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Indaiá – nevinnost 

Přijímám svou čistotu a nevinnost. 

 

 

 

 

„Jemně otevírám svůj vnitřní posvátný chrám. Žiji v harmonii 
s čistotou svého srdce.“ 

Doporučujeme když: 

• jste přecitlivělí a plní emočních zranění 
• nesete v sobě otisky ze zneužívání (emočního, 

osobnostního, sexuálního, duchovního) 
• máte strach projevit se před ostatními 
• máte nutkavé, opakující se myšlenky 
• autismus (nemusí být diagnostikovaný, ale jistou 

formou uzavřenosti a velkého ostychu můžete 
trpět v důsledku zneužívání z minulých vztahů či 
životů) 

Co se s ní budete učit: 

• vnímat svou sexualitu jako posvátnou 
• rozpustit společenské masky a důvěřovat 
• propojit se se svou přirozenou nevinností a tím 

posílit sebe sama 
• otevřít se pokoře a soucitu 
• přestat přitahovat tyrany nebo přestat tyranizovat 

okolí 

Elementy, které v esenci působí:  

voda, vzduch 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

1., 2., 4., 7. 
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Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Existuje ve vaší minulosti nějaká událost, která vás natolik zranila, že jste 
se uzavřeli a ztratili důvěru v někoho/něco? Odpojili se tím od své plynoucí 
nevinnosti a nahradili ji strachem? 

2. Rozpomeňte si na zážitky, které se dotýkají vaší nevinnosti, vaší čistoty. 
Jsou to zážitky, kdy se cítíte v bezpečí a milovaní, přijímaní. Kdy se takto 
cítíte? 

3. Jsou ve vašem životě lidé, se kterými jste ochotni tuto oblast sdílet? Komu 
se otevíráte s absolutní důvěrou? 

4. Ve které části těla sídlí vaše nevinnost? Můžete ji nějak vyjádřit pozicí 
svého těla a pohybem? 

 

Cvičení: 

Příběh o nevinnosti 
 
Psaní je důležitý terapeutický nástroj. Díky automatickému psaní můžeme ze sebe 
uvolnit skryté bolesti ale také skryté poklady. Indaiá esence se dotýká hlubinných 
bolestí, které se vyjadřují před druhými velmi těžce, a proto je ideálním způsobem 
se z bolesti vypsat. A to i když si nyní myslíte, že se vás to netýká. Vyzkoušejte. 
Budete překvapeni.  
 
Napište příběh, kde je hlavní postavou bytost (člověk, zvíře, květina, nadpřirozená 
bytost…), která je nevinná. Popište ji, oblékněte ji, vložte ji do nějaké situace, 
prožijte s ní v příběhu běžný den. Pište cokoli vám přijde na mysl. 

 
 

 

 

 

 

Mé postřehy a zkušenosti: 
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