Žiť s čistou lásk
Moniku Jakubeczovú poznáte z jej článkov v rubrike Medzi
nebom a zemou, kde čitateľov Balansu oslovuje od úplne prvého
čísla nášho časopisu. Teraz sme ju vyspovedali o aktuálnom
dianí a veríme, že jej odpovede budú inšpiráciou
pre mnohých z nás.
Žijeme vo veľmi
zvláštnom období,
máme za sebou
pandémiu, teraz
prebieha vojnový
konflikt na Ukrajine.
Niektorí ľudia to
zvládajú veľmi ťažko,
iní si žijú lepšie. Čo sa to
teraz vlastne deje na iných
úrovniach?
Život nám prináša rôzne situácie, no
to, ako ich vyhodnotíme, závisí od nášho
uhla pohľadu. To, či máme strach, alebo
sme v harmónii, nezávisí od toho, či vo
vedľajšej krajine zúri vojna, alebo sused
ochorel na smrtiaci vírus, ale od toho, nakoľko nás ovláda strach. Kým to dovolíme,
vždy sa niečoho budeme báť: smrti, choroby, straty milovaného človeka či finančného krachu. Neraz som videla na terapiách,
ako si človek vytváral barličky strachu, len
aby sa o niečo mohol oprieť. V podstate
to bola entita ega, ktorá týmto spôsobom
držala dušu v nízkych frekvenciách. Počas svojej duchovnej cesty som pochopila,
že strach je absencia viery v Boha. Máme
strach, že prídeme o prácu, keď si neveríme, bojíme sa o svoje deti, keď nedôveru-

jeme ľuďom, komu sme ich zverili, a chytáme paniku, keď nás strašia v správach,
lebo neveríme v božskú múdrosť. Ja roky
hovorím, že Stvoriteľ ma má rád, a pošle
ma tam, kde ma je treba. Alebo ma zachráni, ak ešte môj čas neprišiel, nech je
to celosvetová pandémia či zúrivá vojna
v okolí. Naozaj nie je dôvod na strach. To
však neznamená, že sa máme tváriť, že sa
nič nedeje, keď sa svet rúti niekam, kam
nechceme. Cieľ je často skloňovaná nová
Zem. Je to miesto, kde ľudia žijú v harmónii a v láske. Kde čistá pravda a všeobjímajúca láska je motorom všetkých aktivít. Vo
svojich víziách som to už videla, dnešné
deti, ktoré sa sem narodia, už prechádzajú týmto portálom, učia sa tam, ako ho
„vybudovať“ tu. No my, mladá, stredná
a staršia generácia, sme predvojom a je na
nás, aby sme pôdu pripravili. Ak sa budeme snažiť žiť s čistou láskou v srdci a žiť
pravdu, čiže žiť v pravde v každej oblasti
života, tak naše deti a vnúčatá nemusia
toľko zápasiť so starými štruktúrami, ktoré
by bolo treba ešte zboriť. A či sa deje niečo
na iných úrovniach? Tak ako hore, tak je aj
dole – a opačne. Žijeme kozmicky historickú dobu, precedens, ktorý zatiaľ nemá
galaktickú históriu, a preto nám pomáhajú

Mriežka na podporu hojnosti
Vytlačte si na A4 papier mandalu kvet života. Bežne dostať náramky z citrínu,
ktoré môžete použiť na vyskladanie mriežky, napríklad ako na obrázku. Na hojnosť môžete použiť aj pyrit. Horský krištáľ je minerál, ktorým môžete nahradiť
akýkoľvek iný a viete ho naprogramovať na čokoľvek. Mriežku potom treba naprogramovať – dať jej zámer, načo slúži, a následne ju aktivovať
ohňom, zvukom či dymom. Od jesene budem organizovať jednodňové kurzy na vytvorenie a využitie takýchto mriežok spolu
s meditáciami a programovaním. Minerály sú totiž živé bytosti,
s ktorými je možné komunikovať, prosiť ich o pomoc a tiež
použiť ako USB kľúč na uchovávanie informácií. Toto všetko je
budúcnosť, preto čím skôr sa naučíme s nimi žiť a komunikovať,
o to rýchlejšie sa dostaneme tam, kam chceme prísť.
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kou v srdci
Ísť ďalej a neobhliadať sa

Stresy väčšinou mávame z minulosti a z budúcnosti. Vyčítame si
veľa vecí, „keby sme to spravili inak,
keby sme nevyslovili tie slová“
a podobne. Anjeli ma naučili, že
minulosť je dobrá len na jednu vec:
prijať zo situácie ponaučenie. Ak
teda dokážeme sami zanalyzovať
svoje kroky a uložiť v sebe esenciu
múdrosti z nášho minulého konania, ktoré dnes vyhodnocujeme
ako nesprávne, to stačí. Potom už
treba ísť ďalej a neobhliadať sa.
Stres z budúcnosti je najzbytočnejšia vec, ktorou môžeme mrhať
svojou energiou. Ak chápeme, že
nič nie je náhodou a že všetko sa
deje pre niečo, tak nás môže udržať
v pokoji myšlienka, že nech sa
stane čokoľvek, bude to pre moje
dobro. Nepamätáme sa, čo všetko
sme si pred narodením zadali do
scenára nášho osudu. Možno je tam
niekoľko lekcií, ako zvládať vojnový
konflikt, a možno to tam vôbec nie
je. Tak načo sa stresovať? Stačí to
riešiť, až keď daná situácia nastane. Samozrejme, je iné pripraviť
sa na najhoršie a nie naivne lietať
v ružových oblakoch, ale bez stresu
a s veľkou dávkou múdrosti. Panika
nikdy nikomu neposlúžila.

Vy žijete vo vlastnej realite,
takže tieto negatívne udalosti už
nepociťujete?

Základné učenie na duchovnej ceste je, že
si tvoríme vlastnú realitu. Nič nie je náhoda a všetko je menné. Kým som nemala
anjelov vo svojom živote, tiež som mala
silnú vieru – v seba. Žila som s presvedčením, že čo si zaumienim, to aj dokážem,
a tak sa aj stalo. Dosahovala som úspechy
vďaka svojej húževnatosti. Niečo podobné
platí aj v spirituálnom svete. Ak uverím
tomu, že som tvorca vlastnej reality, naozaj sa tak stane. Dnes žijem šťastný život,
robím, čo ma napĺňa, a som obklopená
ľuďmi, ktorí sú na rovnakej frekvenčnej
úrovni. Nejde o to, že som v živote mala
šťastie, ale o to, že som si šťastie vytvorila
vlastnými rozhodnutiami. Vždy som odišla odtiaľ, kde som trpela alebo už nepociťovala radosť. Či to bola práca, miesto alebo vzťahy. Z môjho života odišli „vysávači“
energie a prišli takí, s ktorými sa navzájom
nabíjame. V mojej realite nie je strach, no
všetko ostatné sa rovnako objaví, ako iným
ľuďom, ale rozdiel je v tom, že namiesto dlhých týždňov trápenia predýcham situáciu
za pár hodín a poučená vykročím k ďalším
dobrodružstvám. Principiálne nepovažujem veci za náročné, skôr ich vnímam ako
výzvu. Tvrdím: buď nás veci posilňujú,
alebo podporujú. Buď ma situácie či ľudia
tešia a dávajú mi silu, alebo ma inšpirujú
k tomu, aby som sa stala lepšou – práve vyriešením danej záležitosti.

Je toto transformačné obdobie
pre všetkých? Akoby ešte viac
delilo ľudí na dobrých a zlých,
tí zlí sú ešte horší, tí, čo sa mali
bytosti z rôznych úrovní a miest vesmíru. dobre, sa majú ešte lepšie.
A hoci máme obrovskú podporu, to my
musíme vykonať prácu. A tou prácou je
svietiť...

Čo znamená „svietiť“?

Nepodľahnúť strachu, panike či iným negatívnym energiám. Veriť a pracovať na
svojej vnútornej harmónii. Svietiť svojím
úprimným úsmevom, láskyplným objatím, dobrým slovom a súcitným srdcom.
Svietiť, žiariť lásku a pravdu v rodine aj
v pracovnom kolektíve. Odhodiť masky,
ktoré sme doteraz nosili kvôli iným. Lebo
dobro napokon vždy zvíťazí!

Pomenovala by som to možno inak. Tým,
že udalosti sú nezvratné, planéta zem vpláva do 2000 rokov trvajúceho svetla a energie sa menia, ľudia žijúci na tejto planéte sa
buď prispôsobia, alebo to nezvládnu. Prispôsobenie je cez zvyšovanie svojej vlastnej frekvencie, Zem je našou ladičkou.
A tí, ktorí odmietajú čokoľvek spirituálne,
zostávajú vo svojich nižších energiách, no
okolie na nich vplýva, či tomu veria alebo
nie. Je to podobné ako slnko, ktoré hreje
či spaľuje. Ak uverím, že ma slnečné lúče
môžu spáliť, použijem ochranný krém,
klobúk a jemnú šatku na plecia. Vtedy si

Monika Jakubeczová
Keď som mala štyridsať rokov, prišli
do môjho života anjeli a zmenilo sa
okolo mňa všetko. Ľudia, práca aj
vnútorné nastavenie. Po desiatich
rokoch života s anjelmi, keď ma
láskavo sprevádzali vlastnou očistou,
ale aj na ceste pomoci iným, znovu
nastala zmena. Moje vnímanie sa
rozšírilo na multidimenzionálne,
oživené galaktické spomienky duše
sa prehĺbili a začala som život vnímať
nielen planetárne, ale aj galakticky.
Mnohé som pochopila – o tom píšem
vo svojich dielach, no nekonečnosť
poznania je ešte predo mnou a popri
svetelnej práci objavujem nové svety, iné dimenzie a kozmické prepojenia. Mojím poslaním je odovzdávať
informácie, ktoré skrze mňa pretečú,
a tak píšem knihy, prihováram sa cez
videá a odovzdávam svoje skúsenosti na individuálnych či skupinových
stretnutiach. Žijem v radosti a šťastí
a mojím cieľom je ukázať cestu, ako
sa k tomuto stavu dostať. Neučím
a neradím, snažím sa len žiť v pravde
a v láske a hovoriť o tom, lebo táto
cesta je kopírovateľná. Z piatich mojich kníh sú tri anjelské, no s multidimenzionalitou sa stretnete v románoch: Kozmická Láska a Galaktické
vedomie. Viac o mne nájdete na
stránke www.kozmicka.sk.

viem užívať aj putovanie po Sahare. Ak však
odmietam fakt, že mi slnko môže ublížiť,
a pobudnem celý deň vonku bez tieňa či
inej ochrany, okrem spálenej pokožky dostanem úpal a vraciam. To znamená, že
ľudia, ktorí neveria a nekráčajú duchovnou cestou, ktorí stále žijú v „ja“ nastavení
namiesto silnejúcom „my“, tlak týchto nových energií prežívajú ako stres či paniku
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a potom ich správanie je buď agresívne,
alebo inak deštrukčné. Ale ani toto nepotrvá večne. Zomelie ich vlastná energia.
Buď sa to obráti proti nim (infarkt a pod.),
alebo sa zlikvidujú navzájom. Preto je potrebné sústavne sa čistiť a pracovať na sebe,
aby sa nás tieto energie už ani nedotýkali.

Čo vlastne znamená „mať sa lepšie“?
Keď som bola podnikateľkou a slovo Boh
som ani nevyslovila, lebo som neverila, mala som veľa peňazí, užívala som si
hmotný život, ale šťastie bola len maska,
ktorú som nosila. Keď prišli do môjho života anjeli, postupne sa odlúpili zo mňa aj
také masky, o ktorých som ani nevedela, že
ich mám. A dnes zarábam zlomok toho, čo
predtým, no moje vnútorné šťastie sa nedá
ani porovnať s tým, ako som žila predtým.
Som požehnaná, že môžem žiť takýto vedomý život. Ja by som na tento aktuálny
povedala, že sa mám lepšie.

Čo môžeme očakávať?
Môžem povedať len to, čo som videla ja.
Ako všetko, čo je prečítané z Akáša kroniky, aj toto je len alternatívna budúcnosť.
Na nás bude, keď sa k tejto realite dopracujeme. Videla som, že ľudia žijú v súlade
s prírodou a v komunitách. Podporujú sa
vo všetkom a nikto sa nikdy necíti sám. Ak
sa človek potrebuje utiahnuť do úzadia, ostatní mu to umožnia. Ak sa niekto iný potrebuje vyrozprávať, komunita či starejší sú
pripravení ho vypočuť, prípadne poradiť.
Je tu miesto na zábavu, ale aj na tichú meditáciu. Cítila som šťastie, radosť a veľa zelene. Ľudia rozumejú rastlinám, zvieratám
a planétu berú ako bytosť, ktorá ich hostí.
Ego som nevnímala u nikoho, riadenie komunít je skupinové a nezávisí od jedného
človeka. Starí, múdri ľudia sú vážení a deti
vychovávané v slobode, láske a v úcte ku
všetkému živému. Ľudia znova vedia čítať
z hviezdnej oblohy, zároveň využívajú moderné technológie, ktoré však nezaťažujú
ani ľudský organizmus, ani planétu.

Vytvára sa aj na Slovensku
komunita ľudí, ktorá sa dostáva
do „inej“ dimenzie a je už
pripravená na nový svet?
Áno, už teraz vidno, kto nastúpil cestu k novej
Zemi a kto sa ešte
snaží
držať
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Cvičenia proti stresu
a panike

od anjelov. A keď som pri jednom
rozhovore zistila, že sa to deje aj iným,
pochopila som, že ide aj o energetickú
očistu. V konečnom dôsledku voda je
Čo robiť, keď nás stres predsa ovládne? nosič informácií, a tak som ju začala
Tu sú dve krátke cvičenia, ktoré sú
programovať aj pri sprchovaní. No
veľmi účinné a zaberajú vždy.
funguje to hlavne v prípade, keď
nechávam padať prúd vody až na temeno
Vedomé sprchovanie
hlavy, čiže celá postava je pod tečúcou
Ide o klasický očistný úkon, keď si
čistíme svoje telo, len z toho spraviť rituál vodou. Týmto procesom taktiež osviežite
aj na očistu svojej energetiky. Je to naozaj telo, dušu aj myseľ.
jednoduché, netreba zapaľovať žiadne
Vdychovanie svetla
sviečky či inak sa pripraviť. Jednoducho,
Keď vás stres priam zoviera, klasické
keď sa umývate, nechajte tiecť vodu aj na „predýchavanie“ je dobré vylepšiť tak, že
hlavu a pritom v duchu povedzte:
si predstavíte, ako pri hlbokom nádychu
Zmývam zo seba všetku negatívnu
vdychujete svetlo zo Zdroja do hrude a pri
a cudziu energiu. Moja aura a čakry
výdychu toto svetlo roztlačíte do celého
sú očistené. Táto voda ma očisťuje od
tela. Dýchajte dovtedy, kým necítite
všetkého nízkovibračného.
uvoľnenie a vnútorným okom nevidíte
Ja si pri tom predstavujem, že kvapky
svoje celé telo, ako svieti. Aj pri tomto
vody sú svetelné častice, ktoré ma
cvičení uvoľňujete telo nielen pohybom
zmývajú zvonka aj zvnútra. Túto techniku pri hlbokom dýchaní, ale aj kyslíkom,
som objavila opačným postupom. Už
ktorý sa dostáva do mozgu a buniek,
pred rokmi som spozorovala, že v sprche a tým sa čistia aj vaše myšlienky.
mi prichádzajú úžasné nápady, odkazy





sa starých štruktúr. Vďaka internetu a malému Slovensku sa skoro všetci poznáme,
a aj keď nie osobne, ale väčšinou vnímame,
kto patrí do tejto komunity. Je to prirodzená selekcia, keďže „neveriaci“ nerozumejú
našim prioritám, a my, čo už kráčame na
ceste k Svetlu, nemáme potrebu súťažiť,
presviedčať či žiť čisto hmotne. Vedomý
človek už nenadáva, neviní iných a neklebetí. Žije, alebo sa snaží všetko prežívať
láskou. Tento nesúlad sa prejavuje aj na
blízkych vzťahoch. Vedomá žena už nechce byť vo vzťahu, kde sa musí schovávať,
keď chce meditovať. Už nechce klamať,
keď sa prihlási na transformačný seminár,
lebo by poprela život v pravde. Postupne
sa rozpadnú aj manželstvá a partnerstvá,
kde jeden z nich kráča na duchovnej ceste
a druhý to odmieta, dokonca sa vysmieva
či zakazuje. Čas sa nielen zrýchlil, ale aj
zhustil, čiže za jednu hodinu sa udeje toľko, čo v minulosti za týždeň či mesiac. Už
nie je priestor na „potom“. Ak nespravíme veci hneď, ako
nám myšlienka napadne, ako sme svojimi anjelmi či vyšším Ja pobá-

daní, prejaví sa to bolesťou či inou formou
disharmónie. Vchádzame čoraz hlbšie do
pravdy. Do života, kde nič iné neprežije,
len pravda a láska.

Ako toto obdobie zmien prežiť čo
najlepšie?
V prvom rade asi prijatie toho, že je to
fakt. Pochopenie nezvratnosti plynutia.
Niekedy to je najnáročnejšie, že sa musíme zmieriť tým, čo je pred nami. Čiže ak
prijmeme fakt, že zmeny sú nevyhnutné,
už sme spravili prvý krok. Následne ak sa
budeme čistiť (čakry, energetiku, myšlienky), všetko pôjde ľahšie. Naše vibrácie sa
zvýšia, budeme vedieť lepšie načúvať svojej
intuícii, čo je hlas nášho vyššieho Ja či anjelov. A potom, keď sa pevne rozhodneme,
že chceme zmenu k lepšiemu, všetci naši
duchovní pomocníci spravia všetko pre to,
aby sa do nášho života dostali také príležitosti, ktoré stačí uchopiť a len kráčať ku
krajšej budúcnosti. Dnes, keď sa obzriem
na svoj život, už môžem povedať, že to
bolo jednoduché, lebo nebesá vždy vystavajú zábradlia na oboch stranách chodníka, aby sme nevybočili z cesty. No k tomu
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bola nutná hlboká viera v to, že všetko je
v poriadku a čaká ma krajší život.

čohokoľvek. Napríklad hojnosti, vzťahov,
čistenia energetiky a podobne.

Čo nám môže konkrétne pomôcť?

Akých pomocníkov máte doma

Okrem všetkých odporúčaní, ako medi- vy a ako využívate ich pomoc?
tácie, stíšenie, návšteva kurzov či seminá- V posledných mesiacoch sú to hlavne kamerov, čistenie čakier a pozitívne myslenie, ne a zvuk. Rada chodím na zvukové kúpele,
sú tu aj rôzne ďalšie techniky či spôsoby kde ma gongy či krištáľové misky dokážu
na zvýšenie vibrácií či naladenie sa na ra- preniesť do iných svetov. Vysokovibračný
dostnú energiu. Napríklad tanec. Rozprúdi kalich naladený na 432 Hz mám doma aj ja
energiu, rozhýbe molekuly, čiže pracujeme a s ním čistím priestor, kamene aj seba. Na
na všetkých troch úrovniach: telo, duša, čistenie používam občas aj dym, dnes už
dostať rôzne vydymovadlá, každý si
duch. Intuitívny tanec je vlastne
vie vybrať podľa vône. Základ
pohyb tela, ktorý nekontroluVždy,
je palo santo, ale ak prepadjeme mysľou a naučenými
krokmi, ale necháme
nete čaru kadidla ako ja,
keď máme
sa unášať zvukom. Na
tak si zadovážite rôzne
mojich transformačďalšie. Krištále a mišťastie v duši a krásne
nerály sa stali súčasných
víkendoch
mávame hodinový
ťou môjho bytia. Byt
myšlienky, posilňujeme
trans-tanec, počas
mám plný majstrov
svoju pravú hemisféru
ktorého sa dejú často
aj menších kameňov
zázračné uvedomea dostávame sa bližšie a vždy si zoberiem aj
nejaký do postele. Nania či liečenia duše.
No doma v obývačke si
príklad apofylit, ktorý je
k „nebesám“.
stačí pustiť obľúbenú hudpriam vstupenkou do Akáša
kroniky, alebo aktuálne danburit,
bu a len sa vlniť. Kto to už vyskúšal, pozná vplyv hudby, a kto ešte nie, ktorý je veľmi vysokovibračný minerál a naodporúčam. No robte to sami, nech sa ne- laďujem sa s ním na pokojnú noc. Tí, ktorí
musíte kontrolovať pred partnerom či deť- v noci vedome cestujú či majú živé sny, určite
mi. Uvidíte výsledok. Pocity sú nádherné. by si mali do postele zobrať na podporu neA vždy, keď máme šťastie v duši a krásne jaký podobný minerál. Ak nemáte doma nič
myšlienky, posilňujeme svoju pravú hemi- iné, zase, horský krištáľ to istí.
sféru a dostávame sa bližšie k „nebesám“.
Posledné roky sa čoraz výraznejšie objavujú Práve vám vyšla nová kniha
aj drahé kamene, ktoré nám prinášajú po- Galaktické vedomie, ktorá hovorí
solstvá a zároveň nám pomáhajú v harmo- o podobných témach cez príbeh
nizácii priestoru aj nás samotných. Najide- hlavnej hrdinky, ktorá prechádza
álnejšie mať doma aspoň jedného majstra, svojou transformáciou. Súvisí to
čiže veľký obelisk horského krištáľu, niekoľ- aj vaším vlastným prežívaním?
ko ruženínov na podporu lásky (aj sebalás- Sčasti. Kniha obsahuje aj príbehy mojich
ky) a turmalín na ochranu. Ďalšie krištále priateľov, ktorí žijú svoj multidimenzionála minerály si nás už pritiahnu, podľa toho, ny život. To znamená, že si pamätajú, kým
čo potrebujeme riešiť vo svojom živote. sú, odkiaľ prišli a čo je ich poslanie tu, na
Čiže pomáhajú kamene aj uložením na po- Zemi. Samozrejme, veľká časť knihy prináličku, prípadne je dobré s nimi meditovať,
alebo je vhodná cesta aj vytváranie mriežok
či gridov. Grid je vlastne väčšia mriežka
z veľkých kameňov, ktoré vytvárame skôr
krátkodobo a pre nejaký zámer. Väčšinou
na seminároch, lebo len málo ľudí si môže
dovoliť mať doma veľa veľkých kameňov
a mať ich rozložených na podlahe dlhé dni
či týždne. Naproti tomu sú malé mriežky,
ktoré sa zmestia na parapet či policu, alebo
na roh stola. Takéto mriežky sú vytvárané
cielene, s určitým zámerom na podporu

OČISTNÉ DREVO
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ša moje osobné zážitky z obdobia, keď sa
mi rozšírilo vedomie a začala som vnímať
svojich ďalších pomocníkov, nielen anjelov.
Román ukazuje realitu tých ľudí, ktorí už
teraz žijú svoj život v čistej láske a pravde.
Kniha prináša posolstvo a nádej pre tých,
ktorí chcú veriť tomu, že nový svet zažijú
ešte v tejto svojej inkarnácii. Čím nás bude
viac takých, ako sú hrdinky románu, tým
skôr budeme žiť v láskyplnej a šťastnej krajine. Chápem, že pre niektorých ľudí nie
je jednoduché spraviť zmeny vo svojom
živote, a preto je dobré mať vzor a osobne
poznať niekoho, kto podobné kroky už
predtým spravil. Aj preto som sa rozhodla
uviesť knihu cez udalosť „Galaktická párty“,
ktorá sa bude konať v Dome kultúry Modra
14. 6. 2022, kde sa účastníci môžu stretnúť
s hlavnými hrdinkami z knihy.

Čo odporúčate čitateľom, ako
zvládnuť náročné stresové
situácie? Ako my všetci
môžeme smerovať k šťastnému
a naplnenému životu?

Okrem už spomínaných postupov je niekoľko ciest, ako zvládať situácie, ktoré
vás vyvedú z rovnováhy. Ak ešte cítite, že
ste hlboko v bolestiach, určite môže pomôcť individuálna hĺbková terapia. Ak
ste už dostatočne veľa pracovali na sebe
a stále sa vyskytnú ojedinelé disharmonické stavy, vhodné je okamžite prestať
nechať na seba vplývať negatívne správy
a presvedčenia iných. Napríklad, zranená
matka, ktorá v sebe nemá vyliečené vlastné traumy, môže z čistej lásky sústavne
ovplyvňovať svoju dcéru, aby sa rozviedla,
alebo, naopak, trpela ďalej v deštrukčnom
či prázdnom manželstve. Ja osobne nepozerám spravodajstvo v žiadnych médiách
už tridsať rokov, čomu pripisujem veľkú
dávku pozitivity vo svojom živote.
Katarína Olejárová

Naša srdcovka
Drevo Palo Santo (Bursera Graveolens) po zapálení vydáva úžasnú, sladkú vôňu s kokosovou
arómou. Pálenie tohto dreva odháňa všetky
negatívne vplyvy, prináša pokoj a vyrovnanosť,
očisťuje, vytvára harmóniu. Je nazývané aj
svätým drevom, pochádza totiž z posvätného
stromu Amazónie, niekedy nazývaného aj
santal Ameriky. Slúži na zahnanie nešťastia
a pohrôm, odstraňuje odtlačky zlých energií
a negatívnych síl. Má aj upokojujúce vlastnosti,
otvára ducha a umožňuje vstup do inej reality.
Objednáte aj na dobierku na www.balans.sk.
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