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Cajú – plodnost a tvořivost 

Vyjadřuji se tvořivě. 

 

 

 

„Přetékám plodností a s její pomocí utvářím svůj život. Jsem 

bezvýhradně šťastná/ý.“ 

 

 

Doporučujeme když: 

• nemáte energii ani inspiraci na tvoření 
• jste smutní 
• jste v období puberty, menopauzy nebo 

andropauzy tzn. na počátku nebo na konci 
fyzicky plodného období 

• jste v nějaké přechodovém období života (něco 
končí a nové začíná) nebo v období 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90 let a chybí vám nadšení z 
nového 

 

Co se s ní budete učit: 

• posílit vitalitu 
• probudit nadšení a chuť plodit, tvořit 
• dostat se ze stagnace 
• prožívat štěstí a radost 
• projít menopauzou a andropauzou s lehkostí a 

radostí 
• být plodní na všech úrovních 

 

Elementy, které v esenci působí:  

země, oheň,  

Čakry, se kterými esence pracuje:  

1., 2., 3., 4., 5.,   

  

http://www.araretama.cz/esence


        

                                                                                                                                                                                                  Cajú – pracovní list  

Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Ve kterých oblastech vašeho života vás zablokoval strach? 
2. Co se svým strachem děláte? Vyjadřujete ho? Potlačujete? Čelíte mu? 
3. Dokážete se vyjádřit autenticky? 
4. Soudíte sami sebe, když pozorujete své chování vůči druhým? 
5. Bojíte se stárnutí? Proč? 
6. Jaké máte pocity z plynutí času? 

 

Cvičení: 

Posuňte činnosti, které usnuly při počátečním nápadu 
 

Rozviňte nějakou činnost, která ve vašem životě zůstala v embryonálním stádiu: 
něco, co byste rádi dělali, ale vždycky to z nějakého důvodu odložíte až na potom. 

 
 

Taneční oslava tvořivosti a cyklu 
 

Udělejte si taneční rituál oslavy vaší tvořivosti nebo uctění cyklu, který právě 
prožíváte: 

 
Oblečte se do šatů, které vám ten pocit tvořivosti nebo úcty připomínají, 
na oltář si můžete dát prvky, které tvořivost představují pro vás (svíčka, 
soška, obrázek). Pusťte si energickou hudbu. 

 
Pak symbolicky naberte vitalitu z jejího zdroje v ledvinách (položíte na ně dlaně) a 
postupně začněte dlaněmi třít po celém těle. Začněte spontánně tančit a 
pohybovat boky a vrtět zadečkem do rytmu. 
 

 
 
 

 

Mé postřehy a zkušenosti: 
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