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-očistný-

-harmonizační-

-posilující-

-meditativní-

-prosvětlující-

PŘEHLED ČAJŮ
velký sypaný čaj

objem 50-70g  

malý čajík 

objem 3 cl

TRANSFORMACE

Dovolme si být tam, 
kde právě jsme. 

To, co je staré a přežité, 
se chce rozloučit 

a odejít, aby uvolnilo 
místo pro zrození nového. 

Tento proces je někdy 
bolestný a vy žaduje Tvou

HOJNOST
Vesmírná hojnost je bez hranic.

Přijmi ji, odevzdej se jí!
To, co daruješ a vyzáříš,

se k Tobě tisícnásobně vrátí zpět.
Vše, co potřebujeme,

je nám dáno. Důvěřujme své 
přitažlivosti a lásce.

RADOST ZE ŽIVOTA
Nehledejte spokojenost -radost jinde,

ale uvnitř sebe.
Užívejte si maličkostí neboť až se ohlédnete

zjistíte, že to byly velké věci.
Štěstí neznamená dostatek,

ale to že jste spokojeni s málem.
„Všechny problémy sami o sobě vyblednou,

když dokážeme zůstat tiše , sledovat
neměnnou božskou harmonii a být její svědky.”

POSELSTVÍ

Učení nám dala sama příroda
a do přírody se také všichni navrátíme.
 Všechno, co existuje, má svoje místo.

Medicína představuje osobní 
sílu, zdatnost, moudrost a pochopení. 

POZNÁNÍ

Aniž bychom se vydali do ciziny,
můžeme poznat celý svět.

Aniž bychom vyhlédli z okna ,
můžeme spatřit nebeskou cestu,

čím dále dojdeme, tím méně víme.

CESTA DO SRDCE
Láska k vašemu vlastnímu

životu největším darem,
který můžete sobě i ostatním věnovat.

 potom je to zázrak. postavte se sami za sebe.
Při hledání cesty za štěstím

se řiďte tím, co napovídá Vaše srdce.

PROMĚNA
Tvoje cesta je tak jedinečná, jako ty jsi jedinečný. 
A máš obohatit život svým zvláštním, jedinečným 

způsobem. Abys v sobě slyšel stále čistší jedinečnou 
melodii svého života. 

A zpívej! Protože vše se děje 
jen tobě pro radost. 

Celý svět je tady pro tebe!  

Sypané čaje 

odvahu a odevzdanost.
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CELISTVOST 
Přijmi všechny složky své 

osobnosti, ty kladné i záporné, 
nepotlačuj je. Žijeme-li 
s vědomím lásky k sobě 
i druhým, nepotřebujeme 

druhé vlastnit ani nemusíme 
bojovat o peníze či hromadit 

majetek. 

PŘIJETÍ
Přijetí znamená nepodmíněnou 

lásku. Přijímejte sebe i ostatní takové jací jsou.

Rozpusťte svou touhu druhé měnit. Přijměte a přijímejte 

sebe neboť to je krok k Bohu a ostatním lidem, 

přírodě, Univerzu. 
Problémy se rozplynou.

CESTA K SOBĚ

Udělejte si na sebe čas, vyhraďte si pro sebe svůj 

prostor. Můžete si tak v čase klidu a bez emocí 

uvědomovat, kdo jste, 

kam patříte, jaké jsou Vaše dary a možnosti.

DUCHOVNÍ LÁSKA
Naučili jsme se odstraňovat 
bloky v lásce a ve vztazích. 

Umíme bezvýhradně milovat, neboť jsme 
pochopili lásku a beze 

strachu máme rádi svůj život.

Zbavujeme se strachu z odmítnutí. 

VÍRA
Víra je mocná. Věřte v sebe

a používejte zdravý selský rozum.
Nenechte se oklamat a naivně
nedůvěřujte lidem, nevzdávejte 

se své moci ve prospěch druhých.
Věřte, že to co žádáte Vám bude dáno, 

bez ohledu na to, kdy se Vám přání splní, věřte,
v tom je síla víry - nepochybujte.

VLASTNÍ HODNOTA

Stanovte si jasné hranice a nedovolte druhým, aby je 

překračovali nebo aby vámi manipulovali. 

Nezapomeňte, že jsme každý vyjímečný 

a nosíme v sobě světlo. 

Nenechte se zneužívat. 

VĚŘTE SI A POZNEJTE SKUTEČNÉ VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY.

NĚHA
Všeobjímající, hřejivá, přináší úlevu

a bezpečí. Je domovem, útočištěm i modlitbou.
Povstává z důvěry a je projevem lásky. 

Projevuj svoji něhu, spojí tě se všemi 
bytostmi, spojí tě s tebou samým.

Něha je síla, která zdolá všechna trápení.

MATEŘSTVÍ
Děti si s sebou přinášejí možnost dokonalosti 

a nevinnosti, své rodiče si vybírají. Život nezačíná 

narozením, ale tehdy, když si ho začneme vážit. Važme si 

svých dětí, učme se od nich, 

hrejte si, radujte se, smějte se s nimi. 

PRAVDA
Bůh mi dal klid, abych mohl

přijmout to, co nemohu změnit
a odvahu změnit to co změnit mohu
a moudrost abych poznal rozdíl.

Skutečná pravda a krása 
vychází a roste zevnitř. 

MR11 MR12 MR13 MR14

MR15 MR16 MR17 MR18

MR19 MR20 MR21 MR22



ARCHANDĚL URIEL
Jeho energie nám pomáhá naladit se 

na duchovní vedení, poznávat vlastní přednosti.
Učí nás víře a správnému zacházení

se spirituální mocí,
osvobození se z vazeb na hmotu.
Pomáhá při stavech bezmocnosti.

ARCHANDĚL  CHAMUEL

Otevírá vědomí všemu, co činí
radost, kráse, harmonii, něze 

a všemu, co vyjadřuje na Zemi 
Boží dokonalost. Obnovuje

 tvůrčí síly- hudbou, herectvím,
malováním, psaním a jinými uměními.

ARCHANDĚL  RAGUEL
Jeho energie nám pomáhá uvědomit si
fyzické tělo, hlava v nebi, nohy na zemi.

Kontaktuje nás s andělem strážným.
Učí nás přátelství, vztahu k přírodě,

dýchání a vymezení prostoru 
pro sebe a ostatní.

Pomáhá kontaktovat nás s 
anděly mistry.

Rozpustit strach, porozumět
duchovním zákonům

a odevzdat se duchovnímu vedení.

ARCHANDĚL NATANEL ANDĚL  STRÁŽNÝ
Váš anděl strážný je stále s vámi, aby 

Vás ochránil a provedl vás cestou života.
Otevřete své srdce a dovolte andělům, 

aby vás vedli, pomáhali a 
zahrnuli mírem a harmonií.

Váš anděl strážný vás uznává a miluje takové 
jací jste- a vy jste báječní.

Podporuje důvěru sama v sebe
a své schopnosti. 

ARCHANDĚL HANIEL
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23.11.-21.12.

STŘELEC

22.12.-20.1.

KOZOROH

21.3.-20.4.

BERAN

21.4.-21.5.

BÝK

22.6.-22.7.

RAK

24.10.-22.11.

ŠTÍR

21.1.-20.2.

VODNÁŘ
BLÍŽENCI

22.5.-21.6. 21.2.-20.3.

RYBY

23.7.-22.8.

LEVPANNA
23.8.-22.9.

VÁHY

23.9.-23.10.

Sypané čaje 
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1. ČAKRA

Jsem spojen/a s Matkou Zemí.
Ujímám se zodpovědnosti

za svůj život.
Dokážu se vyrovnat 
s jakoukoliv situací.

3. ČAKRA

Akceptuji to, kým jsem a cením si své osobnosti.
Jsem odhodlán/a chovat se k sobě s úctou a respektem.

Má osobní moc a vůle každý den sílí.
Sám se rozhoduji, co si myslet a jak jednat. 

2. ČAKRA
Jsem připraven/a cítit své tělo a cítit se dobře

ve vztahu ke své sexualitě. 
Mám právo vyjádřit své touhy před sebou

 i před druhými.
Zasluhuji si lásku a rozkoš.

6. ČAKRA
Uvědomuji si potřebu ticha

a klidu pro svůj život.
Důvěřuji svým pocitům.

Chybování mi umožňuje poučit se
růst a vyvíjet se. 

Odpovědi na všechny mé otázky se nalézají 
v mém nitru. Důvěřuji svému vnitřnímu Já, 

které mne vede a chrání.

4. ČAKRA

Láska, kterou cítím  k sobě i druhým,
je bezvýhradná.

Jsem vděčen/á za všechnu lásku kterou můj 
život zahrnuje.

Všechnu bolest minulosti předávám
do rukou lásky.

5. ČAKRA

Začínám mluvit za sebe. To co chci říci
si zaslouží být vyslechnuto. 

Těší mne vyjádřit vlastní pocity a být tvůrčí.
Vždy hovořím ze srdce. Můj hlas se stává 

silnějším a přesvědčivějším.  

Slaďuji se a dosahuji jednoty se svou vyšší mocí.
Zbavuji se všech omezujících myšlenek a 
pozvedám se k vyšším úrovním vědomí.

Jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí.
Jsem , kým jsem a raduji se z toho.

7. ČAKRA

Sypané čaje 
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Mandala Art

Emilie Didi Bertová

Složení:                jahodník list, maliník list, šípek plod, 

                fenykl plod, heřmánek květ 

BYLINNÁ SMĚS 

-PROSVĚTLUJÍCÍ-
Lahodný čaj vhodný na celodenní 

pitný režim. Navodí pocit bezpečí, pohody
a láskyplné nálady... 

Příprava

 vody. Nechte 3-5 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Hmotnost: 50g 

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Složení: meduňka, mateřídouška,heřmánek,třezalka,

pomeranč květ, kozlík        kořen, chmelová šištice

   Směs obsahuje třezalku - může dojít k interakci
 s některými zklidňujícími léky.  

Hmotnost: 50g 

 BYLINNÁ SMĚS 

-MEDITAČNÍ-

pomáhá se uvolnit a relaxovat 

Mandala Art

Emilie Didi Bertová

Mandala Art

Emilie Didi Bertová

Složení:
meduňka, citronová tráva,levandule,mučenka

třezalka, měsíček květ,

 
 ZKLIDŇUJÍCÍ BYLINNÁ SMĚS 

-HARMONIZUJÍCÍ-
pomáhá pro zklidnění při duševním vypětí

   Směs obsahuje třezalku - může dojít k interakci

 s některými zklidňujícími léky.  

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Hmotnost: 50g 
Mandala Art

Emilie Didi Bertová
Hmotnost: 50g 

Složení:                   máta,rybíz list,červená řepa, kopřiva

 měsíček květ,fazolové oplodí,

 

BYLINNÁ SMĚS
-OČISTNÁ- 

pomáhá očištění a 
 povzbuzení organismu

   Směs není vhodná pro děti do 6 let.  
sedmikráska květ, máta

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Mandala Art

Emilie Didi Bertová
Hmotnost: 50g 

Bylinná směs s guaranou a ženšenem

POSILUJÍCÍ ČAJ

Příprava

 vody. Nechte 2-3 min. přikryté odstát.  

 

: 1-2 lžičky čaje přelijete 1/4 l vroucí

Povzbuzující a stimulující bylinná čajová směs. 

Osvěží a dodá organizmu potřebnou energii.

Není vhodné pro děti a mládež,

 těhotné a kojící ženy.

Složení: kotvičník, maté zelené, guarana

         lékořice, máta, ostružník, ženšen.
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