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Yatê - cykly 

Respektuji cyklus, ve kterém se nacházím. 

 

 

 

„Objevuji svobodu k létání a své překážky proměňuji na 
zodpovědnost.“ 

 

 

Doporučujeme když: 

• máte potíže s organizací svého života a svých 
záležitostí 

• máte nedostatek jasnosti a objektivity 

• je pro vás obtížné spolupracovat 

• stagnujete 

 

Co se s ní budete učit: 

• respektovat cyklus, ve kterém se nacházíte 
(menstruační, životní) 

• uvědomovat si to, na čem ještě potřebujete 
pracovat a v čem se rozvíjet 

• vnést jasnost, pořádek a lehkost do organizace 
vašeho života (úklid a čištění) 

• hledat nové cesty a způsoby pro jakoukoli oblast 
vašeho života, která si to už žádá 

 

Elementy, které v esenci působí:  

země, vzduch 

 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

3., 5., 7. 
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Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Dokážete rozpoznat v jaké fázi cyklu se momentálně nacházíte? 

(vajíčko=nápad; housenka=sběr informací; kukla=proměna; 

motýl=sdílení) 

2. Přijímáte, že jste právě tam kde jste v rámci tohoto cyklu nebo byste se 

raději viděli někde jinde a prožívali jiný okamžik? 

3. Jste úzkostliví?  

4. Uvědomujete si, na čem potřebujete pracovat, abyste vyřešili nějaké 

praktické záležitosti? 

5. Máte nějaký nedokončený plán? Proč zůstal nedokončený? 

6. Dokážete vidět, jaké bloky brzdí váš růst? 

 

Cvičení: 

Nové cesty a způsoby 
 
Po dobu užívání této esence si vyzkoušejte, jaké to je, chodit pokaždé jinou cestou. 
Nebo si zvolte nějakou běžnou činnost, kterou děláte denně a tentokrát ji dělejte 
jiným způsobem. 
 
Uctění svého cyklu 
 
Pokud jste si dokázali odpovědět na otázku, v jaké fázi cyklu se nacházíte, můžete 
jí vzdát úctu. Procítit vděčnost za to, co vás učí. Tato úcta může mít jakoukoli 
podobu. Pro někoho postačí si uvědomit a cítit vděčnost, jiný projeví úctu tím, že 
napíše o tom pár slov do svého deníku. Úcta může mít i podobu vytvoření malého 
osobního oltáře, kam dáte květiny, svíčku či jiné symboly vašeho cyklu. 
 

 

 

Mé postřehy a zkušenosti: 
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