
 

 

Energetické svíčky 

 

Svíčky se záměrem a harmonizační energií na podporu životních oblastí a 

událostí. Zapálením svíčky a vložením vlastní prosby se aktivuje, uvolňuje a posiluje v 

našem životě. Vhodné k očištění prostoru, aury, k terapiím, rituálům, meditacím i 
navození příjemné atmosféry doma či v práci. Jednotlivě nebo sada a ve dvou velikostech.            

 

Očista – svíčka slouží pro očistu sebe, prostoru, okolí, situací apod. 

Ukončení – svíčka pro ukončení něčeho, co je nutné uzavřít a propustit ze svého života 

(např. myšlenky, vztah, rozloučení se zesnulým, ukončení nějakého životního období 

apod.). 

Transformace – svíčka pro postupnou přeměnu (transformaci) a přerod uvnitř sebe 

sama a v okolí.  

Láska – svíčka pro posílení lásky, sebelásky, učení se přijímat, dávat a uvědomit si 

skutečné potřeby svého nitra. 

Odpuštění – svíčka pro uskutečnění odpuštění sobě, druhým lidem či situacím z naší 

minulosti.  

Zdraví – svíčka pro podporu zdraví a uzdravení těla i duše, včetně vztahů a situací, které 

nás trápí. 

Vztahy - svíčka pro harmonizaci, vyladění a pročištění v oblasti našich vztahů všeho 

druhu, včetně vztahu sám k sobě a okolí. 

Rodina – svíčka pro harmonizaci rodiny, pro posílení a podporu rodiny, jejího 

upevňování, uzdravení zranění a posílení důvěry v sebe sama v rámci rodiny. Pomáhá 

nám odkrýt, zpracovat a přijmout určitá traumata spojená s rodinou. 

Hojnost - svíčka pro posílení hojnosti (dostatku) v našem životě. 

Ochrana – svíčka pro posílení vlastní ochrany i svého okolí (rodiny, dětí, majetku apod.). 

 

Svíčka Boží světlo – vysoká energetická bílá svíčka s čistou energií "Božího světla". 
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Svíčky Ctnosti srdce 

 

Nová kolekce Ctnosti srdce obsahují harmonizační záměr na podporu srdeční čakry a spojuje 

nás se šesti základními Ctnostmi srdce: Vděčnost, Soucit, Odvaha, Odpuštění, Pochopení, 

Pokora. Vhodné k očištění prostoru, aury, k terapiím, rituálům, harmonizaci čaker, meditacím i 

navození příjemné atmosféry doma či v práci. Jednotlivě nebo sada svíček. 

 

Vděčnost - "Jsem vděčný(á) za vše, co se mi děje na mé cestě životem. Děkuji za každý nový 

den, kdy lépe poznávám sám(a) sebe a mohu tvořit. Vážím si toho, co mám a dovoluji sobě, aby 

ke mně mohlo přitéct více a více hojnosti." Energie Vděčnosti aktivuje také naši 1. čakru. 

Soucit - "Zbavuji se hodnocení a soudů druhých. Neposuzuji, nehodnotím. Vím, že jejich cesta 

je jiná než ta moje, každý má možnost volby. Projevuji soucit a přijetí všeho, jak je, tím dávám 

najevo svůj postoj k jejich cestě. Vím, že nejsem zde proto, abych měnil druhé, ale našel sám 

sebe." Energie Soucitu aktivuje také naši 2. čakru. 

Odvaha - "Jsem odvážný(á) ve svých rozhodnutích a činech. Nebojím se přijmout vlastní stíny 

jako výzvy k novým možnostem. Přijímám svou vnitřní sílu a umím se postavit sám(a) za sebe. 

Projevuji statečnost, spravedlnost a vytrvalost při zdolávání jakýchkoliv překážek. Beze strachu 

jdu životem dál." Energie Odvahy aktivuje také naši 3. čakru. 

Láska - "Já jsem láska a dovoluji sobě přijímat její nekonečnost. Miluji a pečuji o sebe s láskou. 

Dívám se na vše očima lásky, tím je vše jasnější, lehčí a povznášející. Chovám se k sobě i druhým 

s vlídností a laskavostí. Vyjadřuji své pocity. Jsem nositelem Světla pro druhé." Energie Lásky 

aktivuje naši 4. čakru. 

Odpuštění - "Odpouštím všemu a všem včetně sebe, co mě v minulosti zatěžovalo. Prosím za 

odpuštění druhé. Zbavuji se hněvu, pocitu zranění a viny. Děkuji za všechny tyto životní lekce a 

propouštím je ze svého života, osvobozuji se a plně projevuji své sebevyjádření. V druhých 

hledám jen to dobré, dívám se na ně očima lásky. Tím nacházím vnitřní klid a vyrovnanost." 

Energie Odpuštění aktivuje také naši 5. čakru. 

Pochopení - "Mám pochopení a porozumění pro sebe i druhé. Rozumím, co a proč se mi děje 

v životě. Věřím ve vesmírný řád. To, co mě zlobí na druhých, vede k pochopení sebe sama, jsou 

mým zrcadlem." Energie Pochopení aktivuje také naši 6. čakru. 

Pokora - "Jsem pokorný k božímu vedení a vědom vlastní nedokonalosti. Jsem pravdivý k sobě 

i druhým, uznávám skutečnost, jaká je, mám respekt, snažím se nesrovnávat, neposuzovat a 

nehodnotit." Energie Pokory aktivuje také naši 7. čakru. 
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