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Marupiara – rozlišování 

Má mysl je jasná. Mám hluboký vjem. 

 

 

 

„S radostí komponuji barevnou symfonii štěstí. Čistím se od představ 
a strachu z toho, že si prožívání štěstí nemohu dovolit.“ 

 

Doporučujeme když: 

• přehnaně lpíte na detailech 

• jste upovídaní 

• jste pesimističtí a smutní, protože jste ztratili 
pozitivní náhled na situace a život 

• přehnaně si situace idealizujete 

Co se s ní budete učit: 

• vidět detaily ale současně být schopni nadhledu 

• prožívat radost z rodinného nebo týmového soužití 

• vnímat realitu jasně a bez idealizování 

Elementy, které v esenci působí:  

země, oheň, vzduch 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

4., 6. 
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Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Jste detailista a puntičkář? 
2. Máte nějakou vizi (osobní, životní, vizi světa)? 
3. Dokážete se dívat na situace s nadhledem nebo máte tendenci ztrácet se v 

detailech? 
4. Dokážete situace vidět jasně nebo se vám často stává, že si je idealizujete 

(romantizujete) a pak jste překvapení a zklamaní?   
5. Máte radost ze života? Pokud moc ne, co vám schází? 
6. Dokážete vnímat realitu, i když se momentálně topíte ve svých osobních 

dramatech nebo se necháváte strhnout těmito dramaty? 
 

Cvičení: 

Procvičení vnímavosti 
 
Posaďte se a vnímejte svůj dech. Nejdříve pozorujte prostor, ve kterém se 
nacházíte. Vnímejte pouze svou přítomnost v něm. Po chvíli se začněte dívat na 
svou levou ruku. Vnímejte každý její detail: čáry, barvy, hrbolky. Pak se zadívejte 
na ruku jako celek – vnímejte pouze její tvar. Takto to opakujte 3x. Totéž pak 
proveďte i s pravou rukou. Tímto si procvičujete schopnost vidět detaily a mít 
nadhled. 
 
 
Věnujte pozornost tomu, co jste dlouho zanedbávali 
 
Udělejte si malou revizi aktivit vašeho života. Které vám berou nejvíce času a 
pozornosti, a které zanedbáváte? Vyberte si jednu z těch zanedbaných a v průběhu 
užívání Marupiara se jí začněte věnovat. 
 
 
Nové úrovně reality 
 
Často se nám stává, že zůstaneme zaseknuti ve svém strachu a traumatu a na život 
se díváme z tohoto úhlu pohledu. Přitom bychom situace mohli vnímat 

s nadhledem a posunout je do nových úrovní. Vyberte 
si jednu oblast, kde si držíte zarytě svůj názor na věc a 
nechcete se ho pustit. Proč? Proč si nedovolíte vnímat 
to i jinak? 
 

 

Mé postřehy a zkušenosti: 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

http://www.araretama.cz/esence

