
 

Harmonizační karafa Rainbow – měření stavu aury, čaker a biohodnot 

biorezonančním přístrojem Inneractive – Aura video station 7. 

Žena 57 let - 14 ti denní měření při pití vody z karafy cca 2 litry za den. 

1. Měření 5.12.2016 

Aura – základní barva červená. Příjmaná barva oranžová z levé strany, výstup pravá strana oranžová – 

oslabení, kolem hlavy oranžová – ovlivňující myšlení  a vnímání.  

Červená – oblast první čakry, životní energie, fyzické zaměření, podnikavost. Zaměření na základní 

potřeby života, zdraví, práce, finance, hmotné záležitosti. 

Oranžová – oblast druhé čakry, vitální energie, radost, vztahy, tvořivost, produktivní sféra.  

Graf rovnováha jin, jang (mužská a ženská energie) v rovnováze.  

Rozložení vědomí tělo, rozum, duše v procentech – 80% tělo, 15% rozum, 5% duše. Energie se vice 

koncentruje v oblasti nohou a těla. 

Psychika – vysoký mentální stres. 

Fyzická odpočatost – vysoký fyzický stres, únava a vyčerpanost. 

Čakry 

1.čakra – kořenová: 20% energie – velmi nízká energie, únik životní síly, zakalená, velmi nevyrovnaná, 

zátěž, únava, vyčerpání. Při dlouhodobější zátěží vznikají vážné zdravostní potíže.  

2. čakra – sexuální/vitální: 30% energie – nízká energie, slabší aktivita, zmenšená čakra. 

3.čakra – solar (psychická energie, síla): 50 % energie – v pořádku. 

4.čakra – srdeční: 40 % energie – průměrná hodnota, čakra zakalená.  

5. čakra – krční/komunikace: 30 % energie, oslabení.  

6. čakra – třetí oko/intuice: 50% energie v pořádku. 

7.čakra – korunní – 10% energie: velmi nízká energie a aktivita. Vzájemné propojení a ovlivnění s 

1.čakrou.  

Graf velikost a síla aury – 80%, rozsáhlá a široká aura. 

 



 

 

2. Měření 12.12.2016 

Aura – základní barva oranžová. Celkově aura zacelena. Příjmaná barva žlutá z levé strany. 

Oranžová – oblast druhé čakry, vitální energie, radost, vztahy, tvořivost, produktivní sféra.  

Žlutá – aktivní energie, psychická energie a síla osobnosti, hravá, pozitivní vibrace. 

Graf rovnováha jin, jang (mužská a ženská energie) v nerovnováze.  

Rozložení vědomí tělo, rozum, duše v procentech – 40 % tělo, 40 % rozum, 20% duše. V rovnováze. 

Psychika – lehké vyrovnání oproti minulému týdnu. 

Fyzická odpočatost – lehké vyrovnání, nárust energie. 

Čakry 

1.čakra – kořenová: 40% energie – nárust, čakra se dostala do průměru, +20% pěkný nárust. 

2. čakra – sexuální/vitální: 20% energie – velmi vysoká aktivita způsobující únik energie.  

3.čakra – solar (psychická energie, síla): 50 % energie – v pořádku. 

4.čakra – srdeční: 20 % energie – velmi vysoká aktivita způsobující únik energie. Okolo srdeční čakry 

levandulová barva značí láskyplnou, duchovní osobnost. 

5. čakra – krční/komunikace: 40 % energie, průměrná aktivita a nárust energie. 

6. čakra – třetí oko/intuice: 20% velmi vysoká aktivita způsobující únik energie způsobuje 

pravděpodobně intenzivní myšlení a mentální zátěž. 

7.čakra – korunní/spirituální – 50% energie: vysoký nárůst energie o 40%.  

Graf velikost a síla aury – 70%: lehký pokles 10%.  

 

Celkové zhodnocení po 7 dnech pití vody z karafy Rainbow: Vibrační nárust energie, posun základního 

fungování a myšlení z první čakry do druhé. Nárust životní a vitální síly, zlepšení psychiky. Otevření 

ženských čaker 2,4,6 může vypadat jako únik energie, obvykle je to však spíše probíhajícím procesem v 

těchto oblastech, kdy se spotřebovává energie na vnitřní energetické procesy. Celkové zlepšení 20%! 

 

 



 

 

3. Měření 19.12.2016 

Aura – základní barva oranžovo-žlutá. Celkově aura zacelena. Příjmaná barva indigová z levé strany, 

vysílaná energie z pravé strany modrá, žluto-zelená barva kolem hlavy. 

Oranžovo-žlutá – smysl pro detail, přemýšlivost, intelektuální a logické myšlení. 

Indigová – intuitivní energie a síla, citlivost, čistota a klid. 

Modrá – komunikace, starostilivost, milující, mirumilovná energie.  

Žluto-zelená – tvořivá síla srdce. 

Graf rovnováha jin, jang (mužská a ženská energie) lehká nerovnováha. 

Rozložení vědomí tělo, rozum, duše v procentech – 30 % tělo, 50 % rozum, 20% duše. Orientace na 

tvořivost, komunikaci, mentální a citové vyjádření. 

Psychika – nárust, vyrovnání, výrazné zlepšení! 

Fyzická odpočatost – vyrovnání, další nárust energie. 

Čakry 

1.čakra – kořenová: 70% energie – vysoký nárust energie, čakra se dostala do nadprůměru. Oproti 

prvnímu týdnu +50% energie!! 

2. čakra – sexuální/vitální: 50% energie – vyrovnání, nárůst energie +30%! 

3.čakra – solar (psychická energie, síla): 60 % energie – v pořádku. Lehký nadprůměr.  

4.čakra – srdeční: 30 % energie – nárust 10% energie, oslabenější čakra. 

5. čakra – krční/komunikace: 20 % energie, vyčerpaná energie. 

6. čakra – třetí oko/intuice: 50% energie, +30% - nárust. V pořádku čakra. 

7.čakra – korunní: 20% energie, pokles.  

Graf velikost a síla aury – 70%, průměrná síla, blížící se k nadprůměru. 

 

Celkové zhodnocení po 14ti dnech pití vody z karafy Rainbow: Vysoký nárust vibrační, životní, vitální i 

psychické energie. Posílena nejvíce oblast prvních třech čaker, které pracují ne zemnské úrovni. Celkové 

zlepšení cca 50 %. Při dlouhodobějším pití vody z karafy pravděpodobné další zlepšení.  

 


