdravú, nie však prehnanú 

ctižiadosť. Je príjemným spoločníkom, je diskrétna, rezervovaná, ušľachtilá. 

Rada stavia na obdiv svoje dobré vlastnosti, pretože vie, ako sa ľuďom 

zapáčiť a ako získať ich spoluprácu. Vie sa šikovne vyjadrovať. Je povrchná. 

Mačka sa nedá ľahko vyviesť z rovnováhy. Nenávidí všetko, čo prináša 

problémy a nepokoj. Bezbrannosť ju privádza na okraj šialenstva, niekedy aj 

smrti. často sa však za jej nežnosťou skrýva až zlovestná sila.  

 

Pes 

27.01.1922 – 14.02.1923 

14.02.1934 – 02.02.1935 

02.02.1946 – 21.01.1947 

18.02.1958 – 06.02.1959 

06.02.1970 – 25.01.1971 

25.01.1982 – 12.02.1983 

10.02.1994 – 29.01.1995 

29.01.2006 – 15.02.2007 

Život Psa je poznamenaný nepokojom. Je ostražitý, mlčanlivý, uzavretý a 

prejaví sa len vtedy, keď to uzná za vhodné. Vie presne, čo chce, je svojvoľný 

a tvrdohlavý. Vie byť cynický a býva obávaný. Má sklon všetko okolo seba 

kritizovať. Je rodený pesimista, ktorý od života nič nečaká. Zachraňuje ho 

jeho kritický rozum, zmysel a neodškriepiteľná veľkosť ducha. Proti 

neprávostiam je vždy odhodlaný bojovať.  Na Psa sa dá spoľahnúť, nepozná 

zradu a dokáže zachovať tajomstvo. Vyjadruje sa nešikovne. Je však veľmi 

inteligentný a nikto nevie tak načúvať druhým ako on. Budí dôveru a je vždy 

pripravený pomôcť aj za cenu obeti. Preto si ho ostatní právom vážia. Každá 

krivda je preňho neznesiteľná a neoddýchne si, kým ju neodstráni. Tento 

filozof, moralista a revolucionár sa o peniaze nezaujíma. Je nezištný a 

veľkodušný. Všetky tri etapy života Psa budú poznamenané nepokojom. 

Detstvo a mladosť sú plné vzruchov. V zrelom veku si robí starosti a pre svoj 

pesimizmus občas zanedbáva prácu. Na staré kolená si robí výčitky, že málo 

dokázal.  Jeho život prebehne pokojnejšie, ak sa narodil cez deň. 

 

Kôň 

11.02.1918 – 30.01.1919 

29.01.1930 – 16.02.1931 

15.02.1942 – 03.02.1943 

03.02.1954 – 23.01.1955 

21.01.1966 – 08.02.1967 

07.02.1978 – 27.01.1979 

26.01.1990 – 13.02.1991 

13.02.2002 – 02.02.2003 

Kôň je statný, sebaistý a elegantný. Rád sa ukazuje medzi ľuďmi. Je 

zhovorčivý, žoviálny, galantný, sympatický, prívetivý, dobre vychovaný a 

všeobecne obľúbený. Je horkokrvný a netrpezlivý a keď sa dá strhnúť 

hnevom, môže si veľa vecí pokaziť. Je veľký egoista. Chce, aby si ho jeho 

okolie cenilo, túži po uznanlivom súhlase, chvále, lichôtkach. Často si dokáže 

- aj napriek svojim dobrým vlastnostiam - pokaziť život. Prvé dve etapy života 

prežije nepokojne. Tretiu etapu života prežije už mierne. 

 

Potkan 

18.02.1912 - 05.02.1913 

05.02.1924 - 23.01.1925 

24.01.1936 - 10.02.1937 

10.02.1948 - 28.01.1949 

28.01.1960 - 14.02.1961 

15.02.1972 - 02.02.1973 

01.02.1984 - 18.02.1985 

18.02.1996 - 06.02.1997 

Potkan je šarmantný ale aj útočný. Na prvý pohľad pôsobí vyrovnane a milo. 

Na to sa však nespoliehajte. Zdanie klame. Ukrýva neustály nepokoj a 

útočnosť. Je aj nervózny, netrpezlivý a zlostný. Má rád spoločnosť a rád si 

poklebetí na účet iných. Neznáša však kritiku, preto sa sám nerád zdôveruje. 

Túži po zisku. Rád zneužíva na ceste za svojím cieľom. Žije v neustálom 

strachu pred biedou. 

 

Had 

23.01.1917 – 10.02.1918 

09.02.1929 – 28.01.1930 

27.01.1941 – 14.02.1942 

14.02.1953 – 02.02.1954 

03.02.1965 – 20.01.1966 

18.02.1977 – 06.02.1978 

06.02.1989 – 25.01.1990 

25.01.2001 – 12.02.2002 

Had je tajomné zviera a všetky národy sveta mu pripisujú zvláštny význam, či 

už v dobrom, alebo zlom zmysle. Je obdivovaný, múdry, rozhodný a 

príťažlivý. Fakty, skúsenosti, rady a úsudky iných ho ovplyvnia len málokedy. 

Neznáša porážku, neúspech. Miluje peniaze a majetok K človeku, ktorý sa 

ocitne v núdzi, má súcit. Pomôže mu radou i činom, len peniazmi nie. Svojho 

chránenca si privlastní a s pravým hadím inštinktom privinie na svoju hruď, až 

sa chudák nemôže pohnúť a často sa aj zadusí 

 

Sviňa 

15.02.1923 – 04.02.1924 

03.02.1935 – 23.01.1936 

22.01.1947 – 09.02.1948 

07.02.1959 – 27.01.1060 

26.01.1971 – 14.02.1972 

13.02.1983 – 31.01.1984 

30.01.1995 – 17.02.1996 

16.02.2007 – 05.02.2008 

Sviňa má celkom dobré vlastnosti. Je rytierska, galantná, nápomocná, 

svedomitá a úprimná. Môžete jej veriť, určite Vás neoklame. Je naivná, 

dôverčivá. Je tolerantná k chybám a slabostiam druhých. Je nestranná, skôr sa 

pýta, či to, čo robí, je správne. Klame málokedy, iba v sebaobrane. Je 

inteligentná, ale nie prefíkaná a tak sa občas správa nešikovne. Pohŕda 

pokrytectvom. Nerozpráva často, ale keď raz začne, nikto a nič ju nezastaví, 

kým tému nevyčerpá. Za jej dobrosrdečným vystupovaním je skrytá silná vôľa 

a autorita. S plným nasadením sleduje svoj cieľ. Vopred si však dôkladne 

premyslí všetky pre a proti a preto budí dojem nerozhodnosti. Vie presne, čo 
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chce, ale obáva sa komplikácii a niekedy váha tak dlho, až je neskoro. 

Nepovažujte jej dobráckosť a váhavosť za slabosť, je iba mierumilovná. Má 

málo priateľov, ale je im po celý život verná a ochotná obetovať sa. Voči 

všetkým, ktorých má rada, je veľkorysá. Ženy narodené v tomto znamení rady 

obdarúvajú svojich blízkych a poriadajú večierky. Sviňa je temperamentná až 

výbušná, ale krotí sa, pretože nenávidí hádky a diskusie. Radšej ustúpi, alebo 

sa tvári, že súhlasí. Háda sa len s tými, ktorých má rada. 

Tiger 

26.01.1914 – 13.02.1915 

12.02.1926 – 01.02.1927 

31.01.1938 – 18.02.1939 

16.02.1950 – 05.02.1951 

05.02.1962 – 24.03.1963 

23.01.1974 – 10.02.1975 

09.02.1986 – 28.01.1987 

28.01.1998 - 15.02.1999 

Nikomu sa nepodriaďuje, je vzpurný a divoký. Vždy je pripravený na boj. 

Občas ho treba, hoci i násilím, zadržať, pretože môže zaviesť do nešťastia 

dôverčivých, ktorí ho nasledujú. Jeho odvaha je nedisciplinovaná. Je ťažké 

odolať jeho príťažlivosti a jeho prirodzená autorita mu dodáva prestíž. 

dosiahne poslušnosť druhých, ale sebe rozkazovať nedá. A predsa sa aj jemu 

môže stať, že bude tak dlho váhať s rozhodnutím, že bude neskoro. Jeho život 

je poznačený výnimočnými udalosťami a nečakanými situáciami, všade naňho 

číha nebezpečenstvo. na staré kolená - ak sa ich pri svojom nebezpečnom 

spôsobe života dožije - bude konečne žiť pokojne. 

 

Koza 

31.01.1919 – 18.02.1920 

17.02.1931 – 05.02.1932 

04.02.1943 – 24.01.1944 

24.01.1955 – 10.02.1956 

09.02.1967 – 28.01.1968 

28.01.1979 – 15.02.1980 

14.02.1991 – 02.02.1992 

03.02.2003 – 20.01.2004 

Koza je elegantná, umelecky založená a zamilovaná sama do seba. Nie je 

spokojná so svojím osudom a svojou náladovosťou znepríjemňuje život 

druhým. Je náročná a bezohľadná a nie je si toho vôbec vedomá. Jej 

nedisciplinovanosť a nedochvíľnosť ju robia neznesiteľnou. Keď chce, vie byť 

milá a šarmantná. Rada profituje z iných a niekedy žije úplne na ich úkor. Je 

nesamostatná. Vždy potrebuje nejakú oporu, ale dokáže sa vynájsť v každej 

situácii, keď pocíti čo len minimálnu istotu. Je rada, keď sa jej venuje 

pozornosť, rozpráva sa o nej, keď ju niekto vedie, radí a pomáha jej. Spolieha 

sa na druhých. Pesimizmus jej veľmi vyhovuje, lebo má len ďalšiu zámienku 

pre svoje večné váhanie a lamentovanie. Chová sa vychovane a jemne, ale za 

týmto správaním ukrýva svoje nálady a vrtochy. Miluje fantastiku a 

nadprirodzeno.  Je ochotná nezištne pomôcť, ale mnohokrát nerozdáva zo 

svojho, ale z cudzieho. Koza sa dá ľahko priviazať, ale potom strečkuje. 

Ľudová múdrosť hovorí, že koza priviazaná na trávnatej ploche je pokojná a 

trpezlivá, ale na vyschnutej neprestajne bedáka 

 

 

Astrologické znamenia – indiánske 
Sokol: 23.3. – 19.4. Sokol je zvedavý a milujúci slobodu. 

oheň (sila, aktivita, tvorenie, vôľa, činy), východný vietor (cieľavedomosť, intuícia, učenie)  
Bobor: 20.4. – 20.5. Na bobra sa vždy môžete spoľahnúť! 

zemský živel (stabilita, racionálny prístup, poriadok, cieľavedomosť)  severný vietor 

(intuícia, učenie)  
Jeleň: 21.5. – 20.6. Jeleň je bojovník s humorom a šarmom! 

vzdušný živel (myslenie, rozum, pohyblivosť, bystrosť), východný vietor (cieľavedomosť, 

intuícia, učenie)  

Dateľ: 21.6. – 21.7. Láska je pre ďatľa najdôležitejšia! 

vodný živel (cit, emócie, empatia, duchovno), južný vietor (cítenie, vnímanie, empatia)  
Losos: 22.7. – 21.8. Losos je všade hviezda! 

ohnivý živel (aktivita, tvorenie, vôľa, činy), južný vietor (cítenie, vnímanie, empatia)  
Medveď: 22.8. – 21.9. Medveď je romantický perfekcionista! 

zemský živel (stabilita, racionálny prístup, poriadok, cieľavedomosť), južný vietor (cítenie, 

vnímanie, empatia)  
Havran: 22.9. – 22.10. Havran je rodený diplomat! 

vzdušný živel (myslenie, rozum, pohyblivosť, bystrosť), západný vietor, ktorý so sebou 

prináša poznanie a súdnosť.  

Had: 23.10. – 22.11. Had je temperamentný, vytrvalý a verný! 

vodný živel (cit, emócie, empatia, duševno), západný vietor (cítenie, vnímanie, empatia)  

Sova: 23.11. – 21.12. Sova je slobodná, nezávislá a veľmi priama! 

ohnivý živel (sila, aktivita, tvorenie, vôľa, činy), západný vietor (cítenie, vnímanie,  
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empatia) 

Hus: 22.12. – 19.01 Hus cieľavedomá podľa svojho plánu! 

zemský živel (stabilita, racionálny prístup, poriadok, cieľavedomosť), severný vietor 

(uzdravenie, obnova)  
Vydra: 20.1. – 18.2. Vydra rada bojuje, smeje sa a pomáha! 

vzdušný živel (myšlienky, rozum, pohyblivosť, bystrosť), severný vietor  (uzdravenie, 

obnova)  

Vlk: 19.2. – 20.3. Vlk je dobromyseľný jasnovidec! 

vodný živel (cit, emócie, empatia, duševno), severný vietor, ktorý so sebou prináša 

uzdravenie a obnovu  

 

Voda 
Odporučené množstvo pitia za deň je 2,5 – 3 litre! 

Aktivácia vody  
 

Oživujúca voda 
 

 

Šport 

Úspech v športe, vôľa vyhrať 
 

Dobrá kondícia  
 

Dbám o svoje telo 
 

Trénujem pravidelne a s radosťou 
 

Sila - vytrvalosť 
 

Poslniť svaly 
 

Regenerácia 
 

Rýchlosť-vytrvalosť 
 

Šľachy 
 

Radosť z pohybu 
 

 

Postava 

Uľahčenie schudnutia  
 

Brucho, nohy, zadok  
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Spevniť väzivo, napnúť miesta s celulitídou  
 

Utíšiť hlad  
 

Dbám na svoju postavu a stravujem sa zdravo 
 

Moje telo je radosť a mladosť 
 

Diéta, radosť, láska 
 

 

Práca 

Radosť v práci 
 

Úspech v práci 
 

Výnosná firma ...zadať meno firmy  

Spoločnými silami k cieľu 
 

Motivovaní zamestnanci 
 

Podpora teamovej morálky 
 

Úspech je so mnou, v tom mám istotu 
 

 

Učenie 

Redukcia závislosti na počítači 
 

Vyrovnanie mozgových hemisfér (pre slabo učiacich,  legastenikov,  

„veľa rozmýšľajúcich“)  

Vyrovnanie mozgových hemisfér (krížový motív)  
 

Ginko biloba, moja pamäť je čulá a aktívna 
 

Zvýšenie koncentrácie  
 

Utíšiť hyperaktívne deti 
 

Zvládnuť skúšku 
 

Učím sa s radosťou a koncentrovane  
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V harmónii s indigovými deťmi 
 

Koncentrované myšlienky 
 

Ľahké učenie sa 
 

 

Spánok 

Alfa-stav (najlepší na regeneráciu) 
 

Príjemný nočný pokoj 
 

Dobrý spánok 
 

Ľahké ranné vstávanie 
 

 

Financie 

Finančné šťastie  
 

Magnet peňazí 
 

Veľký finančný úspech 
 

Pripúšťam si, byť finančne bohatá/ý a nezávislá/ý 
 

Sláva a bohatstvo 
 

Rýchlo vyplatiť dlhy 
 

Darovať a byť obdarovaný 
 

 

Rodina 

Radosť a šťastie s vnúčatami 
 

Pôrod prebehne rýchlo a bez problémov, matka a dieťa sú zdraví a v 

poriadku  

Harmónia v manželstve 
 

Harmonické rodinné spolužitie 
 

Harmónia s rodičmi, starými rodičmi a všetkými mojimi predkami  
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Vďaka za môjho ideálneho životného partnera. 
 

Šťastie aj bez manželstva 
 

Splnenie túžby po dieťati 
 

Pubertu prežiť pokojne a harmonicky 
 

Sexuálna harmónia 
 

Úspešný a harmonický rozvod 
 

Prežiť tehotenstvo v zdraví a harmónii 
 

Pripustiť smútok, nájsť vnútorný pokoj 
 

Ukončiť a v pokoji nechať ísť 
 

Obraz Partnerstva A4 / A3 Od oboch osôb zadajte: Dátum narodenia + všetky rodné mená+ 

priezviská (za slobodna)  
 

Moje srdce pozná cestu lásky 
 

 

Dokážem čo chcem 

0,0 promile a som šťastná/ý! 
 

Byť šťastný bez alkoholu 
 

Láska k blížnym  
 

Zvýšiť výdrž, dôslednosť a poriadok 
 

Cesta je cieľom 
 

Zvýšenie vytrvalosti  
 

Úspešný začiatok 
 

Zo dňa na deň mi je lepšie a lepšie  
 

Zvýšenie frekvencie (zvýši vlastné energetické vibrácie) 

 

Mier ľuďom na zemi 
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Šťastie na všetkých cestách 
 

Zvýšenie kreativity 
 

V každom ročnom období som vitálna/y a aktívna/y  
 

Som ako skala v príboji 
 

Rozpoznám hranice konzumu alkoholu a konám zodpovedne 
 

Žijem moje povolanie, poslanie  
 

Naštartujem do nového života  
 

Nech sa stane to najlepšie v prospech každého 
 

Šťastie bez nikotínu 
 

Odnaučiť sa rýchlo fajčeniu, som šťastný/á bez zlých návykov 
 

Posilnenie sebavedomia, zbavenie sa strachu 
 

Som geniálna/y! 
 

V každom okamihu som tvorca môjho života 
 

Rastiem s mojimi potrebami, prianiami a snami 
 

Každá bunka môjho tela je zdravá, dokonalá a je milovaná 
 

 

Technické 
nevhodé na pitie! 

Odstránenie auto-elektrosmogu (do príručnej skrinky) 
 

Regulátor biologických polí 
 

Odstránenie elektrosmogu 
 

Šetrenie energie 
 

Odrušenie televízneho a počítačového žiarenia 
 

Harmónia so zemským žiarením a vodnými žilami 
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Šetrenie paliva (do príručnej skrinky) 
 

Univerzálna frekvencia --999—Obnovenie buniek nie na pitie! 
 

Wireless LAN pre laptop, Wireless-prístroje atď.  
 

Harmónia rušivých polí 
 

Vodné žily 
 

 

Dom a záhrada 
Nalepiť na krhlu alebo zafixovať na hadicu na vodu, strčiť do kochlíka, alebo pod neho, 

poprípade kombinovať s Bachovou-kvetinovou terapiou „Kvapky v núdzi“ a/alebo s 

motívom „Kristovo svetlo“. Priviazať na kvetinu, strom... 

STOP škodcom! 
 

 

Myslím pozitívne 

Všeobecná pohoda 
 

Počúvať vnútorný hlas, veriť intuícii 
 

Stabilizátor vlastného poľa (stabilizuje „duševný kostým“) 
 

Súlad s prírodou 
 

Naplnený život 
 

Radosť z domácich prác 
 

Radosť a chuť do života 
 

Dobré myšlienky určujú môj život 
 

Harmónia 
 

Som pripravená/ý, idem svojou cestou, všetko sa deje v správnom 

čase  

Som zbavená/ý bolesti  
 

Ja som okej, ty si okej!  
 

Myslím pozitívne 
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Teším sa zo života 
 

Rozpoznám a využívam moje talenty a nadania 
 

Cítim sa fantasticky  
 

Nenechám sa vyviesť z pokoja 
 

Milujem život, nadšenie zo života 
 

Milujem sa, moju robotu, môj život 
 

Každá životná situácia je pre mňa výzvou  
 

Verím v moje schopnosti 
 

Jasné myšlienky, pohľad, prehľad 
 

Radosť zo života  
 

Svetlo, láska, energia  
 

Láska, dôvera, neha 
 

Pustiť a odstrániť napätie  
 

Pustiť čo robí nešťastným 
 

Moje myšlienky sú číra energia, dbám na ne  
 

Odvaha, odhodlanosť, dôvera 
 

Otvorenosť voči mojim blížnym 
 

Pokoj a odpočinok 
 

Príjemné slová darujú harmóniu každému dňu 
 

Vidieť situácie s odstupom a rozpoznať to pozitívne 
 

Odbúrať stres, zachovať kľud, som pokojná/ý a uvoľnená/ý  
 

Plné nasadenie a nadšenie pre môj úspech 
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Zvýšenie blaha 
 

Prívetivé slová a činy 
 

Presvedčenie a viera 
 

Ochranný znak domu A4 /A3 Zadať: presnú adresu + všetky  rodné mená + priezviská  (za 

slobodna) 
 

Každý nádych mi dodáva novú energiu 
 

Zvýšenie pocitu sebahodnoty 
 

Dôverujem múdrosti života 
 

Môj život vedie k svetlu 
 

Dokážem všetko 
 

Sila, teplo, krása 
 

Magnet zdravia 
 

There is no Way to Happiness – Happiness is the Way! (Buddha) 
 

Moja vôľa je božia vôľa a jeho vôľa je moje počínanie 
 

Odvaha a vôľa do života 
 

 

Podpora samoliečby 
!! Tieto motívy nenahradzujú lekára alebo  terapeuta !! 

Zrušiť alergie 
 

Zlepšenie celkového stavu pri alzheimerovej chorobe 
 

Normalizovať očný tlak  
 

Posilniť zrak 
 

Nočné pomočovanie 
 

Pohybový aparát 
 

Harmonizovať krvný tlak 
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Stabilizovať krvný tlak 
 

Zrušiť boreliózu, môj imúnny systém je úplne zdravý 
 

Odstránenie ochlpenia ženskej tváre  
 

Odstránenie črevných problémov 
 

Harmonizovať hodnotu cukru, normalizovať činnosť pankreasu 
 

Trávenie funguje dobre 
 

Zastaviť hnačku 
 

Odkysličenie, odvodnenie, prečistenie organizmu (použiť pri ubúdajúcom mesiaci) 

 

Odkysličenie (použiť pri ubúdajúcom mesiaci) 
 

Tlmiť zápaly 
 

Prvá pomoc  
 

STOP herpesu! (včas použiť, jednoducho dať do vrecka!) 
 

Rozpustiť žlčové kamienky  
 

Kĺby 
 

Zdravé nervy 
 

Zdravé zuby 
 

Zlepšiť priberanie 
 

Posilnenie srdca 
 

Harmonizovať hormóny 
 

Som vďačná môjmu zdravému močovému mechúru    
 

Počujem dobre a zreteľne 
 

Posilniť imúnny systém,  som zdravá/ý  
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Podpora chrupaviek 
 

Energizovať potraviny (do chladničky, nákupnej tašky, pod ovocnú misku...) 
 

Odstrániť vypadávanie vlasov Dlhodobé používanie – polož pod vankúš! 
 

Harmonizovať menštruačný cyklus, chcem prežívať moju ženskosť v 

pohode  

Vyrovnať jazvy 
 

Vylúčiť negatívne vírusy, plesne a baktérie  
 

Odstránenie ekzémov a problémov s pokožkou  
 

Odstránenie príčiny parkinsonu, vylepšiť stav 
 

Reintegračné liečenie (Cesta do stavu PRED úrazom, ťažkým ochorením...) 
 

Odstránenie cestovnej nevoľnosti 

 

Stopnúť pošvovej plesne 
 

Harmonizovať štítnu žľazu 
 

Utlmiť nádchu, mám voľný nos!  
 

Ochrana proti chrípkovej infekcii  
 

Vyplaviť ťažké kovy 
 

Aktivovať samoliečbu 
 

Odstrániť rýchlo a trvanlivo tinitus 
 

Posilniť žily  
 

Prechod, návaly   
 

Prechod, návaly, spánok 
 

Odstrániť citlivosť na počasie 
 

Chrbtica  
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Hojenie rán  
 

Ukľudniť deti počas prerezávania zubov  
 

Odstrániť celiakiu, zvýšiť znášanlivosť potravín 
 

Cukor a cholesterol  
 

 

Vitamíny 

Vitamín B 
 

Vitamín C 
 

Vitamín D  
 

Vitamín E  
 

 

Bylinky 

Brezový list 
 

Žeň-šeň 
 

Nechtík, môj pomocník pri zápaloch a problémoch s pleťou 
 

Materina dúška, stop kašľu 
 

Tkáčske brdo, prírodná pomoc pri borelióze 
 

Harmanček, môj priateľ na žalúdok  
 

Púpava, slnko pre moju pečeň 
 

Čierna rasca, harmonizuje všetky alergie 
 

 

Stopové prvky 

Zinok 
 

Kremík & zlato 
 

Síra 
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Bachove esencie 
bez informácie alkoholu, preto ideálne pre deti a šetrenie pečene 

Repík pravý (Agrimony) tým, čo skrývajú svoju úzkosť a stiesnenosť za veselú tvár 
 

Topoľ osikový (Aspen) na strach a obavy bez známeho dôvodu 
 

Buk lesný (Beech) pre ľudí veľmi kritických a netolerantných voči druhým 
 

Zemežlč menšia (Centaury) pomáha tým, čo nedokážu trvať na svojom, dajú sa ľahko 

zneužiť a oklamať  

Rožec (Cerato) pre tých, čo pochybujú o vlastnom úsudku a žiadajú iných o radu 
 

Slivka čerešňoplodá (Cherry Plum) na zúfalý strach znemožňujúci nájsť východisko 
 

Pagaštan konský (Chestnut Bud) tým, čo sa nevedia poučiť zo životných skúseností, 

opakujú rovnaké chyby  

Čakanka obyčajná (Chicory) tým, ktorí sú až príliš starostliví, panovační, sebeckí a lipnú s 

prehnanou starostlivosťou najmä na tých, ktorých majú radi – „nikto si neváži čo robím.“   

Plamienok plotný (Clematis) na nepozornosť, zasnenosť, roztržitosť, únik pred realitou 
 

Jabloň nízka (Crab Apple) „čistiaci liek“ – na pocit nelásky voči sebe samému, na pocit 

nečistoty  

Brest (Elm) tomu, kto je zavalený preveľkou záťažou a cíti, že už nevládze 
 

Horček horký (Gentian) na skľúčenosť v dôsledku sklamania 
 

Útesovec európsky (Gorse) na pesimizmus a porazenectvo – „ach, čo si teraz počnem...“ 
 

Vres obyčajný (Heather) na veľavravnosť, neodbytnosť so svojimi problémami a zážitkami 
 

Cezmína ostrolistá (Holly) na nenávisť, žiarlivosť, podozrievavosť 
 

Zemolez kozí (Honeysuckle) tomu, čo žije v spomienkach na minulosť, kto túži po domove 
 

Hrab obyčajný (Hornbeam) na váhavosť, odkladanie a prieťahy 
 

Netýkavka žliazkatá (Impatiens) na netrpezlivosť, podráždenosť, napätie a nervozitu 
 

Smrekovec opadavý (Larch) na nedostatok sebadôvery, pocit podradenosti a strach zo 

zlyhania  

Čarodejka škvrnitá (Mimulus) na strach zo známych vecí, hanblivosť a bojazlivosť 
 

Horčica roľná (Mustard) keď všetko zahalia „tmavé mraky“, bezdôvodne prinášajúce 

zármutok a skleslosť  
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Dub letný (Oak) tomu, čo je obyčajne výkonný a odvážny, no naďalej neschopný čeliť 

chorobne, alebo iným protivenstvám  

Oliva európska (Olive) na únavu, vyčerpanosť a nedostatok energie 
 

Borovica lesná (Pine) pri pocitoch viny aj za chyby iných a tomu, kto sa vždy ospravedlňuje 
 

Pagaštan pleťový (Red Chestnut) tomu, kto sa príliš obáva, že sa jeho drahým niečo 

prihodí a pri preľaknutí po nehodách  

Devätorník peniažtekovitý (Rock Rose) kto je znenazdania vystrašený, prepadá panike, je 

vydesený  

Voda skalná (Rock Water) na nepoddajnosť, sebazaprenie 
 

Sklerant ročný (Scleranthus) na neistotu, nerozhodnosť, vrtkavosť, na častú zmenu nálady 
 

Bledavka okolíkatá (Star of Bethlehem) pri následkoch vážnych udalostí, alebo preľaknutí 

po nehodách  

Gaštan jedlý (Sweet Chestnut) na úplnú skleslosť, depresiu 
 

Železník lekársky (Vervain) na prílišné nadšenie, fanatické presvedčenie 
 

Vinič hroznorodý (Vine) rozhodný, neústupný, tyranizujúci samovládca, arogantný, 

obyčajne dobrý vodca  

Orech kráľovský (Walnut) pomáha pri prekonávaní životných zmien ako puberta, prechod, 

rozvod, nové prostredie  

Perutník močiarny (Water Violet) hrdý, neprístupný, obľubuje samotu 
 

Pagaštan konský biely (White Chestnut) na neodbytné neželané myšlienky, zaujatosť 

nejakou obavou, alebo epizódou, zdôvodňovanie v mysli  

Stoklas konáristý (Wild Oat) pomáha určiť zodpovedajúcu životnú dráhu 
 

Ruža šípová (Wild Rose) na rezignáciu, apatiu 
 

Vŕba biela (Willow) na zlosť, trpkosť, „ach ja úbohý“ 
 

pozri: http://www.eduko.sk/bachove_esencie.html 

 

Tkanivové soli života podľa Dr. Schüsslera 
BEZ INFORMÁCIE MLIEČNEHO CUKRU 

Arsenum jodatum 
 

Aurum muriaticum natronatum 
 

Calcium carbonicum 
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Calcium fluoratum 
 

Calcium phosphoricum 
 

Calcium sulfuratum 
 

Calcium sulfuricum 
 

Cuprum arsenicosum 
 

Ferrum phosphoricum 
 

Kalium arsenicosum 
 

Kalium bichromicum 
 

Kalium bromatum 
 

Kalium chloratum 
 

Kalium jodatum 
 

Kalium phosphoricum 
 

Kalium sulfuricum 
 

Kalium-Aluminium sulfuricum 
 

Lithium chloratum 
 

Magnesium phosphoricum 
 

Manganum sulfuricum 
 

Natrium bicarbonicum 
 

Natrium chloratum 
 

Natrium phoshoricum 
 

Natrium sulfuricum 
 

Selenium 
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Silicea 
 

Zincum chloratum 
 

Špeciálne 

Môj potenciál 
 

Hladina homocysteínov 
 

Izoleucín 
 

Koloidné striebro 
 

Lycopodium 
 

Organické germánium  
 

Orgón (=prapôvodná kozmická energia, Chi, Odem, Prana, božia sila, Od) 
 

 

Spirit 

Božia energia 
 

Matka MÁRIA  
 

OHM  
 

Ježišovo svetlo  
 

Sananda 
 

Kryon 
 

Duchovné tkanivo  
 

Manifestácia  
 

Duchovné liečenie 
 

Ja som svetlo 
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Čakry 
Koreňová: Pevné časti tela,  
 prežitie, inštinkty, bezpečnosť, uzemnenie   
Sakrálna: Tok všetkých telových tekutín 
mystika, emócie, sexualita, intimita  
Solar Plexus(pupočná) : Tráviaca sústava a vegetatívny nervový 

systém 
hnev, energia, vitalita, bojovnosť, moc, žiadostivosť, schopnosť transformácie  

Srdcová: Srdce, krvný-, a imúnny systém 
láska, nádej, súcit, ústup od ega  
Hrdelná: Štítna žľaza, hlad, smäd, ušno, nosno, krčná oblasť 
komunikácia (hlavne zvuková), kreativita, sebavyjadrenie a liečenie  
Čelová (tretie oko): Hypofýza, žľazy, centrálny nervový systém 
jasnozrivosť, intuícia, psychické schopnosti  
Korunná: Výška tela 
mentálna sila, porozumenie, osvietenie, súlad s vyšším celkom  
 

Anjeli a Archanjeli 

Serafíni: Anjeli lásky, anjeli svetla 
 

Cherubíni – Kerubovia: Anjeli múdrosti, strážcovia poznania 
 

Elohim: Očista od cudzích energií, sprievodcovia k svetelnej ríši 
 

Metatron: Strážca splnenia prianí, duchovného tela, korunnej čakry.  

„Anjel prítomnosti“. Pomáha deťom, volajte a proste ho, aby pomohol 

pri zložitých problémoch s deťmi. Ak majú problém s učením aj vtedy 

je veľmi nápomocný. Stojí aj pri tých deťoch čo prešli už na druhý 

breh. Posiľnuje kreativitu, prijatie vlastnej božskosti, blízkosti k bohu 

a prijatie božej lásky. 

 

Gabriel: Spása, vyslobodenie, sloboda, poriadok, disciplína, nádej 

„Posol Boží“. Pomôže s komunikáciou. Pomáha pri tehotenstve a 

volajte ho ku pôrodom. Bude vám oporou pri začínajúcich projektoch,. 

Pomôže vám pri rozpoznaní očakávaní, prianí a túžob. Dodá do situácii 

potrebnú jasnosť. Podporí vás pri rozspúšťaní blokád na mentálnej 

a emocionálnej úrovni, pri odpúšťaní, prijatí zmien. 

 

Michael: Dáva silu, odvahu a ochranu 

„Ten, kto je ako Boh“. Zbavuje strachu a dodáva odvahu a uvoľňuje 

energiu. Volajte ho keď sa bojíte o svoju bezpečnosť. Dáva silu, aby 

sme nasledovali pravdu a napĺňali božské poslania. Postará sa o pohyb 

vo všetkých úrovniach, pomôže nám zbaviť sa nepotrebných vecí 

v našom živote. 

 

Jofiel: Prekonanie strachu, úzkoprsosti, pýchy a nevedomosti, 
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podporuje pri učení a koncentrácii, patrón umelcov 

„Boh je moja pravda“. Archanjel Jofiel nám dáva posolstvo o pravde, o 

božej pravde. Všetko posudzovanie, hodnotenie, či kritizovanie iných 

ľudí, nás vedie k neláske k sebe samému. Pomáha nám rozlíšiť čo je 

pre nás v živote skutočne dôležité, odkrýva nám náš pohľad na svet. Ak 

sa v živote zmietame v chaose, a nevieme nájsť cestu, veľmi rád nám 

otvorí iný pohľad – nadhľad na vec. 

Chamuel (Kamael): Ochranca ciest a medziľudských vzťahov 

„Ten, kto vidí Boha“. Jeho "pole pôsobnosti" sú predovšetkým vzťahy, 

či už sa jedná o partnerské, kamarátske, rodinné alebo pracovné. 

Pomôže ale aj v stresových situáciách, inšpiruje a podporí v nás 

kreativitu. Pôsobí všade tam, kde sa stratila radosť zo života a má byť 

opäť objavená. 

 

Rafael: Ochranca cestujúcich a liečitelov 

„Boh lieči“.Úlohou je liečiť telo a pomáhať liečiteľom a posilňuje ich 

schopnosti a vedie ich ruky pri liečení. Pomáha lekárom vykonávať ich 

prax. Proste ho pri cestovaní, aby bol vaším ochrancom.  
 

Uriel: Pomôže ti pri strachu a dychtivosti, prinesie ti mier a radosť 

„Boh je svetlo“. Úlohou je presvetľovať nepríjemné situácie a osvietiť 

naše myšlienky, aby sme boli schopní riešiť situácie s jasným a čistým 

umom. Pomáha odstrániť závisť a naučiť odpúšťať. Pomáha pri 

transformácii, manifestácii vízií, dodá potrebnú silu, odhodlanie 

a štruktúru. 

 

Zadkiel: Ochranca milosrdenstva a spravodlivosti 

,,Spravodlivosť božia“. Spája nás s božskou podstatou našej duše, 

rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti. Vedie nás k pochopeniu 

všetkých súvislostí a zákonitostí, objasňuje to, čo nechápeme. 

Harmonizuje nerovnováhy, ukľudňuje naše myšlienky a pomáha pri 

meditácii. Pomôže nám, keď na niečom lipneme, nedokážeme sa zbaviť 

a odovzdať to. 

 

Haniel: Ochranca všetko obsahujúcej lásky a láskavosti 

,,Božia milosť a sláva“. Zavolajte ho, keď budete potrebovať milosť, 

mier, vyrovnanosť radosť, harmóniu. Otvorí vo vás nadšenie pre novú 

tvorivosť a naučí zodpovednosti samého za seba. Keď pôjdete na 

dôležité stretnutie či už pracovné alebo romantické, poproste 

Archanjela Haniela, aby bol pri vás. 

 

Zaphkiel: vedie ľudí cez ich inkarnácie 

Pomáha nám pri meditáciach a relaxácii. Pomôže nám zmieriť sa 

s osudovými situáciami.  

Raziel: Ochranca a apoštol tajomstva života a tvorivosti boha 

„Tajomstvo božie“. Lieči duchovné a psychické bloky. Pri túžbe 

spoznať tajomstvá ezoterickým záležitostiam poproste ho, aby vás 

zasvätil do ich tajov. Dokáže vo vás prebudiť vlastné ,,ja“. 
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Sandalfon: Ochranca rastu na materiálnej úrovni 

Nesie naše modlitby a prosby k Bohu a je strážcom našich tajných 

myšlienok a prianí. Dodá nám potrebnú silu pre rast na materiálnej 

úrovni. Lieči agresívne sklony. Pomáha pri určovaní pohlavia embrya. 
 

Azrael: prechod, zmeny, transformácia 

„Komu pomáha Boh“. Je tiež Anjelom smrti, lebo prichádza v hodine 

fyzickej smrti a prevádza ich na druhý breh. Zavolajte ho ku svojím 

blížnym, bude o nich s láskou postarané v ich poslednej hodine. Lieči 

zármutok. Pomáha novo prichádzajúcim dušiam a duchovným 

učiteľom. 

 

 

Vzostúpení Majstri 

Aeolus: Formovať vlastný život 
 

Angelika: Staré vypustiť, učiť sa 
 

Christus: Pravda, kvalita vedenia 
 

Djwal Khul: Sebavedomie, posilnenie aury 
 

El Morya: Posilnenie dôvery 
 

Helion: Charizma, vyžarovanie 
 

Hilarion: Životná úloha, meditácia 
 

Kamakura: Posilniť činorodosť 
 

Kuthumi: Trpezlivoať, zmysel pre realitu 
 

Kwan Yin: Milosrdenstvo, vypustiť strnulosť 
 

Lady Nada: Prijať sám seba, pôžitok zo života 
 

Lady Portia: Vnútorná vyrovnanosť, spokojnosť 
 

Lao Tse: Zachovať pokojnosť, vnútorný pokoj 
 

Maha Chohan: Zentrovať sa, zachovať prehľad 
 

Maria: bezpečie 
 

Orion: Život, vízie, intuícia 
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Pallas Athene: Radosť, kreativita 
 

Saint Germain:Slobdná voľba, sebaspoznanie 
 

Sanat Kumara: Radosť žiť 
 

Seraphis Bey: Očista, životná sila 
 

Victory: Rast, harmónia 
 

 

Planéty a Kentaury 
Chiron - Zranení liečitelia 
Uvedomiť si slabé stránky, akceptovať ich a starať sa o ne, rozvíjať liečivé sily a pomôcť nimi 

druhým luďom, porozumenie problémom iných, pomôcť im a liečiť ich, akceptovať vlastnú 

nedokonalosť 
 

Jupiter - Veľké šťastie 
Optimizmus, dôvera, rozšírenie obzoru, tolerancia, veľkorysosť, priazeň, nájsť zmysel života, 

hlboká viera, filozofia, objaviť svet a cudzie kultúry, expanzia 

Znamenie: Strelec a ryby 
 

Mars - Výkonnosť a sila presadiť sa 
Činorodosť, aktivita, sport, motivácia, sexualita, pudové správanie sa, prekonať sa, nezľaknúť 

sa prekážok 

Znamenie: Baran a škorpión 
 

Merkúr - Komunikatívna prapôvodná sila 
Duševné, intelektuálne schopnosti, učenie sa, podať učenie ďalej, logické myslenie, obchodné 

myslenie, zlepšiť vzťah medzi súrodencami 

Znamenie: blíženec a panna 
 

Mesiac - Duševná prapôvodná sila 
silná spätosť s okolím, ochota pomôcť, snaha o harmóniu, teplo a istota, súcit, empatia, silné 

emócie, vylepšenie vzťahu k mame / materinskej osobe  

Znamenie: Rak 
 

Matka Zem Gaia – Liečba zeme a zemou 
Nájsť miesto na zemi, integrácia, harmonizácia sexuality, posilnenie silových miest  
Neptún - Fantázia a sny 
Podnet ku kreativite, inšpirácii, víziam, spiritualita a mystika, súcit, ochota pomôcť, všestranná 

láska a mier 

Znamenie: Ryby 
 

Pholus – Partnerstvo 
Priazeň, šťastie, partnerstvo, ohľad, ocenenie, spojenie sa s inými a s prírodou, hľadanie 

pravého a cenného partnerstva  

Pluto – Zmena 
Transformácia, zmenou sa stať uvedomelým a skúseným, mágia, kľúč k podvedomiu, spoznať 

a integrovať potlačené, ísť na plno, intenzita a vášnivosť 

Znamenie:Škorpión 
 

Saturn - Hmota, realita 
Istota, stabilita, realita, spoznať ciele a hranice bez ilúzií, zodpovednosť, disciplína, svedomie 

Znamenie: kozorožec a vodnár  
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Slnko - duševná prapôvodná sila 
naša životná sila, pocit JA, osobnosť, chuť do života, pud sebazáchovy, samostatné myslenie, 

sila rozhodnutia, tvorivá sila, zdravé, sebavedomé ego, zlepšiť vzťah ku otcovi, oteckej osobe, 

rozpoznať a uskutočniťvlastné ciele 

Znamenie: Lev 

 

Urán - Zmena, obnova 
sloboda, originala,zmena, jasnozrivosť, intuícia, nápaditosť, vynaliezavosť, pokrokové 

myslenie, tvorivá inteligencia, výskum, vývoj, bezprostrenosť, neobvyklosť 

Znamenie: Vodnár 
 

Venuša - Harmonická krása 
láska, pôžitok, krása, harmónia, mier, samoľúbosť, ženskosť, umenie, hudba, estetika, pekný 

domov 

Znamenie: Býk a váhy 
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Použitie 

Mandala = dynamika stredu.  

 

Mandaly svetla = kryštálové obrazce = energetické rezonančné vzory. 

 

Naše éterické telo je stále v pohybe, je to plynulý, vibrujúci svetelný útvar, ktorý 

reaguje na farby, zvuky a impulzy. Má zlučovacie schopnosti voči formujúcim 

silám svetla, ktoré sa prejavujú v geometrických tvaroch. (voľne preložené z: 

"Heilende Energie" od Jim Gilkesona) 

 

Farby podporujú ľahké kmity. Pravidelné geometrické formy podporujú 

poriadok a harmóniu. V mandalách svetla sú zároveň zastúpene farby a 

geometrické tvary.  

 

Energia mandál 

 podporuje uzdravovacie procesy, 

 zvyšuje blaho človeka, 

 kompenzuje negatívne vplyvy žiarenia, miesta na spanie, križovatky vodných 

žíl, atď. 

 

Vibrácie mandál sa prenášajú napríklad: 

 

 pitím vody (motív položiť pod pohár, fľašu) 

 oživenú (nabitú) vodu pridať do kúpeľa 

 jednoduchým pozeraním sa na ne,  

 nosením pri tele  (motív obrátiť smerom k telu), 

 položením pod plachtu,  

 zavesiť ako obraz na stenu 

 rastliny, čerstvé kvety polievať oživenou vodou 

 finančné motívy vložiť do peňaženky 

 pre učenie použiť ako záložku, motív "zvýšenie koncentrácie" položiť pred 

seba 

 pre školy, doučovanie: obraz ("zvýšenie koncentrácie", "ľahké učenie", 

"vyrovnať hemisféry") zavesiť v triede, kartičku položiť pred žiaka  

 

Rozviň svoje vlastné metódy - správna metóda je tá, ktorú považuješ intuitívne 

TY za SPRÁVNU.  
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Ceny 

 
Všetky motívy možno zakúpiť v nasledovných formátoch: 

 

Formát: Rozmer € 

Vizitka 5,4 x 8,6 cm 4,- 

Vizitka - magnetka 5,4 x 8,6 cm 6,- 

A7 7,5 x 10,5 cm 5,- 

A6 11,1 x 15,4 cm 6,- 

A5 15,4 x 21,6 cm 7,- 

A4 21,6 x 30,3 cm 10,- 

A3 30,3 x 42,6 cm 18,- 

Záložka do knihy  6,- 

Kľúčenka 4,50 

Elektronická forma 25,- 
 

Môžeš formulovať aj tvoje vlastné myšlienky a priania. Taktiež je možné 

objednať motív bez príslušného opisu na mandalke. 


