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Moje milá,
jsme kousek za půlkou adventního kalendáře a už jsme si společně
vyzkoušely hromadu technik, jak podpořit svou vnitřní harmonii. Měly
jsme tu jógu, meditace, relaxace, dechové techniky, EFT, techniku
koherence srdce a mozku...
Dneska náš čeká něco trošku jiného. Pečovat o sebe můžeme taky
pomocí našeho vlastního hlasu. A právě o tom to dneska bude.
Dnešní okénko pro tebe (a mě) připravily Štěpánka Černá se svou
ukázkou LáZnění a Pavla Saraswati Dasi s mantrou Sri Vitthala
Giridhari Parabrahmane Namaha.

Co jsou mantry?
Slovo mantra pochází ze sanskrtu a skládá se ze dvou základů
- manas (mysl) + tra (nástroj).
Mantry jsou posvátné zvuky (slabiky, slova i věty), které
harmonizují tělo a mysl, spojují nás se se sebou samými i s
tím, co nás převyšuje.
Konkrétní mantry pomáhají léčit fyzické tělo, přitahovat lásku
a bohatství, uvolňovat negativní emoce a mnoho dalšího.

Jejich kouzelná síla spočívá ve vibraci, která skrze zpěv
prostupuje každou buňkou našeho těla. Nejde ani tak o
samotná slova a jejich význam, ale to, co jejich zpěv vytváří v
našem těle.
Nejstarší mantry se objevovaly už v posvátných indických
védech, před více než 3000 lety a jejich praxe je dodnes
populární mezi jogíny po celém světě.

LáZnění
"Prostřednictvím hlasu se můžeš opečovat a propojit sama se sebou,
i pokud máš pocit, že "neumíš zpívat". Stačí se uvolnit a dovolit si svůj
hlas rozeznít.
Právě tím provází Štěpánka v rámci ženských hlasových kruhů
LáZnění a ty to můžeš zkusit na vlastní hlas v její dnešní ukázce.
Štěpánku můžeš dál sledovat na Facebooku, Instagramu a na
YouTube, kde najdeš i její nádhernou písničku Dívenka za sklem
(zimomriavky zaručený).

Přejít na video

Mantra Sri Vitthala Giridhari Parabrahmane
Namaha & meditace pro Matku Zemi

Přejít na video
Pavla si pro nás kromě mantry připravila ještě jeden dáreček, a to
slevu 500 Kč do konce roku na úžasný online program Sanskrtská
knihovna, který obsahuje učení o mantrách - jejich význam,
výslovnost, recitaci i zpěv. Najdeš v něm taky učení o sanskrtu a
výuku hraní na harmonium a barytonové ukulele.
Do kurzu se dostaneš tudy a pro uplatnění slevy stačí zadat slevový
kód: SARASWATI
Pavlu Saraswati Dasi můžeš dál sledovat tu:
FB stránka Saraswati Sounds
Instagram Saraswati Sounds,
Youtube kanál Just Love Kirtan

Mantra OM
Na závěr přidávám ještě svou nahrávku mantry OM - jedné z
nejznámějších manter vůbec, které je podle jógové filozofie
původcem celého vesmíru.
Všemohoucí čisté vědomí se zhmotnilo do vibrace óm, která
rozpohybovala vše ve vesmíru a stvořila tak i svět, ve kterém dnes
žijeme...

Přejít na video

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

