ČAKROVÉ PONOŽKY CHAKRASOCKS

Dostávají se Vám do ruky české ponožky CHAKRASOCKS s originálním designem
a kvalitním zpracováním. Lem vysoký 5 cm Vám zajistí komfort stejně jako jejich
optimalizované materiálové složení. To ale není vše. Naše ponožky také propojují klasiku
českého ponožkářství s tradiční čínskou medicínou. Pokud Vás to zajímá, čtěte dále.

našeho těla. V těle máme mnoho čaker,
ale nejznámější, tzv. hlavní, se nacházejí v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí. Je jich 7.
Stimulují tok životní energie (ki, čchi, prány,…) tělem a zajišťují mu tak životní sílu.
Čakry neustále vyzařují a nasávají energii a otáčí se v kruhu, ve směru hodinových
ručiček. Každá ze sedmi spektrálních barev má speciální vztah k jednomu jí
odpovídajícímu energetickému centru, kde rozvíjí svůj specifický léčivý charakter.
ČAKRY jsou energetická regulační centra

Chybné energetické funkce mohou být léčeny a harmonizovány barevnou terapií –
mimo jiné nošením oděvů v těchto barvách.
Světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Dotkne-li se tato energie
tělesného povrchu, dochází ke spontánním reakcím. Receptory pokožky poznají
světlo, a tím i vibraci barev v něm obsažených. Je to fyzikální proces, kdy se barvy
šíří formou elektrických impulzů pomocí nervů do oblasti řídících orgánů (hypofýza,
hypotalamus) a vyvolají tam endokrinní reakce. Takto jsou energetické impulzy
barevného světla schopné vyrovnat nepravidelnost v buněčné vibraci, a
tím i odstranit poruchy funkcí těla.
Chodidla obsahují reflexní body spojené s určitými částmi těla. Barevné
ponožky tak mohou podporovat konkrétní energetická centra našeho
těla. Většina z nás je při výběru oblečení ovlivněna vnějšími okolnostmi,
ať už je to zaměstnání či prostředí, ve kterém se pohybujeme. Proto
přicházíme s ponožkami, se kterými „zapadnete“, pokud si celobarevné
ponožky prostě nemůžete obléci.
Černá barva nám ubírá energii (ne nadarmo se obléká při smutečních příležitostech),
z tohoto hlediska je tedy pro oblečení zcela nevhodná. Proto jsme do našeho
sortimentu zařadili černé společenské ponožky s barevnými chodidly, které působí
luxusně a navíc energeticky harmonizují Váš organismus.
Nošením čakrových ponožek jdete tak proti proudu, kdy se nesnažíte vyniknout na
veřejnosti, ale barvy naopak schováváte a děláte něco pro své zdraví.
Ponožky vyrábíme v České Republice, hlavním materiálem je
bavlna (60%), dále Polypropylen (v omaku podobný ovčí vlně,
nevodivý s minimální navlhavostí a termoizolačními schopnostmi)
a Elastan (10%). Více se o našich ponožkách dozvíte na
www.cakroveponozky.cz.

ČAKROVÉ PONOŽKY CHAKRASOCKS

Jakou barvu ponožek zvolit?
Můžete jednoduše nosit ponožky, které ladí s Vaším oblečením. Nebo si přečtěte
následující řádky a propojte barvu s Vaším zdravotním stavem. Více Vám napoví
následující řádky či schematický obrázek vpravo.
5. Čakra - modrá – čakrové ponožky s modrým chodidlem noste při bolestech
hlavy, migrénách, horečkách, bolestech očí, uší a bolestech
v krku. Také pokud máte vysoký krevní tlak. Modrá barva
uklidňuje srdeční puls, snižuje rytmus dýchání, má zklidňující
účinky.
4. Čakra - zelená – čakrové ponožky se zeleným chodidlem noste v případě
problémů s dýchací soustavou, plícemi a srdcem nebo snažíte-li
se překonat infekce či virová onemocnění. Dobře působí na
nespavost a migrény, ale také snižuje krevní tlak, uklidňuje
nervový systém a rozšiřuje kapiláry.
3. Čakra - žlutá – čakrové ponožky se žlutým chodidlem noste, pokud chcete
podpořit nervový systém (uvolnění, podpora učení), či zrychlit
metabolismus. Žlutá barva má největší vliv na dýchací ústrojí,
pomáhá při léčbě psychoneuróz, zvyšuje krevní tlak, povzbuzuje
puls a zrychluje dýchání.
2. Čakra - oranžová – čakrové ponožky s oranžovým chodidlem noste, pokud
máte problémy s pulsem nebo chcete podpořit funkci žlučníku či
ledvin. Oranžová barva posiluje dále plíce, slinivku břišní, slezinu,
a povzbuzuje činnost srdce. Urychluje trávení, zvyšuje chuť
k jídlu. Typickým příznakem chybějící oranžové jsou alergie na
potraviny, celková vyčerpanost.
1. Čakra - červená – čakrové ponožky s červeným chodidlem noste, pokud
chcete podpořit svou energii, zrychlit imunitní systém. Tato
ponožka pomáhá také při menstruačních problémech či
sexuálních dysfunkcích - zvyšuje pohlavní potenci u mužů i žen.
Červená barva zvyšuje svalový tonus, krevní tlak, zrychluje puls
a krevní oběh, vylučování adrenalinu a činnost jater. Může
způsobit bolesti hlavy, není proto vhodná pro příliš vznětlivé a citově labilní
lidi. Je přiřazena k první, neboli kořenové čakře.

Víte, že i znamení Zvěrokruhu mají vliv na konkrétní části Vašeho těla? Na
Facebooku Vám poradíme, jakou barvu nosit, pokud alespoň trochu věříte
v astrologii.

