
ečina pozna slavno 
knjigo Skrivnost 
(The Secret), kjer je 
osnovno sporočilo, 

da ko veš, kaj si želiš, se na to 
»uglasiš«. Kako to narediš, pa je 
zavito v skrivnost. »Uglaševa-
nje« je meditacija. 

Zame najvišja oblika uglasi-
tve je, ko vse svoje strune v notra-
njosti uglasiš z najvišjo frekvenco 
svoje Duše, Svetlobe, iz katere iz-
hajaš.

Seveda je uglaševanje možno 
na vse druge frekvence, pri tem 
pa je smiselno izhajati iz dveh 
stvari: iz težave, ki jo želite z me-
ditacijo rešiti, in iz pravilne, po-
končne � zične drže.

Kako se torej lotiti osnovne-
ga povezovanja – meditiranja na 
energije Svetlobe vaše Duše, gle-
de na to, kakšne težave vas pesti-
jo? Ker je področij nešteto, bomo 
tokrat opisali meditaciji za dve 
najtežavnejši.

MATERIALNO 
BLAGOSTANJE 

To meditacijsko vajo izvajate 
vsak dan, če imate osnovne pre-
živetvene težave in se vam polo-
žnice ter dolgovi preteklosti ko-
pičijo, ste brez službe ali tam ne 
zaslužite dovolj, da bi prišli na ze-
leno vejo.

Usedete se in poravnate držo. 
Hrbet naj bo obrnjen na zahod, 
torej gledate proti vzhodu. Na 
vzhodu je energija za nove začet-
ke, zato vas bo podprla pri novih 
dobrih spremembah. 

Zaprete oči ter nekajkrat glo-
boko vdihnete in izdihnete, da iz 
telesa odstranite trenuten stres. 
Nato vsaj pet minut ali več za-
vestno dihate tako, da vdihuje-
te Svetlobo in Blagostanje ter iz-
dihujete sivino, skrbi in strahove 
glede preživetja. Takšno dihanje 
izvajate, dokler ne začutite, da 
ni več sivine, skrbi ali strahov, ker 
ste jih izdihali. 

V tem trenutku se sprosti-
te, začutite srce oziroma celoten 
predel pljuč ter se iz globine srca 
zahvalite Svetlobi svoje Duše, da 
bo za vse poskrbela. V mislih ji re-
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cite, da ji predajate svoje življe-
nje, in jo prosite, naj poskrbi za 
vaše materialno stanje, da se vse 
uredi tako, kot je v skladu s Sve-
tlobo in načrtom vaše Duše. Nato 
samo dihajte s pozorno-
stjo na predelu pljuč, 
srca in čutite, kako 
prihaja Svetloba 
vaše Duše iz viš-
jih delov nad gla-
vo v � zično telo. 
Tako dihajte, do-
kler se vse ne umi-
ri. V zadnji stopnji 
poprosite v mislih Sve-
tlobo svoje Duše, da vam poka-
že, kako je, ko je vaše materialno 
stanje že urejeno. Sedite čisto pri 
miru in znotraj sebe opazujte, kaj 
se začne spreminjati. Koliko Sve-
tlobne podpore je prišlo, na ka-

tera mesta telesa je prišlo največ 
energije – vse to opazujte in di-
hajte počasi ter dovolite telesu, 
da se začne sproščati in spreje-
mati energije blagostanja. Sode-

lujte in vztrajajte, dokler se 
karkoli spreminja. Ko se 

vse popolnoma umi-
ri, vztrajajte v miru 
še okoli dve do tri 
minute. 

ZDRAVJE IN 
DOBRO POČUTJE

To meditacijsko vajo 
izvajate vsak dan, če ste 

imeli v preteklosti kakršnokoli 
bolezen in vas je strah, da bi se 
ponovila; če ste v bitki za zdrav-
je, če vas je strah, da bi zboleli, 
čeprav nimate � zičnih simpto-
mov, ki bi na to kazali.

Usedete se in poravnate držo. 
Hrbet naj bo obrnjen na zahod, 
torej gledate proti vzhodu. Iz 
smeri vzhoda prihaja največ sve-
že energije, ki podpira zdravje in 
dobro počutje. 

Zaprete oči in nekajkrat glo-
boko vdihnete in izdihnete, da 
se � zično telo sprosti. Nato vsaj 
pet minut ali več zavestno diha-
te tako, da vdihujete Svetlobo in 
zdravo življenjsko energijo ter iz-
dihujete sivino, energije bolezni 
in energije čustev: žalosti, jeze, 
zamere, strahov … vseh čustev, 
ki se pojavijo v vaši notranjosti. 
Takšno dihanje izvajate tako dol-
go, dokler ne začutite, da je v vas 
samo še Svetloba in zdrava ži-
vljenjska energija. V tem trenut-
ku se sprostite, začutite celotno 
� zično telo in dovolite, da zač-
ne telo sodelovati z globinskim 
sprejemanjem Svetlobe. 

Med dihanjem teče zdravil-
na Svetloba in življenjska ener-
gija v vse predele telesa, ki so 
bili kakorkoli prizadeti in po-
škodovani zaradi bolezni. S po-
zornostjo na to, da se vse celice 
telesa svetlijo in dobivajo novo 
energijo ter s tem nov zapis, ki 
ga daje Svetloba vaše Duše, di-
hate tako dolgo, dokler se telo 
popolnoma ne presvetli in po-
stane lahkotno. V zadnji stopnji 
poprosite v mislih Svetlobo 
svoje Duše, da vam skozi vsak-
danje življenje pokaže, kako de-
lovati, kaj ozavestiti, da ostane-
jo z vami najlepše življenjske 
energije Svetlobe, ki vam bodo 
podprle zdravje in dobro poču-
tje na vseh nivojih. Sedite čisto 
pri miru tako dolgo, dokler se 
karkoli še spreminja. Ko se vse 

popolnoma umiri, vztrajajte v 
tem miru še okoli dve do tri mi-
nute, se zahvalite iz srca svoji 
Dušni Svetlobi, ki vas bo spre-
mljala ves čas.  

samo dihajte s pozorno-
stjo na predelu pljuč, 
srca in čutite, kako 

kler se vse ne umi-
ri. V zadnji stopnji 
poprosite v mislih Sve-

lujte in vztrajajte, dokler se 
karkoli spreminja. Ko se 

vse popolnoma umi-
ri, vztrajajte v miru 

ZDRAVJE IN 
DOBRO POČUTJE

To meditacijsko vajo 
izvajate vsak dan, če ste 

DOBRO POČUTJE
To meditacijsko vajo 

Meditacija prinese poe-
notenje vibracij v člove-

ku in obrodi sadove, zato 
začnite čim prej.

  Meditacijo bi lahko poimenovali tudi trening 
v energijah, s katerim pridete do večje količine 
boljše energije, ki v vas po določenem času ustvari 
spremembe, vaše življenje pa dobi nov zagon.

Ko zaživite svobodno iz osrednjega 
kanala Svetlobe, so nenadoma oblaki 

drugačni, narava bolj živa, ljudje 
bolj smiselni in sproti se odzivate 

na pozitivna vabila Usode.

POT DO HARMONIJE NA VSEH 
PODROČJIH JE MEDITACIJA
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 HOROSKOP 
Sonce je v Ovnu, Luna je v Raku.

OVEN  – Sledite notranji intuiciji bolj kot dogajanju 
v javnosti. Več dobrega boste zase naredili, če se 
čisto odmaknete od vsega, kar vam povzroča slabe 
občutke. 

BIK – Izbirali boste lahko med sledenjem usodi ali 
pa se boste čisto odmaknili od vsega, kar se vam zdi, 
da vam drugi vsiljujejo. Sprostite se, tokrat nimate 
vpliva na dogajanje.

DVOJČKA – Izpostavili se boste za stvari, ki so vam 
pomembne, in ne boste obžalovali. Ne glede na 
dogajanje boste obdržali svojo notranjo moč in 
karizmo, ki vas dela posebne.

RAK – Sodelujte pri urejanju materialnih dobrin, 
pospravite dom, avto ter denarnico, in pričakujete 
lahko pozitivne spremembe – še posebej če prevza-
mete odgovornost. 

LEV – Pazljivo s prijatelji, nekateri prav čakajo, da 
pokažete šibkost in da izkoristijo vaš vpliv za svojo 
materialno korist. Zato se ne odločajte iz občutka 
krivde, vse dobro premislite.

DEVICA – Najsrečnejši boste doma, pa čeprav vas 
bo življenje vodilo v svet, med prijatelje. Morda bo-
ste ravno z njihovo pomočjo razrešili neko dolgotraj-
no hrepenenje.

TEHTNICA – Kreativnost se vam bo okrepila, vas 
povezala z vsem, kar imate radi. Imeli boste veliko 
energije, da uredite pomembna področja in s tem 
okrepite tudi stik s sabo.

ŠKORPIJON – Ne pretiravajte z delom in idejami 
za druge, saj vas bo to izčrpalo. Zdaj je čas, da se 
samo posvetite svojemu počutju in sočasno uredite 
delovno področje.

STRELEC – Odnosi vam bodo pomembni, a ne boste 
utegnili narediti vsega obljubljenega. Preveč doga-
janja bo in komaj mu boste sledili. Skrbno ravnajte s 
svojim časom.

KOZOROG – Ne bo vam vseeno, kaj se dogaja z 
vašim denarjem in vsemi stvarmi, ki so vam pri srcu. 
Zato boste sumničavo gledali na vse, tudi na simpa-
tijo, kaj zares želijo od vas. 

VODNAR – Zdelo se vam bo, da ste že brez moči, a 
vi sami ne boste znali nehati in se sprostiti. Razmisli-
te o svojih načrtih na dolgi rok ter sodelujte sprošče-
no z življenjem.

RIBI – Usoda vas bo vodila v dobro smer v službi in 
poslu. Ne popustite povabilom tistih prijateljev in 
znancev, ki so se šele zdaj spomnili na vas. Sledite 
svojim prioritetam.
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OVEN  – Sledite notranji intuiciji bolj kot dogajanju OVEN

Avtorica: Andreja Novak, astrologinja in 
voditeljica meditacij
Foto: Dreamstime, M. Jordovič Potočnik

Ob uspešni redni meditaciji se obenem 
spreminja tudi življenje od delovanja v 

bivanje. Iz hitenja od jutra do večera torej do 
bivanja od jutra do večera. 

POZITIVNA PRIHODNOST

Z MEDITACIJO  se vam okrepi osrednji kanal Svetlobe, kjer začne bivati vaša Duša

PRIJAZNO 
POVABILO
Želim, da vam 

meditacija postane 
pogovor s Svetlo-
bo vaše Duše, kjer 

ste vi poslušalec, vi 
sprejemate, kar vam 
Svetloba Duše daje. 

Če vam ne bo šlo, 
se mi pridružite pri 

meditacijah na moji 
spletni strani Andre-

ja Novak, kjer vam 
berem sporočila in 

energije, ki jih imajo 
Duše za vas. 


