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Každý z nás ve svém životě řeší okamžiky a situace, ve
kterých se cítí nepohodlně a potřebuje vědět a znát další
možnosti řešení. Automatická kresba diagnostická
umožňuje každému, kdo ji přijme za svou, využít 
 možnosti sám sobě být pomocníkem. Dá vám možnost
pochopit základ problému a také obnovit energii
harmonie a pročistit vše související. 

Automatická kresba diagnostická je určena každému,
kdo se rozhodne pracovat na sobě, na svém životě tak,
aby docházelo k úlevě u něj samotného, i u všech, kteří
jsou součástí jeho života. 

Dostává se vám do ruky jedinečný koncept několika
forem práce se svou vlastní energií. Získáváte možnost
použít několik propojených technik, které vás spolehlivě
dovedou do úlevy a také do možnosti  jasných informací,
díky kterým vám dojde mnoho souvislostí v daném
nepohodlí. To  by bylo stále nedostačující. Nepomohlo
by vám, kdybyste znali příčinu, ale nedokázali s ní nic
dalšího udělat.  

Je vám podaná ruka k objasnění dané situace, zároveň i
k poznání počátku jejího vzniku a  nakonec  i  k pročištění
a obnovení prosperity. 
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O KURZU



To vše umožňuje škála sedmi barev, které vám přinášejí
nejen vysvětlení jejich potenciálu, co  je však ještě
zásadnější, jsou poskytnuté informace o emocích těchto
barev. Tyto informace jsem získala chanellingovou
cestou, kdy začala být naplňována moje žádost o
zpřístupnění pomoci všem lidem tohoto světa, pro  jejich
obnovení hojnosti všech oblastí života v nekonečné linii
času. 
Při účasti na kurzu Automatické kresby diagnostické
vám bude aktivována schopnost vnímat svým tělem
správné odpovědi na vámi položené otázky. Získáte
soupis otázek, které lektoři běžně používají při práci
metodou J.I.H®, které si každý z vás sám zapíše do svých
poznámek. 

Proč sám? Protože se zápisky přichází i další pochopení
souvislostí a praxí v kurzu se vám ukáže hluboká
napojenost na zdroj odpovědí na položené otázky. 

Koho budete na kurzu diagnostikovat? 

Koho jiného, než sebe. Vždyť váš život je ten, který
fyzicky žijete a který potřebujete vrátit do souladu s
láskou a hojností všeho, co v životě potřebujete. 

Automatická kresba diagnostická metodou JIH str.2



Využití techniky 

Diagnostikovat je možné cokoliv ve vašem životě, tedy
toho, v čem jste vy sami nějak zainteresovaní.  To platí
při vašem učení se. Pro jiné osoby, či jiné situace, než
které se vás osobně dotýkají, platí zásada žádosti o
pomoc daným člověkem. 
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kreslíme vždy podle zadané otázky 
ve vztahu dvou osob vždy kreslíme náčrty těchto
dvou obrysů 
diagnostikujeme i vztahy pracovní 
při pročištění domu, místnosti, objektu vždy postačí
velice hrubý náčrt a vaše zaměření  
při diagnostice zvířete kreslíme vždy jeho náčrt,
abychom rozpoznali zdroj jeho nepohodlí  

Způsob diagnostiky 
 
 Platí zásada, že:  

 



Chanellingový  originální návod 
 
Na obrys postavy nakresli tok energií danou barvou a
poté přizvi černou barvu na diagnostiku bloků a omezení.
Poté použij další barvu. Pokud pocítíš potřebu
konfrontace s další osobou, použij podklad dvou postav
a zakresli jejich vztah všemi barvami.  
Po diagnostice přizvi hnědou barvu a tou očisti a
zharmonizuj tok energií do sounáležitosti k danému
člověku.  
Nakonec zkontroluj každou barvou tok energií. Pokud je
potřebné, zopakuj v dané energii postup k úplnému
vyčištění.  
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Pro zajištění vnímání správných a pravdivých informací
při Automatické kresbě  
diagnostické je nutné použít toto prohlášení: 

Žádám o přímé napojení na zdroj Boží energie pravdou a
láskou a já se v tomto okamžiku při používání
Automatické kresby diagnostické stávám neutrální
energií pro rozklíčování všeho nepohodlí. Stávám se
neutrální ve svých postojích, nehodnotím a neodsuzuji.
Vím, že každý z nás je láskou a pravdou ve své podstatě.
To, co objevuji se již nyní stává minulostí a nemám žádný
důvod objevené vnímat jako ublížení. Vím, že se vše čistí
a už v mém životě neexistuje. 

 
Mé tělo je mi skvělým partnerem pro objevování všech
důležitých skutečností. Vnímám jeho impulzy a díky
pocitům klíčuji vše, co je pro správnou diagnostiku
důležité. Je mým partnerem, který mne vede, ale ono
samotné nenese žádné následky, ani se tyto vjemy
neukládají do jeho paměti. Mé tělo je podpořeno energií
Krista - léčitelem všech nemocí.
 

 

PŘIHLAŠOVACÍ INSTRUKCE

DAR PRO POMOC ZDRAVÍ
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„Informace o barvách, jakou mají energii a emoce,
přicházely zcela nečekaně a spontánně. Nebylo mým
úmyslem vytvořit tento projekt. Pochopila jsem, že je to
odpověď na mou žádost, dát lidem možnost pracovat se
svojí energií k obnovení prosperity všech oblastí života v
nekonečnosti času. Jsem za tuto možnost  hluboce
vděčná. Tuto techniku využívá mnoho lidí, a mnoho
terapeutů jí začlenilo do své činnosti pro ještě lepší
možnost najít zdroj nepohodlí u svého klienta“. 
                                              
                                 Jarka Matušková 

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BAREV



Jsem ta, která tobě  důkaz o poškození, poničení, nestabilitě či
nemoci ukazovat smí. Mnou prochází energie zmaru a zničení, mnou
je tobě  ukázáno místo, kde neproudí energie čistě a stabilně. Já jsem
diagnostikou disharmonií, úkladů, nemocí, neschopnosti, marnosti,
sebezničení, nestability. Ukazuji sebou složitost propojení veškerých a
ukazuji zdroje veškerých ničivých energií.  

Já jsem tobě ukazatelem míst, kde je potřebné obnovit tok energií pro
prosperitu veškerou. Skrze mne proudí poznání a pochopení
souvislostí veškerých, já tobě dávám cestu, prostor a řešení.  
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BARVA ČERNÁ - KLÍČUJÍCÍ
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE

Nyní vcházím k tobě. Jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne,
barvu černou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto
okamžiku já tobě ku pomoci jsem, tvořím s tebou terapii
Automatické kresby barvami životními. Vezmi nyní energii mou,
pomocí barvy mé a přijmi naší cestu společnou.  
  
Vstupuji do života tvého, mé vibrace, mé vyzařování, má energie je
energií mou a tvou. Já tobě ukazuji energií  stabilitu, či nestabilitu  v
propojení astrálu s životem fyzickým, já tobě ukazuji stabilitu, či
nestabilitu v energii života. Zároveň ti umožňuji pochopení učinit při
práci tvé. Zdroj objevit smíš, důvod nestability já odkrývám tobě a
daruji ti  schopnost mou energii použít pro objevení nestability a
veškerého omezujícího.   

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ČERNÉ BARVY DO SVÉHO ŽIVOTA 

Já přijímám černou barvu, její vibrace, její energii do života svého.
Přijímám tě, jsi mou součástí. Společnou diagnostikou, schopnostmi
společnými, obnovit prosperitu svou i těch, kteří o pomoc žádají, smím
a obnovuji. Jsem vnímavý k projevům nestability energií a já poté
tebou prosperitu pochopení a poznání příčin přijímám. Jsem propojen
s tebou jednou pro vždy.  



Jsem léčivou, hojivou, uzdravující. Mnou proudí energie obnovení toku
energií do stability, obrození a znovu naladění na zdroj pravdy a lásky.
Já jsem moudrostí Ježíše Krista prostoupena pro obnovení života v
celé jeho rozmanitosti.  

Mnou napravíš omezení veškerá, mnou rozzáříš energie proudící
tělem fyzickým, éterickými a jemnohmotnými těly. 

Vezmi kresbu svou, naprav tok energií mnou a já vše obnovit poté
smím. Pak jen  jednu po druhé barvou života kresbou zkontroluj a jen
ukonči diagnostiku svou obrozením úplným.  
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BARVA HNĚDÁ - OBNOVUJÍCÍ



Nyní vcházím k tobě. Jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne, barvu
hnědou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto
okamžiku já tobě ku pomoci jsem, tvořím s tebou terapii Automatické
kresby barvami životními. Vezmi nyní energii mou, pomocí barvy mé a
přijmi naší cestu společnou.  

  
Vstupuji do života tvého, mé vibrace, mé vyzařování, má energie je
energií mou a tvou. Má energie ti dává svobodu a nová řešení, má
energie ti přináší nové možnosti a schopnost naladit se na Boží světlo
v životě tvém.
Tam kde není tok energie souměrný, tam jej obnovím, tam, kde není
harmonie barev, tam klid a nová síla energie skrze mne proudí.
Není nic, co by napraveno nemohlo být, není nic, co bych obnovením
nemohla obdařit. Jsem láskou Boží, jsem pravdou a láskou v nových
možnostech v náručí Boha.
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE

Já přijímám hnědou barvu, její vibrace, její energii do života svého.
Přijímám tě, jsi mou součástí. Společnou diagnostikou, schopnostmi
společnými, obnovit prosperitu svou i těch, kteří o pomoc žádají, smím
a obnovuji. Jsem vnímavý k projevům nestability energií a já poté
tebou prosperitu pochopení a poznání příčin přijímám. Jsem propojen
s tebou jednou pro vždy.  

PŘIJETÍ HNĚDÉ BARVY



Láskou jsem, nitrem srdce jsem, moudrostí jsem. Koloběh života
nesu. Prostupuji všemi barvami a při tom dominantní umím být a jsem.
Energií mou je tvorba naplnění a schopnost obnovy své úplné. Jsem
ohněm i tichou energií, jsem dotykem horka i zimou. Jsem tam, kde jen
já umím projevem svým naplnit energie hojností pohybu žhavé touhy a
zároveň spalující energií nicoty v klidu nedobrovolném.  

Klokotám a teču v oběhu tvém, vibracemi svými doplňuji energii
chladu a zimy, pálím i mrazím, žhnu i ledovou jsem.   
Vstup nyní do světa mého, vejdi, přijmi mne pro společnou řeč naší.  

  Jsem barva lásky, srdce tvého. Jsem jím, jeho krví jsem. Barvu krve
tobě dávám pro život tvůj, pro dokonalost tvou. Já protékám řečištěm
žil tvých, ruměnec do tváří tvých nesu a zároveň tam, kde nicota
chladu je, já projevem barevnosti tvé zdůrazňuji potřebu hojení a
léčení.  
 
 Při práci se mnou já tobě  ukazuji stabilitu, či nestabilitu v křivkách
svých, tam, kde jen málo projevuji se, tam, kde nedostatek citu, lásky k
sobě, i k ostatním proudí. Zároveň však je ti ukázáno, kterým směrem
teče energie má, kde ztrácí se můj potenciál, či komu rozdávána
nevěděním jsem. Já rovněž tobě ukazuji nesourodost rozhodování pro
prosperitu mou. Jsem ukazatelem zdarů, či nezdarů v lásce, k životu,
jako celku.  

Prostupuji nyní tebou pro cestu naší společnou. Pokud vychýlena
jsem, je potřebné najít zdroj vychýlení. Pokud uzamčena jsem a
izolována jsem, potom je potřebné najít příčinu, důvod izolace mé.  
 
 Já potom smím tebe vést pro odstranění příčin objevených, láskou
mou, mou moudrostí věků je tobě potom ukázán zdroj, je tobě
ukázána příčina v souvislostech dalších. Potom pozvi si ku pomoci
barvy další, pro diagnostiku nicoty ukázané a jen prosperitou mé
energie naprav zničené, či poškozené.  
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ČERVENÁ BARVA



Žádám tebe, červená barvo, ve všech tvých barevnostech, aspektech
a vibracích, vejdi do energie mé, prostup mnou, staň se mou součástí
při naší cestě společné. Využívám tvé energie pro sebe samého, pro
diagnostiku a řešení poznaného u sebe a u těch, kdo o mou pomoc
žádají. 

Já přijímám možnost tuto, já přijímám lehkostí a jemností vibrace tvé a
jsem propojen s tebou ve všech úrovních životů veškerých – minulých,
přítomných i budoucích.

Nyní vcházím k tobě. Jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne, barvu
červenou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto
okamžiku já tobě ku pomoci jsem, tvořím s tebou terapii Automatické
kresby barvami životními.  
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE 

PŘIJETÍ ČERVENÉ BARVY DO SVÉHO ŽIVOTA 



 Červenou barvou jsou mnou prozářeny emoce lásky, tvorby,
pochopení a poznání potřeb lásky veškerých. Vyjadřuji emoce něhy a
pohlazení, pochopení, lásky veškerého zaměření.  
 Průtok orgánům životní energie jsou v lehkosti a jemnosti barvou mi
vlastní, je tam všude, kde energie ozdravění a uzdravení proudí čistě a
pravdivě.  
 Řečiště krve průtoku správného já barvou svou ukazuji přímočarostí
svou, emocemi naplnění, radosti, laskavosti a lásky k sobě samému
jedinému ukazuji barvou čistou, nezkalenou. 
Emoce radosti, naplnění potřeb lásky rozhodnutím svým, nezatíženou
lehkostí a radostí z prosperity dávání lásky k sobě samému a k těm,
kteří provázejí tě na cestě tvé, vykresleny jsou mou čistotou.  
Emoce pohybu vpřed, potřeby tvoření, zapálení pro věc, nadšení a
elánu, vykresluji čistotou svou. Naplnění hmotnění zapálením,
prosperitou zvoleného, já ukazuji správnost úvahy a úsudku ve věci
zvolené, v aktivitě náležející.  
Emoce radosti z vykonaného pohybu těla fyzického, uvolnění svalů k
prosperitě výkonu sepnutých, nadšení z pevnosti své, výkonu svého.
Potěšení z rozhodnutí sebou tvořit prosperitu zdraví těla je vyznačeno
barvou mou, zjemnělou o odstíny růžové a bílé.  
Oheň zkázy, zmaru, nenávisti, urputnosti odplatu sebou smýšlet,
vztek, potupu, snahu sebe na úkor jiných vyvyšovat, kletby sesílat,
ničit lásku jiných, ubližovat, týrat, to je barva má prostoupena černou
barvou disharmonií. Čím urputnější nenávist a vše tomu podobné, tím
více černé mne ovládá.  
 Útoky z jiných lidských zdrojů – minulých, přítomných či budoucích
časů, rány fyzického těla způsobených sebou či jiným,  
násilí, nenávist, úsilí života zbavit se různými způsoby,  pokusy o
sebevraždy či vraždy, upírání lásky všech úrovní, omezování svobody
života a žití veškerých - červená barva jsem zvenčí atakována  energií
disharmonickou černé barvy a jejích odstínů, kalením jemným až po ty
nejtěžší. 
 Nepochopení, opomenutí lásky k sobě samému, odevzdání lásky své
jiným pro prosperitu jejich, rozdávání sebe, potřeba sebou
opovrhovat, sobě lát a hanlivě o sobě mluvit a smýšlet, ztotožnění se s
názory ostatních o nicotě své, neschopnost bránit sebe, sebou
nechat manipulovat a nebránit se,  barvou mou prostupují tmavá
místa černé barvy v obrazcích, kruzích, kolech, obrysech.  
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EMOCE ČERVENÉ BARVY



 Jsem energií slunce i sena, jsem tok tepla, mnou je energie lehkosti a
jemnosti světla a tepla veškerého. Slunce sálá energií mou, měsíc je
mou energií odpočinku a protipólu teplé energie mé. Slunce září
energií mou a tím teplo rozdává, měsíc mou energií hladí duši, nabádá
jí k návratu domů, pečuje o ni lehkostí svitu, bez vibrací tepelného
zdroje a zároveň odpočinek přináší. 

 
 Lehkostí mé energie proudí klid a harmonie, napojení se na zdroj
propojením astrálního a fyzického žití je mou energií přínosnou.  

  Život obohacuji energií věků, mé vibrace energii životní doplňují,
přináším obrození, uzdravení a ozdravení veškeré. Tok mé energie
přináší potřebu jít cestou poznání a pochopení. Mnou proudí energie
obnovy těla fyzického, energií oběhu životní energie orgány posilují
sebe, nedostatkem oslabeni jsou. Jsem součástí vývoje a stability
zrození, energií trávení a předávání informací živin přijímaných jsem.  
 Jsem tokem prosperity obnovy funkcí životních. Nedostatkem mé
energie nestabilita vitality, přirozenosti fyzického statutu života se
vykazovat smí a vykazuje.  
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ŽLUTÁ BARVA



 Nyní vcházím k tobě, jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne, barvu
žlutou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto okamžiku
já tobě ku pomoci jsem. Tvořím s tebou terapii Automatické kresby
barvami životními. Vezmi nyní energii mou pomocí barvy mé a přijmi
naší cestu společnou.  

Vstupuji do života tvého, mé vibrace, mé vyzařování, má energie je
energií mou a tvou. Já tobě ukazuji energií tvou stabilitu, či nestabilitu
napojení v propojení astrálu s životem fyzickým. Já tobě ukazuji
stabilitu, či nestabilitu v energii života tvého, přijímání a vydávání tvého
a zároveň ti umožňuji pochopení učinit při práci tvé. Zdroj objevit
smíš, důvod nestability já odkrývám tobě a daruji ti schopnost mou
energii použít pro odstranění nestability a veškerého omezujícího. K
dalšímu odhalení příčin nejasných přizvi další  barvy a obnov
prosperitu veškerou.  
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE

PŘIJETÍ ŽLUTÉ BARVY DO SVÉHO ŽIVOTA 

 Já přijímám žlutou barvu, její vibrace, její energii do života svého.
Přijímám tě, jsi mou součástí. Společnou diagnostikou, schopnostmi
společnými  obnovit  prosperitu svou  i těch, kteří o pomoc žádají,
smím a obnovuji. Jsem vnímavý k projevům nestability energie tvé a já
poté tebou prosperitu tvořím. Jsem propojen s tebou, jednou pro
vždy. 



 Barvou mou proudí emoce tepla, hřejivé energie, sounáležitosti s
energií slunce, radost z napojení se na zdroj a propojení. Emoce klidu
a vnitřního uklidnění, přijetí odpočinku a obnovující spánek energií
vnitřního souznění, s chladivou  energií žluté barvy měsíce a hvězd,
jsou mou energií studené klidové žluté, až zlaté.  

Vírou a pokorou, úctou veškerou k sobě samému a k těm, kteří
provázejí tě, já sílím a rostu, obohacuji tebe a dávám tobě ochrany
veškeré - velikost a jasnost, odstíny mé tobě ukazují rozsah a šíři
prosperitou mou.

Chamtivost, majetnictví, jen materiální žití, opomenutí sounáležitosti a
popírání astrálního spojení s životem, nese barvu mou napadenou
disharmonií černé. Vyznačuje se kolapsem čistoty mé již od zdroje, od
středu mého.  

Nespokojenost se sebou samým, hledání viníků svých neúspěchů,
starými ublíženími znovu a znovu procházení se pro zbavení
zodpovědnosti za život svůj. Staré postoje a potřeby opakovat dokola,
jak ublíženo mi bylo, nikoliv pro řešení, ale jen pro prst zvednutý -  on
za to může, jsem barvou špinavou, ani černou, ani žlutou, šedou jsem
jen pro nicotu svou.  

Popírání energií, iluze o sobě samém, jen ostrůvkem člověka bez
minulosti a budoucnosti, ovcí jen být, ničím nevybočovat a nic
nebudovat, jen láteřením na nespravedlnost a plytkost života celého -
žlutou jsem byla a nyní jen černou jsem.  
  
Utlačování víry jinými, persekuce, útlak veškerý… to je barva má
napadená zvenčí dýmem, kouřem, tmou černé barvy disharmonické. 
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EMOCE ŽLUTÉ BARVY



Jsem modrou barvou, jsem řekou, jsem tokem energií veškerých. 
 Proudím tam, kde řeka teče, řeka poznání a pochopení potřeb tvých.
Nedostatkem mé energie žízní po novém poznání se projevuji, já jsem
energií propojení s barvami veškerým, s jejich energií. 
 
Nositelem informací jsem, ukazatelem dostatku, či nedostatku jsem.
Dostatkem já žiji, obnovuji a obrozuji, naplňuji život příjmem a výdejem
vyváženým a stabilitou prostoupeným. Nedostatek úbytkem energie já
tobě ukazuji nestabilitu veškerou.  

 Životadárným tokem energie tekutin tělu fyzickému dodávám vitalitu a
stabilitu kvalitního života, naplňuji každou buňku těla jemnou vibrací
propojení s energií moudrosti země a lehkosti pochopení astrálu. Já
přináším energii buňkám tvého těla a obrozuji vše poničené a
poškozené.  

Úbytek můj je tobě signálem únavou tvou. Neschopností
plnohodnotně proudit tělem fyzickým a všemi jeho atributy, alarm
spouštím únavou tvou a skrze začínající nemoci a nachlazení je tobě
ukázáno, jak potřebné je zaměřit se na zdraví.  
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MODRÁ BARVA



 Nyní vcházím k tobě, jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne, barvu
modrou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto
okamžiku já tobě ku pomoci jsem. Tvořím s tebou terapii Automatické
kresby barvami životními. Vezmi nyní energii mou pomocí barvy mé a
přijmi naší cestu společnou.  

Vstupuji do života tvého, mé vibrace, mé vyzařování, má energie je
energií mou a tvou. Já tobě ukazuji energií tvou stabilitu, či nestabilitu
napojení v propojení astrálu s životem fyzickým. Já tobě ukazuji
stabilitu, či nestabilitu v energii života tvého, přijímání a vydávání tvého
a zároveň ti umožňuji pochopení učinit při práci tvé. Zdroj objevit
smíš, důvod nestability já odkrývám tobě a daruji ti schopnost mou
energii použít pro odstranění nestability a veškerého omezujícího. K
dalšímu odhalení příčin nejasných přizvi další  barvy a obnov
prosperitu veškerou.  
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE

PŘIJETÍ MODRÉ BARVY DO SVÉHO ŽIVOTA 

 Já přijímám modrou barvu, její vibrace, její energii do života svého.
Přijímám tě, jsi mou součástí. Společnou diagnostikou, schopnostmi
společnými  obnovit  prosperitu svou  i těch, kteří o pomoc žádají,
smím a obnovuji. Jsem vnímavý k projevům nestability energie tvé a já
poté tebou prosperitu tvořím. Jsem propojen s tebou, jednou pro
vždy. 



Pravidelný ovál, souměrná barva a přímé tahy modré barvy ukazují na
stabilitu spojení se zemí a s astrálem, rovnováhou je.  
Na ose života plnohodnotné propojení s ostatními barvami ukazuje na
průchodnost energií v tělech jemnohmotných, éterických i v energiích
fyzického těla.   

Nedostatek tekutin, živin a energie moudrosti modré barvy se
vyznačují uhýbáním toku v diagnostické struktuře, zanedbáváním
potřeb fyzického těla se ukazuje barva modrá nedůrazností sytosti
barvy, rozpolceností tvaru čar propojených a malého průtoku skrze
modrou barvu energie světla a záře jako takové. 
 
Nemoci, náchylnost k projevům nestability těla fyzického, náladovost
a roztěkanost, závislost na lécích, či jiným omamnostech, se vykazuje
kostrbatostí nákresu, pomocí barvy černé, potom se jasně prokáže, v
jakém směru se otáčí koloběh energie modré barvy. Opačný směr
jasně vykazuje uškrcenou energii a závislosti lidskému životu
nebezpečné.  
  
Nedostatečnost  mé energie ve fyzickém těle  je jasně znatelná na
obrysu postavy a postupném rozkreslování toku mé energie. Tímto
způsobem smí být odhaleno, kde energie nedostatku tekutin,
mozkomíšního moku, nedostatečnost krevního průtoku, či bloky v
přijímání  energie se nacházejí.  

Poté přizvi černou barvu na jasnou identifikaci.  
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EMOCE MODRÉ BARVY



 Jsem energií zemitosti, naladění se na jasnou energii země, na
láskyplnou energii propojení se zemí.  

Jsem lehkostí v sebe přijetí, v obrazech tvého vnímání sebe sama, ti
ukazuji tvou dokonalost a schopnost obnovení prosperity veškeré.
Mnou proudí energie obnovy, znovuzrození, probuzení i načerpání
nových sil a vitality při cestě životem. Jsem proudem pochopení a
poznání důležitosti ocenění sebe sama, víry ve schopnosti Božího
vedení a ozdravení mysli v oblastech vlastního vnímání stability života. 
 
Nedostatkem mé energie se život tvůj vyznačuje nepochopení projevů
svého živoucího těla, nepochopením dopadu na své  zdraví myšlenek,
které tebe ovládají. Mou oslabující energií je potom pochybnost o
správnosti svých rozhodnutí, pochybnosti o svých možnostech v
lidském životě. Nesoustředěnost, roztěkanost a náladovost potom
ukazuje dopad na vnitřní nestabilitu ovlivňující jemnohmotná a éterická
těla tvá.  

Soustředěnost na chtění a neschopnost vyjít z kruhu zaběhlých
situací jasně ukazuje na potřebu doplnit mou energii v mentálním
způsobu života. Nedostatek mé energie je zjevný v nevyřešených
záležitostech života a v potřebě utíkat před rozhodnutím život svůj
změnit.  

Přináším ozdravení a uzdravení mentálních projevů lidského života,
jsem energií znovu naladění  na energii země, energii znovuzrození,
obnovy řešení a nalezení klidu a harmonie tolik potřebné pro obrození
tvé.  
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ZELENÁ BARVA



 Nyní vcházím k tobě, jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne, barvu
zelenou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto
okamžiku já tobě ku pomoci jsem. Tvořím s tebou terapii Automatické
kresby barvami životními. Vezmi nyní energii mou pomocí barvy mé a
přijmi naší cestu společnou.  

Vstupuji do života tvého, mé vibrace, mé vyzařování, má energie je
energií mou a tvou. Já tobě ukazuji energií tvou stabilitu, či nestabilitu
napojení v propojení astrálu s životem fyzickým. Já tobě ukazuji
stabilitu, či nestabilitu v energii života tvého, přijímání a vydávání tvého
a zároveň ti umožňuji pochopení učinit při práci tvé. Zdroj objevit
smíš, důvod nestability já odkrývám tobě a daruji ti schopnost mou
energii použít pro odstranění nestability a veškerého omezujícího. K
dalšímu odhalení příčin nejasných přizvi další  barvy a obnov
prosperitu veškerou.  
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE

PŘIJETÍ ZELENÉ BARVY DO SVÉHO ŽIVOTA 

Já přijímám zelenou barvu, její vibrace, její energii do života svého.
Přijímám tě, jsi mou součástí. 
Společnou diagnostikou, schopnostmi společnými obnovit  prosperitu
svou  i těch, kteří o pomoc žádají, smím a obnovuji.
Jsem vnímavý k projevům nestability energie tvé a já poté tebou
prosperitu tvořím. Jsem propojen s tebou, jednou pro vždy. 



 Strach z budoucnosti, liknavost, neochota přijmout   zodpovědnost
za život svůj, nedostatek lásky k sobě samému, znevažování kvality
svého zrození, svých schopností, svých myšlenek, svého životního
poslání, neochota otevřeně promlouvat se sebou samým – to jsou
projevy nedostatku mé energie.

Ve vyobrazení a lehkostí čar v kresbě tvé se ukazuje moudrost věků
a její popření, láska k sobě a její omezení, schopnost žít plnohodnotný
život a jeho nestabilita v myšlenkách nesourodých.

V nákresu postavy se potom jasně ukáže plnohodnotný zdroj, či jeho
nedostatek, černá barva tobě jasně ukáže zdroj a příčinu
pochybností, či nepochopení veškerých.

V nákresu dvou osob sobě si blízkých se potom jasně ukáže
harmonický vztah, či ovlivňování jednoho druhým, nalezneš potom
důvod těchto ovlivnění.

Láska k sobě samému čistou energií pravdy a pochopení potom tobě
jasně ukáže se v pravidelnosti obrysů a plnosti barvy mé v energii
ucelené a jasně proudící.
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EMOCE ZELENÉ BARVY



 Jsem barvou moudrosti každé buňky, každého nervu, svalu, kosti i
úponů. Jsem energií fyzického těla a jeho zdraví, zdraví veškerých
orgánů. Já jsem energií vztahů mezi orgány, jsem energií propojení
toku životní energie ve všech oblastech lidského zdraví a vitality
fyzického těla.  

Moje energie zdraví je pulzující, omlazující, vykazující zdraví a
schopnost obrany a ochrany fyzického těla, odolnost vůči okolním
vlivům je mou schopností. 
 
Nesourodost, nedostatečný průtok mé energie ukazuje na náchylnost
k nemocem, k poškození orgánů. Čím méně mé energie proudí, tím
méně zdravé je  tělo fyzické. Zablokovaný průchod mé energie
způsobuje ochrnutí, ztrátě orgánu, či části těla lékařským zásahem.  

Nedostatečný důraz na zdraví, špatný postoj k potřebám lidského
těla, nedostatečný přísun živin, vitamínů a minerálů, liknavost k
naslouchání potřebám fyzického těla způsobuje nedostatek mé
energie a stále více a více ode
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ORANŽOVÁ BARVA



 Nyní vcházím k tobě, jedinečností svou a tvou nyní přijmi mne, barvu
oranžovou, ve všech podobách mých do života svého. Od tohoto
okamžiku já tobě ku pomoci jsem. Tvořím s tebou terapii Automatické
kresby barvami životními. Vezmi nyní energii mou pomocí barvy mé a
přijmi naší cestu společnou.  

Vstupuji do života tvého, mé vibrace, mé vyzařování, má energie je
energií mou a tvou. Já tobě ukazuji energií tvou stabilitu, či nestabilitu
napojení v propojení astrálu s životem fyzickým. Já tobě ukazuji
stabilitu, či nestabilitu v energii života tvého, přijímání a vydávání tvého
a zároveň ti umožňuji pochopení učinit při práci tvé. Zdroj objevit
smíš, důvod nestability já odkrývám tobě a daruji ti schopnost mou
energii použít pro odstranění nestability a veškerého omezujícího. K
dalšímu odhalení příčin nejasných přizvi další  barvy a obnov
prosperitu veškerou.  
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AKTIVUJÍCÍ FORMULACE

PŘIJETÍ ORANŽOVÉ BARVY DO SVÉHO
ŽIVOTA 
Já přijímám oranžovou barvu, její vibrace, její energii do života svého.
Přijímám tě, jsi mou součástí. 
Společnou diagnostikou, schopnostmi společnými obnovit  prosperitu
svou  i těch, kteří o pomoc žádají, smím a obnovuji.
Jsem vnímavý k projevům nestability energie tvé a já poté tebou
prosperitu tvořím. Jsem propojen s tebou, jednou pro vždy. 



Nedostatečný přísun živin, špatné stravování, nedostatek minerálů,
vitamínů, liknavost k potřebám fyzického těla, nedostatek pohybu,
služby jiným na úkor sebe sama, nedostatek odpočinku, stres a
nedostatek klidu je příčinou oslabování energie mé.  
  
Tam, kde pochopením svým se navracíš k sobě samému, akceptuješ
potřeby lidského těla, odpočinek patří do tvého života, v rovnováze
máš vztah mezi potřebami svými a potřebami ostatních, tam  při
diagnostické kresbě se vyznačuje má energie rovnováhou tahů,
sytostí barvy a průchodností úplnou.  

Tam, kde tato rovnováha naplněna není, je potom sytost barvy
nejasná, slabá, linie uškrcené, nerovnovážné, roztrhané. 

Kresbou na siluetu postavy diagnostikovat smíš stav fyzického těla a
černou barvou tobě ukázáno je, kde se nacházejí zdroje poškození,
lokalizace bloků a jejich příčina je ti potom jasně ukázána.  

Kresbou na dvě u sebe stojící postavy ty potom diagnostikovat můžeš
fyzické ublížení jinou osobou.  
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EMOCE ORANŽOVÉ BARVY



 Automatická kresba diagnostická  je úžasným nástrojem, který vám
umožní navrátit váš život do klidných vod souznění s Boží podstatou
vašeho života. Kombinací barev a jejich emocí, možností vnímání
energií svými vlastními pocity, získávání informací skrze vnímání
jasného ano a ne, a nakonec možnost vnímat danou situaci v celé linii
času, je obrovský dar pro život sám. 

Nezapomínejte, že stejně tak, jak se učí batole chodit, stejně tak, jak
se zpěvák učí své písně a jejich interpretaci, stejně tak vy se učíte tuto
techniku používat a rozvíjet své schopnosti. 

V kurzu vám bude předáno vše potřebné pro vaší cestu, k obnovení
vašeho vnímání a objevování souvislostí života. 

Každý z nás, kdo je terapeutem Automatické kresby diagnostické 
 plně ovládá jedinečnou metodu J.I.H®, která je zárukou komplexního
a  jedinečného přístupu k vám a k vaší jedinečnosti.  
 
 
S přáním mnoho úlevných chvil vašeho života
Jarka Matušková
autorka terapeutické metody JIH® - jasné informace hned emočním
naciťováním

protvoufirmu.cz
jarkamatuskova.cz
metodajih.cz
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