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Seiva - hojnost 

Cítím se bohatá a vyživená. 

Cítím se bohatý a vyživený. 

 

 

 

„Jsem hojností a láskou. Uzdravuji smutek a proměňuji ho na 
výživu.“ 

 

 

Doporučujeme když: 

• cítíte se opuštění a zranění 

• jste-li po silných emočních otřesech 

• potřebujete vyléčit váš vztah s matkou a k 
mateřství 

• máte odpor ke svému tělu, stydíte se 

• cítíte se odpojení od fyzického těla, 

• jste smutní, pesimističtí 

• potřebujete vyléčit váš vztah k hojnosti 

 

Co se s ní budete učit: 

• žít v hojnosti 

• milovat své tělo, svou duši 

• mít láskyplný vztah s matkou 

• mít sílu pro tvoření  

• podpořit sebe-lásku, sebe-úctu, sebe-ocenění 

 

Elementy, které v esenci působí:  

země, oheň, voda 

 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

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

1. Jakým způsobem vyjadřujete své city a náklonnost k druhým? 
2. Jak se chováte, když máte někoho rádi nebo se vám líbí? (bojácně, 

uzavřeně, rezervovaně, otevřeně, štědře…) 
3. Dokážete sdílet svůj prostor, aniž byste se vzdávali místa, které vám patří?  
4. Jak se stravujete? 
5. Cítíte se plni síly až tak, že z vás tryská, překypuje? 
6. Jaký druh projeveného citu a podpory vás skutečně emočně vyživí? 

(myšlenky, dotek, něha, pozornost…) 
 

Cvičení: 

Výživa 
 
Dávejte Seivu do jídla pro sebe i svou rodinu. Rozproudí pocit rodinného štěstí. 
 
 
Jazyk lásky 
 
Zvolte si 3 blízké osoby a zamyslete se nad tím, jaký typ podpory a výživy by pro ně 
byl tím pravým. Někdo potřebuje uvařit báječné jídlo, jiný dotyk, naslouchání, 
pochopení, společná procházka. Během týdne se Seiva tuto výživu svým blízkým 
dopřejte. A naučte se ji dávat nejen v tomto týdnu. 
 
 
Hojnost 
 
Přemýšlejte a zapište si, jaký typ přesvědčení o hojnosti vám byl předán vaší 
rodinou. 
 
 
 
 
 

Rituál hojnosti 
 
Uspořádejte rituál hojnosti s ovocem, svíčkou, 
kadidlem (vonnými tyčinkami) a mincemi: 
Utvořte kruh z 21 mincí a umístěte dovnitř ovoce, 
žlutou nebo zelenou svíčku, kadidlo a květiny. Zapište 
svá přání týkající se hojnosti a položte je pod sklenici 
s květinami. Denně zapalte svíčku a kadidlo, přečtěte 
si svá přání a nakapejte pár kapek Seiva do vody 
s květinami. 
 
 

Mé postřehy a zkušenosti: 
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