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Klub Putování rytmem jara 

Jarní rovnodennost - Ostara 

 
 

Jsem průvodkyně světem kluků a rytmu přírody. 

Inspiruji ženy, jak díky rytmům přírody a nástrojům Access Consciousness nalézat svou vnitřní rovnováhu a 
jak toto předávat dětem. 
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Jen pár slov… 
Tento materiál vznikl na základě mých zkušeností a znalostí a slouží jako informační produkt a součást Klubu 
Putování rytmem Jara, který je přístupný na www.venzarovi.cz.  

Zároveň také tím, že jste si stáhli tento materiál, berete na vědomí, že nenesu žádnou zodpovědnost za využití 
informací v něm obsažených a úspěchy či neúspěchy z nich plynoucí.  

 

 
 

 

http://www.venzarovi.cz/
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1. Jarní rovnodennost - Ostara 

 

Zamyšlení, o čem je tato rovnováha 
Rovnováha mezi tmou a světlem, mezi tvořením a manifestaci. Potkává se Morana a Vesna. 

Z nitra Země dostáváme vzkaz. 
Vzkaz, že světlo po nějaké době opět vítězí, že jsme pro tento rok přežili zimu...Může to působit úsměvně 
v naší nynější situaci, ale příroda skutečně nemá žádný úhel pohledu na naší realitu a to, co tu vytváříme. 

Záleží jen co my si zvolíme. 
Život nebo Smrt? 

Je to čas nových začátků, nových projektů, zasévání semínek. 

       

Na podzim to bylo jinak, tma pohltila světlo a my měli možnost se ponořit nejen do hloubek temné části 
roku, ale i nás samých, našich pocitů, emocí a všeho, co k tomu patří. Bylo potřeba projít temnotou, vidět ji, 
přijmout ji, abychom se opět dostali ke světlu a naplno si ho mohli nyní začít užívat. 
Světlo a tma jsou dvě strany jedné mince, bez jednoho není druhé. Všichni chceme ke světlu, často si volíme 
to pozitivní a mnohdy se snažíme necítit to negativní nebo si to případně vyčítáme. Co se ale děje, když se 
snažíme odstřihnout od našich temných pocitů, emocí a prožívání, které nám není zrovna příjemné? Tak 
trochu si lžeme do kapsy. Odmítáme tím část nás samotných nebo části těch druhých, kteří nám to zrcadlí, 
když nás jejich reakce emočně háčkují.  Stavíme si obranné zdi, děláme závěry a soudy a blokujeme přijímání. 
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Pocity se ukládají do těla, zatěžují ho a zastírají naše VNÍMÁNÍ. Vnímání je něco jiného než cítění. Je za tím 
a mimo tělo., obsáhne daleko víc. Jako vnímavé bytosti víme a nemusíme vše pouštět do těla, aby to tělo 
cítilo. A zároveň máme kapacity vnímat i to, co není naše a ztotožnit se s tím. Což je převážná část všech 
našich negativních pocitů, jen to nevíme, protože nám to nikdo neřekl. 
 
Je to náš obranný mechanismus, který jsme převzali.  Nikdo nám neřekl, jak funguje vědomí a energie, že 
nám může Země přispívat, že nás podporuje a pomáhá nám. Že můžeme přispívat i my jí. Že se můžeme 
ptát, jestli to, co cítíme, je naše a posílat to pryč. 
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Kudy vede cesta ven, na světlo?  

 
Skrze plné přijetí, uvědomování, komunikaci s tělem a neztotožňováním se s tím negativním, co 
cítíme.  Skrze vyčištění a uvolnění mysli i těla od těchto nahromaděných emocí, pocitů a myšlenek. Je to 
někdy sakra těžký, znám to...V dnešní době máme spoustu nabídek a možností různých technik, jak toto 
udělat. Nebojte vyzkoušet něco nového. Respektive se neustále ptát: Bude tato technika pro mě přínosem? 
Pokud má tělo expanzivní a lehký pocit, to je ta pravá cesta pro vás. Mě takto funguje Access Consciousness. 
;-)  
Je to někdy sakra těžké, moc dobře to sama znám. Poznala jsem ale, že 

Život a radost jsou VOLBA 

 

Jaro a léto jsou období, kdy naše duše začíná cestovat, stejně tak jako duše Matky Země. Sbírají spoustu 
venkovních vjemů, je daleko snazší cítit lehkost, na rozdíl od temné částí roku, kdy vjemy jsou převážně 
niterné.  
 
Prošli jsme cyklem, světlo zvítězilo, staré necháváme za sebou.  
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Můžeme si nyní užívat naplno nového, smyslového života. Plnými doušky pozorovat, jak se vše probouzí, 
oživené, přetransformované v nový život, jak v přírodě, tak i v nás. Můžeme se nechat léčit světlem, které 
přichází k nám, do naší duše a také energií ze Země, která k nám může proudit. 
Užívejte tedy tento světlý i zemský cyklus, čerpejte světelnou energii, vyživujte se zemskou energií, 
pozorujte a zároveň si buďte vědomi cykličnosti. 
Nejen přírody ale i té vlastní, ženské, emocionální proměnlivosti. Milujte ji stejně, jako milujete jarní a letní 
přírodu.  
Nedělejte si o ničem žádné názory, závěry nebo soudy. Ty zničí vše, co jste doposud vytvořily nebo kam se 
posunuly. 
Pojďte se tedy rozloučit se zimou a naladit se na jaro. Pojďte objevit, co má pro vás nachystané a jaký vzkaz 
vás na jaře čeká.  

Čeho se potřebujete zbavit a co skutečně toužíte nechat vyrůst? Ne to co 

vymyslí vaše hlava, ale to co je v souladu s vaším srdcem a vaší 

podstatou. 

Jakou budoucnost toužíte nechat vyrůst a vytvořit? 
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2. Společný jarní kruh s dětmi 

 

Uvítáme společně s dětmi jarní rovnodennost. Připravíme si jarní oltář uprostřed místnosti nebo 
v případě pěkného počasí klidně venku. Můžeme tento rituál udělat i velmi brzy ráno, s vycházejícím 
sluncem, pokud máte chuť.  
 

Budeme potřebovat: 

 Čerstvé jarní květiny ve váze 

 Bílá svíčka ke květinám 

 Misku s vodou 

 Tři svíčky - zelenou, žlutou a fialovou 

 Sklenku mléka a lžičku medu 

 Tibetskou mísu, zvonkohru či buben 

 Vonnou tyčinku nebo vykuřovadlo 
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Sejdeme se společně kolem oltáře v kruhu. Pokud je nás více, rozdělíme dětem úkoly. Jeden má na starosti 
hudební nástroj, druhý zapalování svíček, třetí mléko a med nebo vykuřovadlo. 
Děti tyto role milují a hostí se jich s velkým nadšením a zároveň jim to dodává pocit důležitosti, že také 
na jejich roli záleží. 
Otevřete kruh, uvítáním a důvodem, proč se scházíte. 
Povězte se příklady rovnováhy v životě, v přírodě - dejte prostor dětem, dle věku, vyjádřit se a říct své 
postřehy bez našeho hodnocení nebo "napovídání". 
Nyní se nacittě na vzduch a změnu ročního období. pokud jste venku, bude to snadnější. Co cítíte ve 
vzduchu? více Zemi nebo vodu a déšť?  Cítíte ve vzduchu jaro? jak je cítit? jako má vůni? Jakou má chuť? 

 K uctění rozkvétající Země, zapalte zelenou svíčku. Nechte se inspirovat následujícími slovy a přizpůsobte si 
sobě. 

Máme tu jarní rovnodennost, kolo roku se opět otočilo. 

Světlo a tma jsou v rovnováze, země se probouzí ze spánku 

a jaro opět přináší nový život a změny. 
 Zapalte žlutou svíčku, k uctění navracejícího se Slunce. 

Slunce se nám vrací, Zemi probouzí. 

Světlo a tma jsou v rovnováze, nebe je plné světla a tepla v převaze. 

Slunce hřeje naši Zemi a dává život každému z nás. 
 Jako poslední zapálíme fialovou svíčku, k uctění všeho, co nás přesahuje. Záleží na vás, zda je to pro vás Bůh 

nebo Bohyně, universální láska, Vesmír nebo čistě jen životní síla. Je to to, co zahrnuje vše, bez posuzování, 
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hodnocení. Je to Vědomí. Je to to, co neumíme rozumem pochopit, co třeba neznáme. Je to to posvátné 
v našich životech, ty Zázraky, které se stále dějí. 

Přišlo Jaro a my jsme vděční za ten zázrak 

Vítáme život, vítáme světlo, vítáme jaro! 

Posvátný zázrak je všude kolem nás. 

V rašící trávě, v poupatech květin, 

v zrozených mláďatech, v půdě, která nás živí, v nebi, které je nad námi, ale i v chladné bouři s deštěm. 

Jsme vděční, že tento zázrak můžeme zažívat každý den. 
 Nechme chvilku prostoru k uvědomění si těchto třech plamenů, které jsme 

nyní zažehli do našich životů. 
 Jaké místo mezi nimi máme? Jaké místa mají v našich životech? Jsme nyní 

v naprosté harmonii, v rovnováze mezi světlem a tmou. Jak ji hledáme 
v našem životě každý den? 

 Na závěr smíchejte mléko s medem a nabídněte tuto směs Zemi a jejím 
bytostem, jako svůj dar s poděkováním za její podporu které se vám dostává. 
Pokud nejste v přírodě, udělejte to později, třeba za vaším domem nebo 
na zahradě. 

 Na závěr se propojte se Zemí (třeba bosky) a se Sluncem a se všemi v kruhu 
a uvědomte si, že jste na tom nesjprávnějším místě ve vašem životě. 
Poděkujte sami sobě a všem v kruhu, pozdravte se a ukončete rituál. 
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3. Naladění na bytost Jara 

Udělejte si čas pro sebe, příjemnou atmosféru a prostor tak, aby vás nikdo nerušil. Pokud máte hlavu plnou 
myšlenek a nebyly byste schopné udržet záměr, dejte si nejprve nějaký pohyb. Svižnou procházku, svižné 
cvičení (například jogovou sestavu, pozdrav slunci, katu pranam, Čchi-kung a pod) nebo několika minutový 
spontánní tanec. 
Zapalte si svíčku, zapalte vykuřovadlo nebo vonnou tyčinku a s prosbou o čištění,  očistěte prostor  i sebe. 
Požádejte vaše průvodce o ochranu a vedení. 
V naladění mluvím o Paní Zimě a Dívce Jara, ale stejně tak to může být Morana a Vesna nebo Smrtka 
a Panna. Použijte ten název, s kterým se nejvíce ztotožníte. 
 

Naladění na Bytost Jara si poslechněte ZDE>>> 

 

 

 

 

https://venzarovi.cz/wp-content/uploads/2019/03/jarobytnaladeni-258HGrk.mp3
https://venzarovi.cz/wp-content/uploads/2019/03/jarobytnaladeni-258HGrk.mp3
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4. Poděkování 

Děkuji, že jste se mnou sdíleli tuto chvíli, prvního zastavení v našem Jarním Klubu, který více a více nabývá na 
významu, v této Korunové době. 

Tady naše společná cesta končí a můžete se mnou pokračovat v Klubu Putování rytmem jara ZDE>>> 

Věřím, že jste si i v těchto intenzivních časech užili spojení se sebou, přirodou i dětmi. 

Doufám, že Vás poznání o rytmu roku dovede ke snížení stresu z oslav a přeji si, abyste se k přírodě a jejímu 
rytmu co nejčastěji vraceli, objevovali nové rozměry v prožívání a nacházeli hloubku, která je v nich ukrytá. 

Pokud chcete sdílet nebo se na něco optat nebo když bych mohla být jakým koliv příspěvkem pro vás, 
kontaktujte mě na e-mailu katahonza@venzarovi.cz. 

 

Těším se na všechny Vaše reakce, dojmy a zkušenosti. Budou pro mě velkou motivací do další práce.  

 

Další informace a články najdete na našich stránkách www.venzarovi.cz. nebo na Facebooku v naší skupině 
Čarovýchova šťastných kluků nebo ve skupině Čarotvorba pro život. 

https://venzarovi.cz/klub-putovani-rytmem-roku/
mailto:katahonza@venzarovi.cz
http://www.venzarovi.cz./
https://www.facebook.com/carovychova.stastnych.kluku/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/2195278454133317/

