
 

 

Svíčky s poselstvím Bohyní 

Svíčka Bohyně Amara - jméno bohyně dávné civilizace Lemurie. Využití: přináší duchovní 

růst, sebepoznání, spojení vědomí s podvědomím, odkrytí vlastního potenciálu a vnitřní síly, 

přijetí protikladů a sebe sama. Otevření se novému multidimenzionálnímu rozměru v úrovni 

vnímání energií, spojení s mnoha různými sférami vědomí a získání jiné a mnohem hlubší 

zkušenosti, která nám přinese nový způsob nahlížení na svět. Hledání nových cest duchovního 

poznání. 

Svíčka Bohyně Dana - Keltská bohyně pochází z irského slova Dan, které znamená poznání. 

Využití: očištění srdce a mysli od starých programů, nalezení toho, co skutečně chceme sami 

za sebe. Prosperita, léčení (i zvířat), plodnost, mateřská péče, děti. Učí nás královské 

důstojnosti, sebeúctě a zásluh. 

Svíčka Bohyně Brigit - Keltská bohyně znamená zářící, jasná a je bohyní Světla a Slunce. Brigit 

je ženským protějškem Arch.Michaela, chrání, podporuje, láskyplně pečuje, přináší božské 

vedení. Obsahuje tři aspekty – panna, matka, stařena. Brigit je spojována s ohněm, léčením, 

poezií, plodností a přírodou. Využití: dodává odvahu (hlavně ženám), najít smysl života, 

ochránit naši auru, děti, domov, dodává vřelost a teplo do našeho těla, do oblasti vztahů a 

prostředí, čelit svým obavám i strachu a stát za svými ideály a pravdou. Neustupovat ze svého 

záměru.  

Svíčka Bohyně Athéna - starořecká bohyně moudrosti. Využití: Athénin paprsek moudrosti 

přináší vyšší poznání, rozvíjí vědomí a pomáhá proniknout do hloubky podstaty duchovních 

principů, nastolit klid v mysli, schopnost ucítit své srdce. Díky tomu k nám může proniknout 

odpověď na otázky, které chceme znát. Pochopení věcí ze širších souvislostí, vidět skutečnost, 

jaká je. Pomoc při řešení sporů, nastolení spravedlnosti, ochrany, rozvoj tvořivosti, umění, 

řemesla. 

Svíčka Bohyně Pelé - Havajská bohyně ohně, sopek a vášně. Využití: její síla pomáhá zapálit 

plamen vášně a najít skutečné touhy a naplnění našeho srdce. Pomáhá být ve vztazích 

v komunikaci i k sobě upřímnější a pravdivější. Mít větší jasno v materiálním světě. Dodává 

životní energii a stabilizuje spodní fyzické čakry, napomáhá se stanovením cílů, priorit a s jejich 

dosažením. Vede k práci, která nás baví a naplňuje. 

Svíčka Bohyně Sige - je moudrá bohyně ticha. Využití: díky Sige si uvědomíme sílu ticha, 

která dává zrod moudrosti, zahalit se do tvůrčího ticha, nalezení vnitřního klidu, uvolnění, 

odplavení stresu, harmonizace, umění najít si čas a prostor k meditaci, relaxaci a přemýšlení. 

Vědět, kdy nemluvit či neodpovídat, toto je projevem velké moudrosti. Uvědomit si, jak 

hluboké je ticho před činem a pak poznání, kdy je ideální čas jednat. 

Svíčka Bohyně Abudancia - jméno pochází z latinského slova Abundans, které znamená 

přetékající. Využití: je bohyní prosperity, hojnosti, úspěchu a štěstí. Vylévá své dary z rohu 

hojnosti. S vděčností v srdci se otevřete jejímu přijímání. Přitahuje hojnost (dostatek) ve všech 

podobách, přináší štědrost mnoha způsoby, např. větší množství volného času, nečekané 

pomoci či přílivu nových nápadů a inspirace.                                        www.svickyzraje.cz 

http://www.svickyzraje.cz/


 

 

Svíčky Světelné bytosti 

Úplňková svíčka - je vhodná k očistným rituálům a meditacím v době úplňku. Využijte darů 

přírody a dovolte sobě spojit se s jeho silou. Úplněk je časem naplnění a splnění našich přání.  

Svíčka Jednorožci - jsou symbolem čistoty, ochrany, síly, moudrosti, poslové dobra, nositelé 
štěstí, úspěchu a blahobytu. Pohybují se tam, kde je potřeba vnést více pozitivní energie a 
harmonii. Zatímco andělé působí přes srdce, jednorožci se projevují prostřednictvím duše a 
plní naše přání. Očisťují nás, chrání a jsou našimi duchovními rádci. Jejich účelem je 
připomenout nám nevinnost duše, božského jádra v nás. Uzdravují na fyzické i emocionální 
úrovni. Rozpouštějí karmu a léčí hluboké rány duše, které nás mohly trápit v mnoha 
předchozích životech. Pomohou nám udržet svou vizi a dodat odvahu a víru.  

Svíčka Víly a elfové - na rozdíl od andělů jsou světelnými bytostmi pozemské přírody. 

Pobývají zde na Zemi, starají se o ni a také ji chrání. Díky jejich rozdělení dle živlů (elementů) 

– oheň, voda, země a vzduch je označujeme za elementární bytosti. Víly do života přinášejí 

radost, optimismus, hravost, štěstí, pomáhají odplavit negace a překonat životní nesnáze.  

Svíčka Delfíni - jsou andělé moře. Jsou symbolem svobody, radosti, volnosti a světla v duši. 

Jejich energie je velmi láskyplná, pomáhá nám s kreativitou, komunikací a podporují naši 

intuici. Rozvíjí telepatické schopnosti a ochraňují nás v každé situaci. Energie delfínů 

podporuje naši inteligenci a cit pro zodpovědnost. Jejich vědomí nás vede aktivně přistupovat 

k ochraně přírody. Obrací naši pozornost k polaritám, pomáhá tak přijmout protiklady a jejich 

hodnoty. Také vyladit poruchy spánku a vnitřní neklid. Urovnat mezilidské vztahy či navázat 

spolupráci s druhými.  

Svíčka Matka Země (Gaia) - je božskou Matkou přírody a planety Země. Přináší nám 

mateřskou lásku, cit, pomáhá všemu živému na svět, dodává výživu, laskavost, péči a stabilitu. 

Představuje přírodu jako celek, je podstatou životní síly v každé formě a úrovni. Poskytuje nám 

vše pro dosažení našich cílů.  

Svíčka Boží oko - představuje vysokou Boží ochranu, která vidí pravdu v našich životech, bdí 

nad námi a pečuje o naše blaho. Díky vesmírnému napojení zde máme možnost se spojit 

s Vyšší mocí. Dodává stabilitu, úspěch, vyřešení sporů a obtíží. Boží oko nám sděluje, že vše se 

děje dle božího plánu.  

Svíčka Máří Magdaléna - milujte sebe, ostatní a každou situaci, odpusťte všem i sobě 

nehledě na to, jak se věci jeví navenek. Poproste M.M. o pomoc s odpuštěním a otevřením 

svého srdce a většímu množství bezpodmínečné lásky. Pošlete lásku těm, kteří vám ublížili či 

vás odsoudili. Uzdravte sami sebe a jděte ve svém životě dál. 

 

Svíčka Bílá šalvěj - s přídavkem byliny šalvěje bílé je vhodná k očištění prostor i lidí a 

odstranění negativních energií. Posiluje zdraví, ducha a paměť. Podporuje meditaci a klidný 

spánek.                                                                                                         www.svickyzraje.cz 

http://www.svickyzraje.cz/

