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Člověk

Zelená lékárna
Oprava a regenerace 

energetických okruhů v těle

Vnitřní úroveň 
Energetické působení na jemnohmotné 

energetické úrovni - vyladění orgánových 
funkcí

Vnější úroveň 
Změna vnitřní vibrace ovlivní působení 

zevnitř ven - navibrování okolního prostoru 
člověka

Přírodní kosmetika

Vznik povrchové ochranné a 
pěstící vrstvy na těle

Péče o tělo s vlivem z vnějšku 
do vnitř

Vnitřní úroveň
 Prostupující výživné a pěstící 

látky ovlivňují vnitřní hmotu těla

Vnější úroveň 

Očista psychiky člověka

Vnější i vnitřní princip
Harmonizace a vyladění těla 

spojením pečujících éterických 
a zemských látek s živly vody - 
princip krve a naladění tělních 

tekutin

Domácí lázně

Koloidy

Odstranění těžkých kovů a 
jedovatých látek z těla snižující 
schopnost člověka naladit se 

na vyšší frekvence

Očista organismu koloidy

Zdravá strava

Vnitřní úroveň 
příjem energie ze stravy

Vnější úroveň 
 zkvalitnění příjmu z duchovních rovin 
díky nezatížení těla nízkofrekvenčními 

složkami obsaženými ve stravě  

Příjem energie skrze stravu

Úprava a údržba vnějšího 
hmotného prostoru

Vnitřní úroveň
Odraz vnější harmonie po úklidu 
uvnitř osobní energetické úrovně

Vnější úroveň
Ovlivnění jiných bytostí a inspirující 

harmonizující vliv - domácnost a 
rodinný krb

Eko drogerie

vytváření harmonie vnějších prostor - 
vůně, meditace, uvolnění, být sám se 

sebou
- z toho vyplývá vytvoření biopole klidu s 

přesahem k dalším bytostem.

Harmonizace a údržba informačního 
pole bytosti - princip obřadů

naplňující vnitřní klid, mír, nadhled, 
sjednocení se sebou - být vším v 

jednotlivostech

Vnější úroveň 

Vnitřní úroveň 

Domácí kavárna & čajovna

Slučující prvek hmotné 
úrovně

Rodinný krb s harmonizací 
bytových prostor - rodina

Útulný domov

vonné látky a vykuřovadla, barvy, 
zvuky, krystaly, solné lampy

prostupující živlové síly - oheň, 
vzduch

Harmonizace a údržba 
nehmotného prostoru

Vnější úroveň 

- naladění (navybrování) vnějšího 
prostoru na vyšší frekvenci 

- vytvoření ochranného štítu před 
nízkými frekvencemi - emocemi

Vnitřní úroveň 
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