Harmonizační cvičení k uvolnění energetických bloků
Přeji vám krásný den a vítám vás u četby tohoto e-booku, jehož cílem je
seznámit vás se skvělým cvičením, které, pokud vytrváte, může dosti zásadně
zlepšit váš život. Sama jsem se k němu dostala přes mou duchovní učitelku,
která mi toto cvičení doporučila. Velmi mi pomohlo (a stále pomáhá ) na
cestě k životu plnému lásky a radosti ze života. A může pomáhat i vám,
pokud toto cvičení do svého života přijmete. 
Moc mě těší, že hledáte cesty k lepší životní rovnováze. Čím více šťastných a
naplněných lidí bude po světě chodit, tím se nám všem bude dařit lépe. 
Nechť je vám tento e-book užitečným pomocníkem na cestě ke krásnému
životu.
Tento e-book je chráněn autorskými právy a šíření tohoto e-booku je proto
zakázáno. Pokud budete chtít tento e-book doporučit dalším lidem, učiňte
tak, prosím, odkazem na mé webové stránky, kde je e-book ke koupi.
Upozornění: toto je informační produkt, jehož využití je jen ve vašich rukách. Případné úspěchy či neúspěchy z
toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a nemohu za ně nést odpovědnost.
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Úvod:
Dnešní doba na nás lidi klade velké nároky. Aby pohledal šťastného a po všech stránkách harmonicky žijícího
člověka. Málokdo může vzpomínat na harmonické dětství, často nás v životě dlouhodobě doprovází stres a shon,
běžné je dělat práci, která nás nenaplňuje. To vše a mnoho dalších životních okolností nás nutí více než kdy jindy
pracovat na tom, abychom se sami v sobě a v životě cítili
lépe.
Cvičení, které vám na následujících stranách představím, je
jedním z velmi efektivních způsobů, jak pracovat na své
vnitřní harmonii. Série 3 jednoduchých cviků má jemný,
ale prokazatelný efekt na uvolňování energetických
blokád.
Cvičením, kdy stahujeme a uvolňujeme určité svalové
skupiny, rozpohybujeme svou životní energii tak, že
nám pomůže uvolňovat místa, která to potřebují.
Ovlivňujeme zejména proudění v tzv. čakrách, což jsou
energetická centra. Více se o nich dozvíte níže.
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Každodenním cvičením, které vám nezabere více než 20 minut, můžete velmi posílit a podpořit svou práci na
vašem osobním a duchovním rozvoji. Některé účinky cvičení můžete vnímat bezprostředně, jiné po nějakém čase
pravidelného cvičení.
Toto cvičení je jednou z věcí, které můj život velmi proměnily. A samozřejmě k lepšímu, jinak bych tento e-book
nenapsala . Začtěte se do následujících řádek a objevte úžasné účinky tohoto cvičení i na sobě. Doporučuji 1x
denně jako lék, který nemá při správném provedení nežádoucí účinky. 
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Jak je to s energií a čakrami:
Možná už víte, že nejsme jen hmotné tělo, které se dá rozpitvat a rozdělit na jednotlivé buňky, které lze pod
mikroskopem přímo pozorovat. Hmotné tělo bez energie, která by jím proudila, by bylo velmi brzy odsouzeno
k zániku rozkladem. Každá buňka potřebuje být živena a
řízena životní energií.
Věda jako třeba fyzika zcela samozřejmě uznává
existenci energie. Uznává energii slunečních paprsků,
atomovou energii, kinetickou energii, magnetickou energii
atd. To vše jsou síly, které můžeme poměrně snadno
pozorovat, ať už přímo či nepřímo. Tady žádné
pochybnosti o existenci energie jako takové nejsou.
Když však dojde na živé organismy, jako jsou rostliny,
zvířata a lidé, tu najednou je energie těchto bytostí
považována za neexistující. Lékaři ještě dnes houfně a
zaslepeně brojí proti čínské medicíně a existenci energetických drah, ač třeba účinnost akupunktury je již dávno
vědecky podložená.
Někteří lékaři jako zdůvodnění hlásají, že se energetické dráhy nedají vypitvat. Ano, to je zcela jistě pravda. Ale
magnetickou energii také nevidíme a přesto nikdo nepochybuje o tom, že existuje. Nechci tu kritizovat západní
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medicínu, jen to uvádím pro dokreslení celé situace a také pro vás, pokud o existenci životní energie ještě
pochybujete.
Pokud si jeden lékař před druhým dovolí hovořit o životní energii, energetických drahách, proudění energie a o
energetických centrech (čakrách), je zcela samozřejmě a velmi rychle shledán duševně nemocným (moje osobní
zkušenost). Každý, kdo se však umí opravdu dívat, si
může existenci životní energie sám na sobě či jiných
velmi snadno dokázat.
Pohyb životní energie se projevuje velmi rozmanitě.
Nejjednodušším a nejnázornějším příkladem je třeba
svědění. Najednou nás nějaké místo na těle začne svědit.
Samo od sebe. Nic se toho místa nedotýká, na kůži nic
nevidíme, a přesto svědí.
Svědění vzniká, když v nějakém místě přechodně hůře
proudí životní energie. A co automaticky uděláme, když
nás svědí? Dané místo si pohladíme či poškrábeme, to
podle intenzity svědění. Energie našich rukou uvolní dané místo, energie začne zase proudit a svědění ustane.
Funguje to krásně a vždy přesně víme, na jakém místě, jak dlouho, jakým způsobem a jakou silou máme působit,
aby se energie znovu rozproudila – aby svědění ustalo. Nejsme my geniální bytosti? A geniální nejsme jen my, i
celý vesmír je geniální. 
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Životní energie se projevuje i v momentě, kdy cítíme nějaké emoce. Třeba pocítíme náhle vlnu lásky k partnerovi
či dítěti. Můžeme si dokonce všimnout, kudy ta vlna šla. A že šla zespodu vzhůru, tak jak energie přirozeně
proudívá.
Můžeme pocítit, že nás něco zahřeje u srdce. Často toto slovní spojení používáme v přeneseném slova smyslu,
protože dnes se málokomu poštěstí, aby se mu srdce (srdeční energetické centrum) byť na krátký okamžik
pootevřelo natolik, aby to přímo zacítil. Já patřím k těm
šťastlivcům a můžu ze své zkušenosti doložit, že opravdu
v tu chvíli cítím teplo v srdci, nádherné zahřátí. A to teplo
je moje životní energie.
Také pokud nás něco hřeje zvenku, je to projevem
proudící energie. Teplá sálající kamna nás mohou hřát
stejně tak jako partner, který je plný lásky.
Životní energie, respektive její nedostatek, její horší
proudění, se projevuje třeba tím, čemu říkáme únava.
Často dokonce o někom říkáme, že je bez energie či že nemá jiskru. Zkrátka v jeho přítomnosti nic necítíme,
maximálně se sami potom můžeme cítit vysátí, pokud si svou energii nechráníme.
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Energii můžeme sledovat, když někomu pohlížíme do očí. Když je to osoba cítící lásku nebo radost, její oči
přímo září. A záře této osoby se dotkne i nás. Často jsme velmi rádi ve společnosti láskyplných a šťastných lidí.
Jejich záře rozzáří trošku i nás, je to nakažlivé. A to vše se děje díky jejich energii, která ovlivňuje tu naši.
Můžeme však potkat i člověka, který je nazlobený, a pak se často vyhýbáme podívat se takovému člověku do očí.
Jeho oči nám samy o sobě nemohou ublížit, ale ta energie,
která jimi proudí, nám může vyvolat pěkně nepříjemné
pocity.
Možná patříte mezi lidi, kteří při poslechu krásné hudby
cítí krásné mrazení v těle. Možná vám naskočí husí kůže,
možná někdy vnímáte i nádherné vlny, které jdou vzhůru.
Mně se to stává a je to zase další krásný a názorný příklad
pohybu životní energie našimi těly.
Pokud jste toto ještě nikdy necítili, nebuďte smutní,
můžete to změnit. Také jsem takovéto hluboké prožívání
hudby nezískala jako dar, sama jsem se k němu svou vnitřní prací propracovala. A můžete i vy. A cvičení z tohoto
e-booku je jednou z cest k bohatšímu prožívání nejen hudby, ale celého života.
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Zcela jistě jste někdy byli nemocní. Měli jste třeba horečku a nebylo vám dobře. Při nemoci se také často objevují
vlny energie jdoucí vzhůru. Jen je tento prožitek většinou nepříjemný. Vlny mohou být mrazivé a také pocit tepla
bývá nepříjemný.
Bolest je také projevem energie. Vzniká v místě, kde se energie z nějakého důvodu nahromadí a neproudí.
Třeba bolest hlavy. To je typický projev nahromaděné
energie. Vzniká často, pokud jsme v napětí, ve stresu, příliš
pracujeme hlavou, něco intenzivně řešíme.
Existenci životní energie můžeme pozorovat i
v přírodě. Krásně je to vidět třeba na růži. Když rozkvete,
je často zářivá, svěží, přitahuje pozornost, omamně voní.
Po čase však svou krásu a vůni ztrácí. Barva je méně zářivá,
lístky jsou povadlé…
Je to projevem vzestupu a poklesu životní energie. Jakmile
uplyne čas, rostlina přestane do květu posílat svou životní
energii. Třeba proto, že byl květ opylen a tudíž již dále
kvést nepotřebuje a energie se posílá na tvorbu semen.
My lidé jsme součástí vesmíru, vesmíru energie a proto námi energie také proudí. Nemůžeme být od té energie
odděleni, protože to bychom neexistovali. Energie je všudypřítomná a všeprostupující.
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Náš dech je základním a nezbytným hybatelem životní energie. Bez dechu není život. Dech samozřejmě
slouží na tělesné úrovni k výměně kyslíku a oxidu uhličitého, na energetické úrovni ovlivňuje proudění energie.
Můžete si sami na sobě v různých situacích všimnout změn
dechu. Někdy je rychlý, někdy pomalý, někdy mělký, jindy
hluboký. Může mít různý rytmus podle aktuálních potřeb. Já
osobně vnímám svůj dech a jeho změny jako odraz pohybu
mé životní energie už mnoho let. A práce s dechem je
jednou z možností, jak ovlivnit proudění vlastní energie.
Potíže míváme, pokud naše energie neproudí tak, jak by
chtěla a měla. Život nás právě tím, že máme nějaké potíže,
upozorňuje na místa, která potřebují ošetřit. A potíží nemusí
být třeba jen bolest. Potíží může být i nedostatek radosti ze
života, znuděnost, zoufalost, vyhaslost.
Na zlepšení svého života a zdraví můžeme pracovat
mnohými způsoby. Můžeme pracovat v úrovni těla, mysli i
duše. A často pracujeme na více frontách. Musím však ze své
zkušenosti říci, že část lidí, kteří pracují na svém osobním a
duchovním rozvoji, své tělo zanedbává. Je to velká škoda, protože silné a zdravé tělo je předpokladem
efektivní práce na vnitřním rozvoji.
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Toto harmonizační cvičení pracuje právě skrze fyzické tělo s energetickým systémem, a tak ovlivňuje úplně
vše. Vždyť už jsme si řekli, že životní energie je všeprostupující a pro život zásadní.
V našem těle existují takzvaná energetická centra – čakry. Je jich mnoho a různě velkých, různě umístěných a
různě významných. Hlavní čakry jsou uloženy podél
páteře a je jich 7. Kořenová čakra je nejníže, nalézá se
mezi řití a pohlavními orgány, pak následuje čakra křížová,
pupeční, srdeční, krční, čelní (také se jí říká 3. oko) a zcela
nahoře na temeni hlavy je korunní čakra.
Jednotlivé čakry mají mnoho aspektů a vlastností a pokud
cítíte chuť se o nich dozvědět více, snadno si informace o
nich opatříte. O tom, že čakry skutečně existují, jsem se
přesvědčila sama na sobě. Já je totiž někdy cítím. A určitě
jste je cítili i vy, jen jste si těch pocitů možná nevšimli nebo
jste si je s čakrami nespojili.
Ženy mívají typicky křečovité bolesti v podbřišku při
menstruaci. To zná skoro každá žena. A já tyhle bolesti mívám i mimo menstruaci, když moje druhá čakra hodně
pracuje. Nejsou tedy projevem nutně spojeným s menstruací, i když se s ní často pojí, protože při menstruaci se
žena čistí. Fyzicky i emočně. Ve skutečnosti jsou tyto křeče spojené právě s druhou čakrou.
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Řada z vás možná cítila někdy tlak v krku nebo dokonce i „knedlík“ v krku. Bývá to v momentech, kdy je část
energie v krční čakře blokována. Mně se to často stávalo, pokud mí rodiče po mně něco chtěli a já jsem se
nedokázala obhájit. Možná to taky znáte. A dalších projevů může být celá řada.
Každá ze sedmi hlavních čaker má svou barvu. A důkazem toho, že ve vesmíru má vše svůj hlubší smysl a vše
je propojeno je, že tyto barvy přesně stejně najdeme i
v duze na obloze. Ve stejném pořadí, jen v obráceném
gardu.
U člověka nejníže najdeme barvu červenou (kořenová
čakra), pak směrem vzhůru oranžovou (křížová čakra),
žlutou (pupeční čakra), zelenou (srdeční čakra), modrou
(krční čakra), tmavě modrou (čelní čakra) a fialovou
(korunní čakra). Pokud budete pozorovat duhu, dole
najdete fialovou a nahoře červenou. No není to krásné?
Také se o čakrách říká, že víří, podobně jako oko uragánu
či voda, která z vany vytéká do odpadu. Už se mi párkrát stalo, že jsem cítila víření v kořenové i korunní čakře.
Takže to mohu potvrdit, i když čakry zatím ještě nedokážu vidět.
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Cvičení popsaná v tomto e-booku zlepšují proudění energie spodními pěti čakrami, tedy od kořenové až po krční
čakru. Jsou to čakry, které jsou více spojené s fyzickým tělem než ty zbývající 2 horní čakry, které se zase více
spojují s osobním a duchovním rozvojem, s poznáním.
Proto tato cvičení zlepšují nejen proudění energie v těle, ale velmi dobře také v těle ukotvují.
A jak už bylo zmíněno, tím, že povzbudíme proudění životní
energie, tím se jí také více dostává vzhůru a toto proudění
podporuje náš osobní a duchovní rozvoj. Vše je
v rovnováze, vše se vzájemně ovlivňuje.
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Pro koho je cvičení vhodné:
Cvičit může prakticky každý, kdo se může hýbat.
A cvičit můžeme z jakéhokoliv důvodu. Tím, že skrze fyzické tělo působíme přímo na energetický systém,
můžeme příznivě ovlivnit a vyrovnat mnoho oblastí našeho života. Účinky jsou tak všestranné, že vlastně ani nelze
vyjmenovat vše, co může být cvičením těchto harmonizačních cvičení ovlivněno a zlepšeno.
Takže cvičit může úplně každý, kdo cítí potřebu na sobě pracovat a zlepšovat svůj život. A příznivý efekt toto
cvičení může mít i pro toho, kdo se ve svém životě cítí dobře, ale rád by si štěstí a rovnováhu ve svém životě
udržel. Protože ke šťastnému a naplněnému životu
potřebujeme růst a vyvíjet se.
Rozprouděním životní energie se zvyšuje i naše vnímavost.
Můžeme proto po čase pozorovat mnohem jemnější
vnímání a lepší rozlišování.
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Kdy je cvičení nevhodné:
Pokud máte nějaké akutní infekční onemocnění jako – viróza, angína, …
Pokud máte potíže jako je bolest v krku, horečka apod.
Také pokud jste čerstvě po operacích či úrazech v oblastech, kde se cvičení provádí. V těchto případech
doporučuji začít se cvičením po úplném zahojení ran a posupovat velmi jemně s respektováním vlastních pocitů.
Těhotenství sice není nemoc, ale je otázkou, nakolik je v tomto období harmonizační cvičení vhodné.
Osobní zkušenosti se cvičením v těhotenství nemám, ale z principu bych chtěla nabádat k opatrnosti. Zvláště,
pokud v průběhu těhotenství chcete s tímto cvičením začít. Je potřeba hodně vnímat své tělo a nedělat nic, co
bude zdrojem nepříjemných pocitů.
Rozhodně bych vynechala v 1. cviku vtahování podbřišku
k páteři, a to už od prvních měsíců. 2. cvik je potřeba zcela
vynechat od doby, kdy se děloha začne více zvětšovat a
zasahuje do břicha. 3. Cvik je teoreticky možno cvičit bez
omezení.
Ale raději počkejte, až bude děťátko na světě.
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Podmínky ke cvičení:
Ideálně klidné prostředí, kde nebudete rušeni. Lépe se pak budete na cvičení soustředit, zejména zpočátku je to
vhodné, než si cvičení osvojíte. Dá se cvičit i v rušné místnosti třeba s hrajícími si dětmi nebo s běžící televizí,
pokud máte dobře vycvičenou pozornost a dokážete se i v takovém prostředí dobře soustředit a uvolnit.
Důležité je správné provedení cvičení, ale neméně důležité je právě i správné zaměření pozornosti na
doporučená místa, které účinnost cvičení velmi zvyšuje.
Důležité je cvičit s vytráveným žaludkem, tedy s dostatečným časovým odstupem od posledního jídla. Čím těžší
jídlo, tím je potřeba počkat déle.
Jeden z cviků totiž pracuje i s břišním lisem (vtahujeme
břicho) a pokud máme ještě nějaký obsah v žaludku,
cvičení je nepříjemné a také ho nelze tak dobře provést.
Navíc se vám může stát, že se část žaludečního obsahu
tlakem břišního lisu vrátí do jícnu nebo dokonce i do úst,
což není nic příjemného. Může to pak být provázeno tzv.
pálením žáhy.
Mně osobně vyhovuje cvičit cca 3 hodiny po jídle.
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Popis cviků:
Ideální je cvičit vleže třeba na koberci či měkčí podložce, např. karimatce. Je ale možné cvičit i vsedě v sedu na
patách či v lotosovém sedu. Osobně upřednostňuji cvičení vleže, tělo se lépe uvolní.
Lehneme si pohodlně na záda. Vhodné je chvilku se soustředit do těla a uvolnit se. Procítit jednotlivé části těla,
vnímat je a případně vědomě uvolnit místa, kde cítíme napětí. Také je přínosné se na pár vteřin soustředit na
dech a párkrát zhluboka nadechnout a vydechnout.
Nejčastěji cvičím se zavřenýma očima, lépe se pak na sebe soustředím. Ale není to samozřejmě podmínkou,
vyzkoušejte sami, co vám půjde lépe.
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1.cvik:
Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou svaly pánevního dna. Stlačíme řitní a hýžďové
svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění
střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány, je to
podobné, jako kdybychom chtěli přerušit močení. Nakonec se pokusíme ještě vtáhnout
podbřišek co nejvíce směrem k páteři. Tímto posledním krokem zesílíme efekt cvičení,
protože konečník a pohlavní orgány při něm vtahujeme zároveň dozadu a vzhůru.
Stahujeme všechny popsané svalové skupiny co nejvíce, jak jen nám to půjde a
pokusíme se stažení několik vteřin udržet. Pak se uvolníme.
Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech krocích znovu a udržíme
opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin a pak se opět uvolníme. Celé
cvičení pak provedeme ještě potřetí.
Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž zaměřujeme svou
pozornost do míst, kde jsme cvičili. Vědomá pozornost zaměřená do těchto míst
posiluje harmonizující efekt cvičení. Můžete vnímat i teplo v některých částech těla a je
to v pořádku.
Tento cvik uvolňuje především blokády v první (kořenové) a druhé (křížové) čakře.
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Pozn. : dle klasického popisu se mají stahovat nejprve řiť a hýždě a teprve potom svalstvo pohlavních orgánů.
Mně osobně jde lépe obrácené pořadí a věřím, že se tím účinnost nemění. Zásadní je stáhnout všechny popsané
svalové skupiny.

2.cvik:
Stále ležíme na zádech a co nejvíce uvolněni a v klidu. Můžeme se opět chvilku
soustředit na dech. Pokusíme se pak co nejvíce vydechnout, klidně i otevřenými ústy.
Čím hlouběji vydechneme, tím lépe se nám cvik bude dařit. Jakmile vydechneme,
vtáhneme bránici – břicho dolů směrem k podložce (částečně se břicho samo stáhne
při hlubokém výdechu) a zároveň nahoru směrem k hrudníku. Orgány z horní části
břicha jsou tlačeny dozadu směrem k páteři.
Pokusíme se toto silné stažení se zatajeným dechem několik vteřin udržet. Pak se
zase na několik vteřin uvolníme a opakujeme břišní cvičení ještě dvakrát. Po provedení
se na pár minut uvolníme a zaměříme svou pozornost do této oblasti. Můžeme
vnímat teplo nebo i mravenčení.
Tímto cvikem aktivujeme a harmonizujeme třetí (pupeční) čakru a také čtvrtou (srdeční)
čakru.
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3. cvik:
Zhluboka se nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout nebo stlačit týl a bradu směrem
k tělu (bradu tlačíme k hrudníku), hlava se přitom zvedá z podložky. Zároveň ramena tlačíme nahoru
(vleže ne vzhůru, ale nahoru směrem k hlavě), takže se krk zkracuje. Zase se snažíme toto stlačení se zatajeným
dechem pár vteřin udržet.
Potom se opět zcela uvolníme. Můžeme vnímat tok energie nebo pocity tepla v různých částech těla. Po několika
vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát. Po odcvičení pár minut
v uvolnění soustředíme svou pozornost do oblasti krku, doporučuje se směrovat
pozornost do týla.
Toto třetí cvičení uvolňuje a harmonizuje pátou (krční) čakru, která je důležitá pro
spojení hlavy a srdce.
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Poznámka ke cvičení:
Toto cvičení se velmi liší od běžného cvičení, na které jsme zvyklí třeba z hodin tělesné výchovy nebo z nabídky fit
studií apod. Proto pokud se vám hned zezačátku nebude dařit stahovat ty správné svaly podle vašich představ,
buďte trpěliví. Berte cvičení i jako příležitost
k sebepoznání, k objevení nových součástí sebe sama, ke
zvědomění určitých svalových skupin.
Pokud jste někdy cvičili jógu, může to být pro vás
výhodou. Některé prvky cvičení jste jistě už v nějaké jiné
formě vyzkoušeli.
Jak už jsme si řekli, cvičení má složku fyzickou (stažení
svalů, práce s dechem, uvolňování svalů) a duševní – cílené
zaměřování pozornosti. Pravidelné cvičení vám proto
může částečně plnit i funkci meditace. Zklidňujeme se,
obracíme se do svého nitra, učíme se udržet pozornost na
kýženém místě, soustředíme se na to, co právě je,…
Také pozorování sebe sama a svých různých změn během cvičení může být dalším zdrojem sebepoznání. Můžete
objevovat souvislosti mezi tím, jak se cítíte a jak se vám daří cvičit. Můžete také sledovat, že některé dny se
soustředíte lépe, jindy myšlenky těkají a odvádějí vás od vašeho záměru. Některé dny můžete cítit teplé vlny, jindy
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se může trošku při cvičení zrychlit srdce, příště neucítíte nic zásadního,…Všechno je to v pořádku a stačí to jen
pozorovat a uvědomovat si.
Dokonce se vám může stát, že si nebudete pamatovat, kolikrát jste daný cvik provedli (mně se to občas stává ).
Jedním z důvodů je být právě to, že obnovujeme tok energie, který vynáší na povrch různé věci a může nám na
chvilku zaplnit mysl. Není ale potřeba mít z toho nějaké obavy, bývají to velmi jemné změny, které ale při
každodenní praxi vám ve výsledku udělají velkou službu.
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Závěr:
Pro dosažení optimálních účinků tohoto cvičení je důležité věnovat pozornost svým pocitům a nepřekračovat
své přirozené hranice. Jak už jsem zmínila, každý den se nám může dařit cvičit trošku jinak a také výdrže a
odpočinkové pauzy se mohou délkou mírně lišit. Je to takto v pořádku. Každý den se může naše vnitřní nastavení
i tok energie lišit a pokud respektujeme své pocity, automaticky cvičení přizpůsobujeme momentální situaci.
Po čase můžete provádět i více opakování jednotlivých cviků, ale není to nezbytné. Následujte svou intuici. Já
osobně jsem zezačátku cvičila 3x3, to znamená 3 opakování 3 cviků. Po roce každodenního cvičení jsem si
přidala ještě jedno opakování. Od té doby většinou cvičím 4x3. Rozhodně není potřeba cvičit mnoho opakování,
méně může být více a to platí i zde.
Po cvičení se můžete cítit občerstveni, rozprouděni, mohou se zmírnit bolesti hlavy, zad či jiné drobné potíže.
Může se objevit i potřeba plakat, jak se uvolňují blokády v čakrách. Je to individuální. Nechte tomu volný průběh.
Ale pokud necítíte nic zásadního, je to také
v pořádku.
Toto cvičení je jemné a šetrné a hlavní účinky
se projeví postupně při dlouhodobém cvičení.
Přeji vám, ať se vám daří stále lépe a lépe.
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Pokud se vám e-book Harmonizační cvičení k uvolnění energetických bloků líbil a třeba vám do života přinesl
nová uvědomění či vám praktikování cvičení přineslo nějaké žádoucí změny, budu moc ráda, když se o ně se
mnou podělíte. Můžete mi napsat přes kontaktní formulář zde www.barboramullerova.cz/kontakt/, či napsat
zprávu přímo na barbora@barboramullerova.cz.
Za zpětnou vazbu od vás budu moc ráda. Ať se vám daří!
MUDr. Barbora Müllerová www.barboramullerova.cz
A pokud v budoucnu ucítíte potřebu posunout se ještě dál, můžete k tomu
využít online kurz Medituj a žij víc. Obsahuje celkem 7 léčivých meditací.

www.barboramullerova.cz

© MUDr. Barbora Müllerová

Stránka 24

