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TRIJE RITUALI OB POLNI LUNI 
IN ŠE KAJ ZA POVRHU

DANES ob 20.16 na nebu zasije prva letošnja polna luna. Izkoristimo njen vpliv.

utranje ličenje je 
močan ritual, saj 
smo takrat v stiku 
s sabo, takrat se v 

svojem umu pripravljamo 
tudi na aktiven delovni dan. 

Ali pa je to za nas razvaja-
nje, ki je nujno potrebno, da 
svoje življenje ohranjamo v 
ravnovesju. Trenutkom aktiv-
nosti naj sledijo trenutki spro-
ščenosti, negovanja, počivanja. 
Tako je v naravi, in tudi človek, 

ki sledi nekim ciklom, ohranja 
ravnovesje.

Polna luna je močan pojav. 
Takrat si Sonce in Luna stojita 
nasproti, zato je Luna tudi vsa 
osvetljena. Nasproti si stojita 
čisti moški in čisti ženski prin-
cip, se snubita, morda merita 
moči, lahko pa se ustvari tudi 
lepa harmonija med njima.

Rituali ob polni luni nam 
lahko pomagajo doseči to har-
monijo v svoji notranjosti, v 

J

 RITUALI so del našega življenja, čeprav se tega morda 
niti ne zavedamo. Za nekatere je jutranji obred pitje 
kave v miru, za druge dolga prha, za moške britje, 
ženske imamo vsak dan (ali skoraj vsak dan) jutranji 
obred pred ogledalom, ko se naličimo, si uredimo lase in 
se tako pripravimo na nov dan.

svojem energijskem siste-
mu, seveda pa je smisel-
no, da se najprej prečisti-
mo strupov in balasta, da to 
harmonijo sploh lahko do-
sežemo.

1. RITUAL S PRIKLICEM 
ANGELA GABRIELA

Angel Gabriel je 
močno povezan 
z Luno, je njen 
zaščitnik, za-
ščitnik či-
stih ženskih 
energij, in-
tuicije, mo-
drosti, dušnih 
potencialov.

Za ritual si 
vzemimo čas in ga 
opravimo v prostoru, v ka-
terem se počutimo dobro, 
in seveda v miru. Potrebu-
jemo svečko, kak poldra-
gi kamen, kristale (kameno 
strelo, roževec, mesečev ka-
men, selenit ali kak drug kri-

stal), eterična olja, pršilo za 
avro in še kaj; ob tem smo 
sproščeni in se ravnamo po 
svojih občutkih. Oblečemo 
se v udobna, lepa in sve-
tlejša oblačila. Razpostavi-
mo predmete po občutku, 
ustvarimo lep oltarček po-
leg svojega meditativnega 
položaja. Sedemo v medi-

tativni položaj in se z 
dihanjem sprosti-

mo. Lahko diha-
mo tudi v tehniki 
6-3-6-3.

P o k l i č e m o 
v mislih angela 

Gabriela in ga pro-
simo, naj nam poma-

ga, ko se povezujemo 
z energijami Lune in opra-

vljamo obred čiščenja svoje 
notranjosti, svojih energij. 
Začutimo, kako nas ovijajo 
mehke energije, čutimo za-
ščito energij angela Gabrie-
la okoli sebe, lepe, čiste vi-
bracije. Globoko vdihnemo 

in izdihnemo ter se osredo-
točimo na svojo notranjost. 
Dihamo počasi, v enakomer-
nem ritmu, in čutimo, kako se 
v svoji notranjosti sproščamo.

Začutimo najvišjo toč-
ko nad glavo. Nato začutimo 
nad glavo vibriranje energi-
je Lune. Čutimo, kako nas ob-
liva biserno srebrna svetlo-
ba Lune, kako vstopa v našo 
kronsko čakro nad glavo, po-
tuje v notranjost glave, v sre-
dišče intuicije, podzavesti in 
sanj. Lahko ob tem prosimo 
angela Gabriela, naj nam po-
maga izmojstriti intuicijo in 
sanjanje. Čutimo, kako vibri-
rajoča srebrna svetloba po-
tuje v grlo in kako energizira 
naš center za izražanje. Spet 
lahko prosimo angela Gabri-
ela, naj s svojimi vibracijami 
okrepi in zviša vibracije na-
šega izražanja sebe v resni-
ci, ljubezni in ustvarjalnosti. 
Srebrna svetloba potuje v naš 
srčni center. Zaprosimo Ga-

briela, naj nam pomaga začu-
titi svoj življenjski namen ter 
da bi ostali na svoji poti po-
gumni in srčni.

Čutimo, kako svetloba po-
tuje iz srca navzdol, napolni 
trebušno votlino in vso hrb-
tenico ter potuje do trtice in 
po nogah do stopal. Ču-
timo, kako nežno vi-
brira energija v 
naši notranjosti, 
morda bomo ču-
tili nežno žgečka-
nje v stopalih.

Začutimo, kako 
potuje srebrna sve-
tloba Lune globoko v 
notranjost Zemlje, vse do nje-
nega jedra. Začutimo zemelj-
ske energije in prosimo mater 
Zemljo za podporo in blago-
slov na naši življenjski poti, pri 
uresničevanju našega poslan-
stva, za jasen namen in jasno 
smer v naše najvišje dobro.

Začutimo, kako potujejo 
energije Zemlje navzgor in 

nato skozi stopala po naši no-
tranjosti ter skupaj z Lunini-

mi energijami napolnijo 
vsako našo celico.

Zahvalimo se 
energijam Lune, 
Zemlje in angelu 
Gabrielu za vso 
ljubečo podporo 

in pomoč.

2. RITUAL: 
O(D)PUŠČANJE IN 

ODPIRANJE SRCA
Tudi za ta ritual oblecite 

nekaj lepega in udobnega ter 
ga opravite v prostoru, v ka-
terem se dobro počutite in 
kjer vas nihče oziroma nič ne 
moti. Lahko si zavrtite lepo 
glasbo, takšno, ki vas sprošča 
in razveseli. Potrebujete tudi 

nekaj listov papirja in pisalo, s 
katerim najraje pišete, bovlo 
ali krožnik ter vžigalice.

Ustvarite si sveti prostor – 
tako, da ga okrasite s svojimi 
priljubljenimi kristali, sveča-
mi, kadili, eteričnimi olji, sve-
žim cvetjem in drugimi lepi-
mi predmeti, ki vam nekaj po-
menijo. 

Sprostite se lahko s ple-
som, z jogo, dihalnimi tehni-
kami ali meditacijo. Vzemite 
si čas, da se povežete s svojo 
notranjostjo in začutite svoje 
telo.

Povabite v ta sveti prostor 
duhovne vodnike, s kateri-
mi sodelujete, na katere se s 
prošnjami obračate, ki jih za-
čutite v prostoru: ange-
le, mojstre in druga sve-

Angel Gabriel je močno povezan
 z Luno, je njen zaščitnik.

Rituale in post lahko se-
veda opravite tako ob tokratni polni luni kot 
katerikoli od prihodnjih.

Rituale in post lahko se-
veda opravite tako ob tokratni polni luni kot 
KADARKOLI

Gabriela in ga pro-
simo, naj nam poma-

ga, ko se povezujemo 

Danes si lahko na 
Youtubovem kanalu 

Merkaba Navdih ogle-
date oddajo Navdih o 

obredih ob polni 
luni. Vabljeni.

po nogah do stopal. Ču-
timo, kako nežno vi-

potuje srebrna sve-
tloba Lune globoko v 

mi energijami napolnijo 
vsako našo celico.

in pomoč.

2. RITUAL: 

in pomoč.

Ob polni luni si na-
sproti stojita čisti 

moški in čisti ženski 
princip.

Prva od letošnjih polnih 
lun sije v znamenju leva.

Goreče sveče so malodane 
obvezen dodatek 
pri številnih ritualih.

Magična moč lune 
je dokazana že iz davnih časov.



Trije rituali ob polni luni in še kaj za povrhu  HOROSKOP 
Sonce je v Vodnarju, Luna je v Raku, 

ob 3.54 se pomakne v Leva.

OVEN – SLovili boste srečo, ki se vam bo kar ne-
kam izmikala. To vas bo jezilo in morda se boste s 
premočnimi besedami ali dejanji nekomu zamerili. 
Opravičite se iskreno. 

BIK – Bodite previdni, saj vas lahko strast in morebi-
tne priložnosti za � irtanje zmotijo in odmaknejo od 
potrebnega dela. Ne zapravljajte časa za dejavnosti 
stran od poti.

DVOJČKA – Če imate možnost napredovanja ali 
si želite menjave službe znotraj � rme, izkoristite to 
polno luno in se pogovorite z nadrejenimi. Dobre 
možnosti za napredovanje so. 

RAK – Precej aktivni in zadovoljni boste z dogaja-
njem. Polna luna bo okrepila naklonjenost ljudi do 
vas in vsi bodo nekaj želeli. Jasno vam bo postalo, 
kje ste preveč občutljivi. 

LEV – Ne podpirajte lenobe drugih, še posebno ker 
ne bodo ne hvaležni ne veseli tega. 
Polna luna vas spodbuja, da se odprete sreči in 
postavite meje pri pomoči drugim.

DEVICA – Čas je, da se osredotočite na rutinska dela, 
saj bo polna luna okrepila vaše delovanje, a je smi-
selno, da najdete izboljšave za vse, kar že počnete. 
Novosti se ne bodo izšle. 

TEHTNICA – Polna luna vam daje moč, da ovržete 
stare slabe navade. Izkoristite jo. 
Ne razmišljajte o drugih, temveč se posvetite svojim 
premikom v želene smeri.

ŠKORPIJON – Čutili boste magnetno privlačnost, s 
katero boste vibrirali ne glede na to, v kateri družbi 
se boste znašli. Nasprotni spol se bo močno odzival 
na te energije. Zanimivo bo.

STRELEC – Bodite pozorni, da se danes ne boste kje 
preveč hvalili, saj bodo vaše besede narobe inter-
pretirali. Ne bo se dobro izšlo, zato je bolje, če ste 
optimistični in več v naravi. 

KOZOROG – Sprostite se, načrtujte, sodelujte in 
pogovarjajte se ... zaživite. Polna luna vas bo danes 
vodila v to smer. Na voljo boste imeli vse, kar si boste 
poželeli. Sprostite se.

VODNAR – Precej sproščeni boste in se začeli vese-
liti življenja. Optimizem vas bo prevzemal, čeprav se 
boste hkrati zavedali, kaj vse je treba še urediti. Sreča 
bo z vami.

RIBI – Imeli boste dober občutek za soljudi in hitro 
vam bo uspelo urediti dogovore, za katere ste se 
bali, ali so dosegljivi. Odličen dan za stike z ljudmi, ki 
vam nekaj pomenijo.

tlobna bitja, svoje prednike, 
živali, in se jim zahvalite za 
navzočnost pri tem ritualu …

Nato na list papirja napiši-
te, za kaj vse ste hvaležni. Vze-
mite si čas in resnično zapišite 
vse, česar se spomnite.

Hvaležnost je nekaj ma-
gičnega, saj dvigne vi-
bracije naših ener-
gij in odpira srce. 
Zaprosite Luno, 
naj vam poma-
ga v tem lepem 
procesu odpira-
nja srčne čakre 
in širjenja energij 
ljubezni po vaši no-
tranjosti in navzven.

Nato na drug list papir-
ja napišite, kaj želite ustvariti, 
narediti, uresničiti v obdobju 
od te polne lune do naslednje, 
pa tudi na splošno. Pišite, kot 
da to že ustvarjate, v seda-
njem času. Začutite ustvarjal-
ni zanos in veselje ob tem.

Potem vzemite še tretji list 
papirja in nanj napišite, kaj 
želite sprostiti v svojih čustvih 

in mislih, kaj želite opustiti, 
katere navade, razvade, ne-
gativna prepričanja; morda bi 
radi končali kak odnos; komu 
odpustili – sebi, drugim … 
Bodite iskreni in se res pogo-
vorite s sabo, začutite, kaj bi 
radi spremenili, komu bi radi 

odpustili, in to zapiši-
te. Tako boste oči-

stili svoje ener-
gijsko polje in 
v energijah 
ustvarili pro-
stor za nove, 

sveže.
Prosite sve-

tlobne mojstre in 
angele, naj vam po-

magajo pri teh pozitiv-
nih spremembah in o(d)pu-
ščanju.

Nato liste drugega za dru-
gim sežgite v bovli ali na kro-
žniku. Pepel raztresite po vrtu 
ali ga odplaknite pod tekočo 
vodo v umivalniku.

Mojstrom se iskreno, iz 
srca zahvalite za podporo in 
pomoč.

3. RITUAL: VRTNIČNA 
KOPEL OB POLNI LUNI

V kopalnici si pripravite pri-
jetno vzdušje za sprostitev, 
meditacijo in čiščenje.

Potrebujete bele sveče, za 
pest listkov vrtničnih cvetov, 
eterična olja vrtnice, sivke in 
pomaranče ter še druga olja, ki 
so vam všeč, kristal roževec in 
magnezijevo (epsom) kopal-
no sol. V lonček s kopalno so-
ljo kanite po nekaj kapljic vsa-
kega eteričnega olja in stresite 
v toplo vodo za kopel. V vodo 
dajte tudi kristal ter za pest vr-
tničnih listkov. Dobro preme-
šajte. Nato prižgite sveče, se 
potopite v kopel in uživajte! 
Privoščite si popolno sprosti-
tev in nego.

POSTENJE
Velik del našega telesa se-

stavljajo voda in druge teko-
čine. Zanimivo, tudi na Zemlji 
je veliko več voda kakor ko-
pnega, razmerje je podobno 
– dobrih 70 odstotkov Zemlji-
nega površja predstavlja voda, 

slabih 30 odstotkov pa kopno. 
Vemo, kako močno Luna vpli-
va na plimovanje in druge po-
jave, povezane z vodo. Luna 
vpliva seveda tudi na tekočine 
v človeškem telesu. Polna luna 
je odličen čas, da svoje telo 
očistimo strupov in drugih ba-
lastnih snovi. Že naši predni-
ki so se ob polnih lunah posti-
li in tako čistili svoj organizem, 
poleg tega se telo na tak način 
spočije, saj se za prebavo po-
rablja manj energije. Posta se 
lahko lotimo različno. Lahko se 
odločimo za popolni post, ko 
24 ur ne jemo prav nič; piti se-
veda moramo, tako tudi poskr-
bimo, da se strupi hitreje izlo-
čajo iz organizma. 

Tu bi omenila tudi informi-
rano vodo. V trgovini Angel-
ca je na primer mogoče ku-
piti steklenice za informirano 
vodo, na vsaki je energizirana 
nalepka z neko barvo. Barve so 
močna terapija, različne bar-
ve vplivajo zdravilno na raz-
lične dele telesa in na različne 
načine v posameznih energij-

skih telesih. Ob dnevih posta 
je smiselno piti energizirano 
vodo, saj nam bo pomagala 
pri čiščenju in uravnovešanju 
energij.

Če se nam zdi popolni 
post preveč skrajna metoda, 
se lahko odločimo za poste-
nje s sadjem (najbolje sezon-
skim) ali z juhami, smutiji, čaji 
…

Sama sem se večkrat po-
stila z javorovim sirupom.

RECEPTA ZA TEKOČINSKI 
POST

(iz knjige Sodobna vegeta-
rijanska kuhinja)

1. Čistilni sladko-kisli napi-
tek

Sestavine:
– 4 jabolka
– 6 ml brusničnega soka
– 2,5 cm dolg kos olupljene 
ingverjeve korenine
Jabolka olupimo, jim odstra-
nimo pečke ter jih seseklja-
mo. Brusnični sok nalijemo v 
mešalnik, dodamo sesekljana 
jabolka in narezan ingver ter 

mešamo nekaj minut, da do-
bimo gladko zmes. Zaužijemo 
ohlajeno.
Sadeži živih barv, kakršne so 
tudi brusnice, vsebujejo veli-
ko vitaminov, ki delujejo kot 
antioksidanti.
2. Napitek za več energije
Sestavine:
– 1 pesa, kuhana v naravnem 
soku in narezana
– 1 narezan velik korenček
– 4 cm dolg kos olupljene 
ingverjeve korenine, ki ga 
zmeljemo
– olupljeni jabolki, ki ju nare-
žemo na drobne koščke
– 150 gramov belega grozdja 
brez pečk
– 300 ml sveže iztisnjenega 
pomarančnega soka

Sestavine damo v mešal-
nik in nekaj minut mešamo, 
da dobimo gladko zmes. Za-
užijemo takoj ali shranimo na 
hladno.

Srečno!
(Alja Špiljak, karmična regresoterapevtka in 
barvna terapevtka, foto: Dreamstime)

tlobne mojstre in 
angele, naj vam po-

Tako kot narava tudi 
človek ohranja svoje 

ravnovesje le, če sledi 
nekim ciklom. 
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OVEN

Andreja Novak, 
angelca.si

OVEN – SLovili boste srečo, ki se vam bo kar ne-OVEN
Samo potopite se 
v vodo in uživajte.

Luna vpliva seveda tudi 
na tekočine v človeškem telesu.


