
  

 

Spirit  = je duch-tedy vy, tak také budete umístěni 
v prostoru!!! 

Fire  = OHEŇ……svíčka-bílá neutrální 

Water  =VODA…..sklenka vody/stačí kalíšek 

Air  = VZDUCH…..vonná tyčinka/levandule, ylang-
ylang,pomeranč 

Earth = ZEMĚ…..do misky hlína z květináče nebo hlína 
z lesa, přírody 



Pracovní prostor 

Tak  si vytvoříte svůj pracovní prostor, to je místečko, kde si 
rozložíte podle živlů také jejich zástupce, které tady na této 
planetě k tomu používáme. Nakreslíte si pentagram, který si 
dáte doprostřed stolečku nebo toho vašeho místa. Pokud se 
učíte pracovat jen s jedním živlem, což zprvu tak bude, dáte si 
zástupce tohoto živlu do středu tohoto pentagramu a začnete 
podle návodu „navazovat kontakt s živlem“. 

 Zaprvé samozřejmě musíme znát podstatu a vlastnosti živlu, 
a za druhé ovládat materii, z níž je každý jednotlivý živel slo-
žen - tedy jeho energii.  

Pokud ale máte pocit, že víte, co je který živel zač, a s energií 
taky pracovat umíte, můžete jít dále. 

Pro každý živel jsou určitá pravidla práce s ním: 

všechny se svou podstatou dost liší, ale každý pracuje s jinými 
druhy energie, a má také jiné potřeby a dovede člověka k ji-
ným cílům. Tento cíl je dobré si vybrat už na začátku cesty a 
později ho neměnit - protože kdo se naučí pracovat s jedním 
živlem, neovládne tím pádem všechny, ale vždy jen ten jeden 
konkrétní. 

Je dobré si pro začátek vybrat živel, ke kterému máte nejblí-
že, ať už povahově či stavbou těla nebo jste narozeni v jeho 
znamení / většinou je to tento živel/, či prostě jen více s ním z 
nějakých důvodů sympatizujete, většinou je to právě ten živel, 
který máte nejraději nebo ho už třeba od narození prostě ovlá-
dáte.  



Pro mnoho lidí je to třeba OHEŇ-je zároveň pro práci s ener-
gií relativně snadný, protože je dost dynamický. HNED VÍTE 
U NĚJ, NA ČEM  JSTE !!! 

Pokud budete pracovat s ohněm, dejte si pozor na otevřené 
okno, a jakýkoli jiný zdroj průvanu, zbytečně by vás rozptylo-
val a ovlivňoval by oheň místo vás. Stejně tak se nesnažte po-
máhat si dýcháním a foukáním, sice hned uvidíte výsledek, ale 
s dechem umí pracovat každý z nás a vy se přece chcete sou-
středit na mysl. 

 

 



Meditace 

Jednou s nedílných příprav je samozřejmě meditační cvičení. 
Jde o to, nastolit vnitřní klid a soustředění se na práci s dotyč-
ným živlem. 

Jak to tedy udělat? 

Sedneme si do přirozené pro nás polohy, někteří si mohou také 
i lehnout, pro mnohé to bude na začátku práce s živly velmi 
důležitý krok, protože pokud nebudete mít vnitřní klid a mír, 
jen těžce se budete soustředit na práci s jednotlivými živly. 
Takže zaujměte polohu, která vám vyhovuje a začnete s pravi-
delnými nádechy a výdechy, neměly by být nucené, ale zcela 
přirozeného vašeho rytmu. Jde o to, aby jste se soustředili 
právě na tuto činnost. 

Ttímto, dýchacím cvičením si nejen dodáváte energii do těla, 
ale také učíte svou mysl soustředění se na určitou věc, což 
později velmi oceníte, při práci s živly. Pravidelnými nádechy 
a výdechy si připravíte mysl na to, že bude muset pracovat 
zcela cíleně s energií, kterou právě dýchacími cviky tělo získa-
lo. 

K tomu si můžete pouštět i meditační hudbu s přírodními zvu-
ky, tedy například zurčení vody, mořský příboj nebo i šum 
lesa. Pomalu bude pravidelně nadechovat do spodní části plic, 
a postupujete v nádechu výš a výš, až ke klíční kosti. Jakmile 
se pohnou při nádechu, pak na chvíli zadržte dech a pomalu 
začněte ve stejném rytmu a stejné rychlosti vydechovat, něko-
mu to jde lépe, když si počítá na kolik mu vyjde nádech a zase 
na stejný počet se bude vydechovat ( 1,2,3..) Takto se budete 



dodýchávat asi 10 až 15 minut před tím, než chcete pracovat 
s některým živlem. Jakmile jste připraveni meditací a prodý-
cháním, pomalu přejdete k práci s živlem. 

 

 

Jednotlivé živly 

 

    

   

 

 

 

 


