
SPOLUPRÁCA SO ŽIVLAMI

Postupne si predstavíme 4 živly a zároveň aj spôsob, 
ako sa s nimi môžeme spájať a pozvať ich k spolupráci. 

www.martinapechackova.sk 



SPOLUPRÁCA SO ŽIVLAMI
OHEŇ
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Oheň môže byť veľmi prínosný (príprava jedla, teplo v izbe...), 
ale i veľmi deštrukčný (požiar domu, lesa ...). Je veľmi nepokojný,

meniaci sa, výbušný, rázny, transformačný aj bojovný. Je základom 
pre našu prácu. Tiež nám môže pomôcť pri našich plánoch, odpúšťaní 

a prepúšťaní starého, ktoré nám už viac neslúži. 
K práci si prizveme archanjela Michaela. 

 

Postup:
Priprav si sviečku (farbu nechám na Tebe, dôležitejšie než výber farby

je Tvoj zámer), ďalej pero a papier. Najskôr Zámer vznikne
 v myšlienke. Premysli si pokojne, čo chceš ohňu odovzdať 
(ideálne aby to bola myšlienka v pokoji, nie v rozčúlení). 

Ak máš Zámer, nápad, myšlienku, napíš ju na papier a poď sa z tohto
pocitu vypísať. Prepojenie ruky, očí a mysle je veľmi prínosné. 

Jednak spomalíš svoje rýchle myšlienky a jednak to zo seba všetko
vypíšeš. Čo odovzdáš ohňu je len na Tebe. Tak ako vidíš plameň

sviečky, tak i v sebe si predstav, že sa zapaľuje iskra transformácie. 
Keď máš svoj zámer, svoje myšlienky, presvedčenia, ktoré chceš ohňu

odovzdať, pozri sa do plameňa a požiadaj ho o podporu pri prevzatí
posolstva, ktoré máš prijať.  Spájaj sa s elementom ohňa. Tento Ťa
nespáli, ani Ti neublíži. Ak chceš, môžeš aj vstúpiť do jeho energie

a nasať do seba jeho silu. Odovzdaj mu všetko, čo aktuálne potrebuješ
pustiť a tiež prijmi naspäť energiu tvorenia nového. Na konci procesu si

predstav, ako zapúšťaš korene (nohy) do zeme a spájaš sa so stredom
planéty a uzemňuješ sa. Nakoniec papier bezpečne spáľ a popol vynes
(ideálne) mimo domu, svojho priestoru a poďakuješ sa živlu za pomoc,

podporu a transformáciu starého v nové.
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VODA
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Voda je život i očista. Má mnoho pozitívnych účinkov pre nás. 
Voda má pamäť, aj ako i naše bunky. Práve voda tvorí najväčšiu
časť v našom tele, preto to, akú vodu prijímame, je nesmierne
dôležité a prínosné. Vodu vieme i programovať vetami, aké si my
zvolíme. K tejto práci si prizveme archanjela Gabriela.
 

 

Postup:
Budeš potrebovať lavór, alebo malú vaničku s teplou vodou, 

do ktorej pridáš soľ (epsomskú, ale nič sa nestane, ak použiješ 
i obyčajnú, kuchynskú). Opäť papier a pero + pohár s vodou 

na pitie. Daj si lavór pod stôl, kde budeš sedieť a ponoríš nohy 
do vody (cez chodidlá sa nám mnoho uvoľňuje a soľ proces ešte
zintenzívni). Popros element vody, aby od Teba prijala, čo jej

chceš odovzdať, aby Ťa očistila a vnímaj aj odpovede od vody, 
aké Ti pošle. V predstave sa môžeš do vody ponoriť celá a okúpať
sa nahá. Alebo si len predstav, ako v nej plávaš, alebo ležíš voľne
na pokojnej hladine. Na papier neskôr môžeš napísať, aké vnemy

si zachytila a čo by si si chcela vode povedať Ty. Môžu to byť
krátke slová, ktorými si chceš naprogramovať vodu. 

Pohár s vodou polož na papier, nechaj pôsobiť cez noc a ráno
vodu vypi. Postup samozrejme môžeš opakovať. Ráno sa poďakuj

živlu vody za pomoc, podporu a očistu starého v nové.
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ZEM
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Energia elementu Zem je stabilná, plodná, prosperujúca 
a má v sebe aj esenciu materstva. Tak ako v zemi zasadíme

semienko a to pomaly rastie, tak nás Zem učí trpezlivosti, pokore,
spoľahnutí sa na dozrievanie a rast v súlade s prírodou. I energia
živlu Zeme môže byť deštrukčná (zosuvy pôdy, extrémne suchá,

zemetrasenia …) K práci s elementom Zeme si prizveme
archanjela Uriela.

 

Postup:
Tu budeme pracovať s energiou semienka – to je Tvoj nápad, 

Zámer – a vyzvem Ťa ísť fyzicky von, do prírody, kam Ťa nohy
zavedú. Ver svojej Intuícii, kde navnímaš, že máš svoje

„semienko“ zasadiť. Ideálne je byť pri tom naboso, no je to len 
na Tebe. Predstav si,  ako sa spájaš so Zemou, ako Tvoje korene

prenikajú do jadra Zeme.
A ak budeš uzemnená, zasaď svoje „semienko“ do pôdy

(môžeš i fyzicky urobiť jamku, položiť tam svoje „semienko“, 
poleješ to vodou, podporíš myšlienkou pre úspešný a zdravý rast. 

Na konci procesu sa poďakuj živlu Zeme a vráť sa domov. 
Môžeš si vizualizovať, že to „semienko“, Tvoj Zámer sa

zakoreňuje a silnie. Čochvíľa bude vo fyzickej realite i viditeľné. 
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VZDUCH
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Element Vzduchu je ako ležatá osmička, nikdy nekončiaci prúd 
a nekonečný priestor. Udržiava rovnováhu medzi ohňom

a vodou. Má vplyv na kreativitu, slobodu, pohyb a ľahkosť. 
K práci si prizveme archanjela Rafaela.

 

Postup:
Tentokrát Ťa pozvem vyjsť na vzduch, ideálne niekde vyššie,

na kopec, no ak sa nedá i balkón bude fajn. Ide o energiu tohto
elementu, napojiť sa naň a vnímať jeho šepot na lícach,

vo vlasoch, na tele. Čo chceš odovzdať vetru? Akú správu od neho
chceš prijať? Maj otvorené jasnopočutie a všímaj si zvukové

znamenia. Od ľudí, od vtákov, zvierat, listov na stromoch… 
Čo cítiš? Sú tam nejaké vône? Alebo je to zatuchnuté, staré, dlho

nevetrané, alebo je to teplý, vlhký, takmer stojatý vzduch? 
Dýchaj zhlboka, prirodzene, striedaj to podľa reakcií tela. 

Môžeš i rozpažiť ruky a tak nasávať energiu tohto živlu 
aj cez dlane. Môžeš stáť, môžeš kráčať a môžeš i bežať. 

A stále maj pri sebe myšlienku tohto elementu. 
Čo sa v Tvojom tele deje a mení? Odpovede si môžeš doma

zapísať. Opäť sa na konci procesu uzemni, poďakuj, 
spoj so zemou a vráť sa do TU a TERAZ. 
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Je len na Tebe, ako často sa budeš spájať so živlami. 
Moje odporúčanie je, aby si venovala jeden deň/večer každému

zvlášť a potom na piaty deň ich všetky skombinovala. 
Všetky ich prizveš, to už stačí vo vizualizácii.

 
Archanjelov si k spolupráci myšlienkou, úprimnou modlitbou

a svojim Zámerom privoláš.
 

Archanjel Rafael - vzduch 
Archanjel Michael - oheň
Archanjel Gabriel - voda
Archanjel Uriel - zem  

 

 

Prepájaj všetky živly spolu, vnímaj, ako sa miešajú ich energie 
a nechaj, nech prestúpia celým Tvojim telom, každou bunkou 

a každou informáciou, ktorú pre Teba majú. 
Nedrž to v tele, posúvaj tú energiu smerom hore do Vesmíru 

a rovnako smerom dole do Zeme.
Vizualizuj si, ako Ťa tá energia všetkých elementov harmonizuje,

usádza a narovnáva nerovnováhu v Tvojom tele. 
Cez chodidlá sa na konci opäť uzemni 

a poďakuj sa živlom za ich spoluprácu, prínos a energiu 
Vráť do TU a TERAZ.

 
 
 

https://sk.eferrit.com/ako-rozpoznat-archanjela-raphaela/

