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Intuice 

Toto cvičení je psací a kreativní. Co pro Tebe znamená intuice? 

Vnitřní vedení, třetí oko, šestý smysl, hlas duše... 

 

Popiš svou intuici a vše, co Tě k ní napadne: 

 

 

 

 

 

 

Popiš svůj prožitek, kdy Ti intuice dobře poradila a stalo se něco 

významného, nečekaného, krásného...: 

 

 

 

 

 

Na kolik % dáš v průměru každý den na svou intuici: 
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5+1 smysl života: rituál 

Třetí oko, tedy náš šestý smysl, můžeme trénovat různými způsoby 

skrze všech našich ostatních 5 smyslů. Spojila jsem je do jednoho 

rituálku, který Ti pomůže třetí oko nenásilně otevírat. Pro tento rituál 

si najdi klid a čas sama pro sebe. 

Můžeš si jej samozřejmě podle potřeby rozdělit na dílčí části do 

několika cvičení. 

Budeš potřebovat: 

- svíčku 

- kamínek (např. ametyst nebo lapis lazuli) 

- hudební nahrávku 

- kvalitní vysokoprocentní čokoládu nebo domácí kakao 

- esenciální olej (např. aroma levandule, šalvěj...) 

Zrak – svíčka 

Zapal si svíčku a nerušeně pozoruj její plamen, jako jsme to už 

několikrát zkoušeli. 

Sluch – hudba 

K rituálu si pusť připravenou nahrávku, která podporuje proudění 

energie šestou čakrou. 

Čich – aromaterapie 

Kamínek nebo oblast třetího oka si zakápneš esenciálním olejem 

pro masáž a budeš si užívat vůni. 

Hmat – masáž 

Při rituálu si budeš masírovat oblast třetího oka (mezi obočím) Tvým 

kamínkem (nebo amuletem). 

Chuť – kakao 

K rituálu si připravíš pravé kakao, jako jsme to dělali v přípravném 

workshopu nebo si dáš kousek kvalitní vysokoprocentní čokolády. 
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Rituál bude vypadat asi takto – připravíš si kakao/čokoládu, pustíš 

si nahrávku, zapálíš svíčku, na kamínek si kápneš olejíček a začneš 

oblast třetího oka masírovat, u toho budeš pohled směřovat do 

plamene svíčky, na jazyk dáš rozpustit kousek čokolády nebo se 

napiješ kakaa. Postupně oči zavřeš a budeš vnímat všemi svými 

smysly kromě zraku – v tu chvíli zapneš zrak vnitřní. A necháš se 

unášet přítomným okamžikem. 

Toto cvičení dělej vždy v plné střízlivosti! 

 

Můj prožitek: 
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BONUSOVÉ CVIČENÍ: 

Pohlédni do sebe! 

Toto cvičení si udělej pouze, pokud se na to cítíš a nepociťuješ 

vnitřní obavy či strach, že ho dělat nemáš – následuj svou intuici. 

Před cvičením si udělej OCHRANU! 

V klidu a o samotě si ničím nerušena stoupni před čisté zrcadlo 

(nebo se před něj posaď se vzpřímenou páteří). A pohlédni si 

hluboce do očí. Svůj pohled zaměř na své třetí oko – místo mezi 

obočím. Už s ním nikam neuhýbej, ani nezavírej oči a dívej se na 

sebe. Po pár minutách uzříš svou pravou tvář. Doslova nahlédneš 

do sebe a spatříš dosud nepoznané – pohlédneš na sebe svým 

magickým okem Čarodějky. Stát se může mnoho, nelekej se. 

Toto cvičení se dělá až po dobu 1-3 hodin a vyžaduje velikou 

koncentraci a důvěru. Začít můžeš na několika minutách a 

postupně trénovat. 

Jakmile vnitřní pocit nahlásí, že je čas přestat, cvičení ukonči, není 

třeba se přemáhat. A zapiš si, co jsi viděla, jak ses viděla, co se 

dělo... 

TIP: Cvičení můžeš doplnit otázkou "Zrcadlo, zrcadlo, co vidět 

mám, ukaž mi pravdu a odhal klam..." 

Můj prožitek: 
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MÉ vnitřní VEDENÍ, děkuji Ti ! 

Poděkuj za spojení se svou INTUICÍ, poděkuj za své vnitřní vedení (i 

vědění), které Ti vždy ukazuje cestu Tvého nejvyššího dobra. 

Poděkuj své duši, jak s Tebou komunikuje a krásně Tě vede 

životem. Poděkuj i Pochybníčkovi, za to, že díky němu vlastně víš, 

kde je ukryté bohatství, protože Tě odrazuje od toho, tam jít. 

Poděkuj svému mozku, jak úžasně pracuje a jak se skrze něj můžeš 

projevovat a učit. Poděkuj svým očím, všem třem za vše, co 

mohou vidět, za vše, co Ti je dovoleno nahlédnout. 

To všechno jsi TY – poděkuj SOBĚ! 

Poté se podívej do zrcadla, pohlaď se s láskou po čele a řekni si 

nahlas “Já jsem!”. 


