Luxusní edice zimních ČajŮ
STROM NADĚJE

50 g

Hanna Maria Therapy
180008

Složení: citrónová kůra, černý bez - plod, Aronie sušená - celá, rakytník - plod,
kustovnice - plod, malé sultánky - celé.
Vánoční strom je symbolem životní síly, kdy ani ta nejtužší zima nad ní nezvítězí.
Strom jako symbol spojuje zemi s nebesy. Je zakořeněný hluboce v zemi a z matičky Země také čerpá své síly. Zároveň však roste a vypíná svou korunu vzhůru,
ke svému otci - Bohu.
Cítíme, že i ve svých domovech můžeme čerpat proudící energii od matky Země
i otce Univerza. Advent je čas pokoje. K odpočinutí, zastavení, patří vnitřní pevnost. Když se ztišíme,
neklid ustoupí. První svíčka na adventním věnci prosvětluje temnotu - a dává nám naději, že i noc v našem nitru může být osvětlena. Druhá rozsvícená svíčka pak odkazuje na napětí v našem životě, ale také
ukazuje, že i protiklady v našem životě se mohou vyřešit.
Třetí svíčka ohlašuje trojjedinost duše, těla i ducha. Čtvrtá svíčka se pak stává obrazem proměny pojící se
s číslem čtyři. Je to symbol celistvosti, stability a zároveň poukazuje, že se protiklady navzájem střetávají
i propojují.

BLAŽENOST SRDCÍ

50 g

180009

Složení: sušená jablka, sušené hrušky, skořice drcená, hřebíček drcený, koriandr,
ibišek súdánský, citronela, badyán drcený.
Andělé hrají ve vánočním příběhu významnou roli. Andělé ukazují lidem pomocnou a léčivou blízkost světa, který je našim okem neviditelný. Avšak našemu životu
dávají nebeskou vznešenost, zbavují nás pozemské tíže a strachu. Andělé nebe i
zemi vzájemně propojují. Nechávají nás, abychom i my měli účast na lehkosti bytí.
Dodávají nám radost ze života, dětskou radost z toho, že i když jsme obtěžkáni
těžkostmi života, postačí jen vzhlédnout k nebesům a požádat o pomoc. Andělé nám dávají najevo, že
přijímají naše bytí. Protože mají k lásce blízko, dovedou rozpoznat tajemství bezpodmínečné lásky. I pro
ty, kteří trpí, jsou opovrženi nebo vypuzeni ze společnosti, pochopí jejich život a lásku. Díky andělům
můžeme prožívat život radostnější a blaženější.

ŠŤASTNÁ HVĚZDA

50 g

180010

Složení: citrónová kůra, sušená jablka, rooibos, meduňka lékařská, lipový květ,
anýz vonný, skořice drcená, pomerančová kůra.
Hvězdy nás nepřestávají fascinovat. Připomínají nám domov a to, že na tomto
světě se můžeme cítit jako doma všude tam, kde na nebi svítí hvězdy. Staň se i pro
druhé hvězdou rozjasňující jejich temnotu. Vnes jim do života trochu naděje a
dopřej jim pocit domova. V každém z nás září hvězda, jejíž světlo dosahuje až
k tomu, kdo k nám přichází z nebe a naplňuje naše touhy, přání a sny. Sny nejsou
jenom jakési vidiny. Ukazují nám to, co se v nás skutečně odehrává. Přinášejí poselství radosti: sám Bůh
ve tvém nitru utváří něco nového. Jedná přímo s tebou, bez prostředníka. V tvém nitru je přítomen sen, ze
kterého se zrodí nový začátek pro tebe samotného. Září uprostřed noci tvého života tak jasně jako hvězda na nebi. Jsi jedinečný a unikátní. Také v tobě se odehrává Boží zázrak.

NOC SOUZNĚNÍ

50 g

180011

Složení: badyán drcený, jablka sušená, pomerančová kůra, hrušky sušené, skořice
drcená, ibišek súdánský, hřebíček drcený, koriandr celý, citronela.
Vůně vánočního času vyvolává vzpomínky na to, co jsme pociťovali o Vánocích
jako děti.
Pocit, že se náš dům proměnil, že přebývá v našem domově pokoj, mír a klid. Vůně
domova, bezpečí, něhy a lásky rodiny je ukryto v každém plaménku svíčky. Svíčka
vydává světlo, které v sobě skrývá něco tajuplného, láskyplného a hřejivého. Ve
vlídném světle svíčky dokážeme zažít naději, harmonii a teplo lásky rodiny. Jenom ten, kdo v srdci uchovává své vlastní tajemství, ale také tajemství svého partnera a dětí, se může v kruhu rodiny cítit doma.
Vánoce jsou svátkem radosti a naděje. Jsou příslibem nového začátku, po kterém všichni toužíme. Šťastná
rodina je nejcennějším darem, který můžeme prožít právě v tento tajuplný čas.

Luxusní edice sypaných ČajŮ
špiČkové kvality

ČESKÝ VÝROBEK

Vychutnejte si povzbuzující energii a blahodárnou vůni luxusních čajů z edice
Hanna Maria Therapy.
Nabízíme vám širokou nabídku sypaných čajů české výroby, které nejen přinášejí
blahodárné účinky pro vaše zdraví, ale zároveň poslouží i jako krásný dárek rodině
či blízkým. Nezapomenutelné aroma bylin, ovoce a koření navodí útulnou
a láskyplnou atmosféru domova.
OVOCNÉ ČAJE - v edici andělských čajů
BYLINNÉ ČAJE – v edici čajů sestavených podle čínského principu pěti elementů
ČAJE S KOŘENÍM – v edici zimních čajů
Čaje jsou vyvážené, chuťově sladěné, nepotřebují přislazovat.

AndĚlská kolekce ovocných ČajŮ pro dĚti i dospĚlé
50 g

LÁSKA

200501

Plná, podmanivá, nasládlá chuť borůvek s náznakem pomerančové kůry.
Složení: ibišek súd. květ, šípek, rozinky, aronie plod, borůvka plod, pomerančová
kůra, borůvka list, přírodní aroma.

NADĚJE

50 g

200502

Pro milovníky zralých jahod se šlehačkou, plná vůně i chuť.
Složení: ibišek súd. květ, šípek, citrónová kůra, jahodník list, jahody,
přírodní aroma.

POSELSTVÍ

50 g

200503

Čistě ovocný čaj osloví milovníky jemných ovocných čajů bez kyselé příchuti.
V chuti a vůni dominují višně, maliny a dozrálá jablka.
Složení: šípek, jeřáb červený plod, aronie plod, meruňky, jablka, černý rybíz
plod, višeň plod, jahody, hrušky, přírodní aroma.

PŘÁTELSTVÍ

50 g

200504

Jemná vůně, osvěžující chuť s výrazným akcentem černého rybízu a jablek. Čaj
má světlou barvu.
Složení: šípek, aronie plod, jablka, meruňky, černý rybíz plod, maliny, měsíček
květ, přírodní aroma.

www.hannamaria.cz

Naše řada bylinných čajů je sestavena tak uvážlivě, aby ji bezpečně a efektivně mohly používat
i děti. Děti mají vysokou samoléčící schopnost, daleko větší než dospělí. Naše schéma vám
ukazuje vhodnost použití čajů podle čínského principu pěti elementů. Můžete nechat dítě, aby si
vybralo daný obrázek/čaj samo. Symbolika obrázku vyjadřuje jeho podvědomé potřeby. Jelikož
i my jsme dětmi, tyto čaje jsou vhodné i pro ozdravnou péči dospělých. Veškeré informace naleznete u jednotlivých čajů, případně na obalu krabičky.
Čaje jsou vhodné pro všechny krevní skupiny.

Bylinné Čaje sestavené podle Čínského principu pĚti elementŮ
Bylinný čaj
pro zklidnění
- denní
200 301

Bylinný čaj
pro pocit
bezpečí
200 302

OHEŇ

Léto
JANG

JIN

KREVNÍ OBĚH
(PERIKARD)
TENKÉ STŘEVO

JIN

TROJOHŘÍVAČ
(ŠTÍTNÁ ŽLÁZA)

JÁTRA

DŘEVO
Jaro
JANG

Bylinný čaj
pro posílení
imunity

JANG

200 303

ŽALUDEK

ŽLUČNÍK

SLINIVKA

LEDVINY

ZEMĚ
Pozdní
léto

JIN

TLUSTÉ STŘEVO

200 304

JANG

JIN
MOČOVÝ
MĚCHÝŘ

PLÍCE

JANG

Bylinný čaj při
nachlazení

JIN

VODA
Zima

Bylinný čaj
pro klidný
spánek

KOV
Podzim

200 305

DŘEVO
JARO
RÁNO
DĚTSTVÍ
ZRAK

OHEŇ
LÉTO
POLEDNE
MLÁDÍ
ŘEČ

ZEMĚ
POZDNÍ LÉTO
ODPOLEDNE
DOSPĚLOST
CHUŤ

KOV
PODZIM
VEČER
ZRALOST
ČICH

VODA
ZIMA
NOC
STÁŘÍ
SLUCH

VÍTR
KYSELÁ CHUŤ

HORKO
HOŘKÁ CHUŤ

VLHKO, DUSNO
SLADKÁ CHUŤ

SUCHO
KOŘENĚNÁ OSTRÁ
CHUŤ

CHLAD
SLANÁ CHUŤ

Bylinný čaj
pro radost
200 306

Čaj má zklidňující účinky během dne. Podporuje soustředění, odbourává
roztěkanost, zahřívá tělo. Posiluje psychicky, uvolňuje nahromaděné emoce, uklidňuje při úzkosti, pomáhá při koncentraci. Směs je výborná při denním stresu nebo hektičnosti, pomáhá vyrovnávat emoční stavy, kolísavé
nálady a zlost. Byliny v této směsi pomáhají snižovat hyperaktivitu, podporují soustředění. Psychická podpora: SOUCITNOST, LÁSKA K SOBĚ. Psychické projevy jedince při disharmonii: nesoustředěnost, zlost, neschopnost vydržet si hrát s jednou věcí, s jedním kamarádem. Potlačovaný vztek,
pláč zlosti, frustrace, slabé sebevědomí, neláska k sobě samému.
Byliny v této směsi zmírňují projevy sklíčenosti, apatie a rozptylují obavy.
Podporují uvědomění si vlastní rovnováhy vůči okolnímu světu. Směs uklidňuje emoce, dává pocit jistoty a bezpečí. Podporuje vlastní tvořivou sílu a
sebeúctu. Je výborná pro děti přecitlivělé a závislé na rodině i pro děti postižené rozchodem rodičů nebo ztrátou blízkého člověka. Tento čaj je
vhodný pít pro svůj vlastní pocit bezpečí a lásky. Je vhodný pro každého,
jelikož každý z nás lásku potřebuje. Psychická podpora: LÁSKA, SEBEÚCTA. Psychické projevy jedince při disharmonii: obavy z neznáma, neodůvodněný pláč, zakřiklost, sklíčenost, pocity bezmoci. Dítěti chybí smyslová
komunikace, dotyky, mazlení a něžnosti, proto se cítí samo. Často na sebe
vztahuje vinu, např. ze ztráty nebo rozkladu rodiny.
Byliny v této směsi díky svým vlastnostem podporují obranyschopnost organismu během celého roku. Pomáhají zbavit tělo hlenů jako zásobárny
infekcí v těle, působí antibakteriálně a antivirózně. Při počátku nemoci
může čaj nahradit antibiotika. Je vhodný při jarních virózách (chřipka); léto
- při otužování, letním koupání, zvyšuje obranyschopnost pro podzimní
období; podzim - zvýšení imunity do zimy, proti zimnímu nachlazení a virózám; zima - zvyšuje imunitu po celou zimu. Psychická podpora: EMPATIE, VLASTNÍ HODNOTA. Psychické projevy jedince při disharmonii: beznaděj, smutek, nízké sebevědomí, problémy v rodině. Nízká sebedůvěra,
ztráta síly a vitality. Spavost, malátnost.
Byliny v této směsi díky svým vlastnostem pomáhají ve spánku uvolňovat
svalové napětí a tím ho prohlubují. Čaj má zklidňující účinky hlavně před
spaním. Směs díky použitým bylinám navozuje klid, uvolňuje bolesti střev
při přetrvávající zácpě, pomáhá prohlubovat dech, podporuje činnost slinivky, ulehčuje vykašlávání, harmonizuje trávení, odbourává zlost. Psychická podpora: ÚCTA, VĚDOMÍ SAMA SEBE. Psychické projevy jedince při
disharmonii: dítě dlouho usíná, odmítá jít spát, je neustále aktivní, „uvízlost“ (děti s předčasným nebo komplikovaným porodem - císařský řez).
Nevyslovený žal nebo smutek.
Byliny v této směsi díky svým vlastnostem pomáhají posilovat organismus
po fyzické i psychické stránce. Doporučujeme pít při nachlazení i k předepsané léčbě od lékaře. Možnosti využití: při pocitu chladu, rozmrzelosti,
slabosti, spavosti. Čaj výrazně podporuje obranyschopnost organismu při
vyčerpání, Psychická podpora: MOUDROST, ODPOVĚDNOST SÁM ZA
SEBE. Psychické projevy jedince při disharmonii: rozmrzelost, bezdůvodný
pláč, odmítání jídla, strach, podrážděnost, nespavost, nezájem, nesoustředěnost, velká únava.
Byliny v této směsi díky svým vlastnostem pomáhají uvolňovat psychické a
svalové napětí. Čaj pomáhá zbavovat duši projevů agresivity a podrážděnosti. Je nápomocen při neklidu, nepohody a odbourávání zlosti. Obsahuje
byliny zklidňující mysl a emoce, které mají zároveň protibakteriální a protivirové vlastnosti. Byliny mají zklidňující vlastnosti a odbourávají bolesti hlavy, uvolňují průdušky, a tím zbavují smutku.
Psychické projevy jedince: Jedinci se projevují podle okamžitého impulsu
pravdivě a upřímně, při nepochopení se stáhnou zpět a nekomunikují.
Vznětlivost, někdy až agresivita při silném návalu pocitu lásky. Neví kam
nebo komu ji dát.

Detailní účinky jednotlivých složek čaje jsou uvedeny na každé krabičce. Více informací na www.hannamaria.cz

