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Tassi - ochrana 

Učím se, jak se cítit chráněná. 

Učím se, jak se cítit chráněn. 

 

 

 

„Rostu, sílím a vyzařuji sebedůvěru. Jsem svým vlastním 
ochráncem.“ 

 

 

Doporučujeme když: 

• jste po nehodě, zranění (fyzicky nebo i psychicky) 
• cítíte se izolovaní 
• jste emočně velmi zranitelní 
• užívali jste (nebo užíváte) sedativa 
• byli jste (nebo ještě jste) závislí na alkoholu, 

drogách 
• objevují se u vás panické syndromy 

 

Co se s ní budete učit: 

• sebejistotě 
• posílit důvěru v sebe a svůj život 
• neočekávat ochranu vnější ale uvědomit si 

svou vnitřní sílu, která je vaší ochranou 
• posílit a znovuobnovit poraněnou auru 

 

Elementy, které v esenci působí:  

země, oheň, voda, vzduch 

 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

1., 3., 7. 

  

http://www.araretama.cz/esence
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Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Stává se vám během dne, že náhle ztratíte vitalitu, aniž by pro to byl nějaký 
jasný důvod? 

2. Prošli jste v minulosti nějakou traumatickou nehodou? Jako přímý 
účastník nebo svědek? 

3. Které oblasti života vám nahánějí největší strach? 
4. Užívali jste někdy antidepresiva? 
5. Byli jste závislí na alkoholu nebo drogách? 

 

Cvičení: 

Světelná vizualizace 
 
V období práce s esencí Tassi si každý den dělejte krátkou světelnou vizualizaci. 
Tuto vizualizaci si můžete nahrát na mobil a pouštět do sluchátek. Nebo ji dělat 
díky své představivosti. Je krátká a jednoduchá. Budete-li ji dělat denně, poznáte, 
jak je její prožívání proměnlivé a jak to, co se nedaří jeden den, tak druhý jde už 
mnohem lépe. Mějte trpělivost. V kombinaci s užíváním esence Tassi si takto 
vyplňujete díry ve své auře po traumatech a zraněních, kterých si mnohdy už ani 
nejste vědomi. 
 

 
„Posaďte se, zavřete oči, uvolněte a vnímejte svůj dech a to, jak se po každém 
výdechu více a více uvolňujete. Jakmile se budete cítit klidní představte si své 
tělo. Vaše tělo, jako váš osobní chrám. Představte si, jak v tomto chrámu září 
světlo. Rozpíná své paprsky do okolí a stále se rozšiřuje a rozšiřuje, až je 
dvojnásobně větší než vaše tělo. Nyní si představte, jak se na váš světelný 
obal spouští fialové paprsky. Spojují se s vaším světlem a umožňují vám, 
abyste cítili a mohli říci: „Jsem svým vlastním ochráncem.“ 
 
Jiná varianta: u cvičení neseďte, ale postavte se a tělo dejte do pozice cviku 
esence Tassi (podle Ararêtama Emoční Fitness) 

 
 

 
Mé postřehy a zkušenosti: 
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