
AKTIVACIJA ŽLEZ V GLAVI IN PRSI

OBRED ZA MAGNETIČNOOBRED ZA MAGNETIČNO
MANIFESTACIJOMANIFESTACIJO

1.del (zjutraj):

Se zbudiš, pretegneš, pobožaš, greš v magnetično energijo. 
Izberi si konkretno željo, ki jo želiš manifestirati. V balonček 

Poglej kakšni občutki se vzbudijo, ko dobiš to željo in napiši v isti
balonček vsaj 3 občutke. 

napiši: »Imam…« ali »Jaz sem…«
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Naredi dolg in ozek O. 
Obe ustnici povleci navznoter. 
Lička dvigni močno gor. 
Zapreš oči in jih zarotiraj proti 

Potisni brado naprej, glavo 

Dlani oblikuj v pesti in jih dvigni

V tvojem srcu sije tvoja želja, tvoje 

Držiš vajo in sedaj boš risala piramido. 
Z zaprtimi očmi greš do desnega očesa
1x vdih skozi nos, 3x izdih skozi nos ob desnem 

Z zaprtimi očmi greš do levega očesa. 1x vdih skozi nos, 3x izdih
skozi nos ob levem očesu in istočasno stisneš tudi 3x spodnje mišice. 
Z zaprtimi očmi greš do sredine čela. 1x vdih skozi nos, 3x izdih skozi
nos v sredino čela in istočasno stisneš tudi 3x spodnje mišice. 
Vmes ko tako dihaš in držiš vajo, v mislih ponavljaš trditev, ki si jo
zapisala v balonček (Npr. »Imam sanjsko posest na Novi Zelandiji.«) 
Počasi spustiš. 
Dlani daš na srce in ponoviš vajo še 2x. Lahko jo narediš 3x ali pa
narediš 1x zelo močno in dlje časa dihaš. 

temenu. 

nagni nazaj. 

ob telesu. 

žleze v glavi se odprejo. 

očesu in istočasno stisneš tudi 3x spodnje mišice. 

VAJA: LIFTING VSEGA1.

Greš nazaj na srce in masiraš prsi. 
Prsi povečujejo energijo. Ko vrtiš, si
predstavljaš občutke, ki ti jih bo želja dala
– varnost, obilje, intima, orgazmičnost… 
Dlani so zaradi masiranja prsi naelektrene
s temi občutki. Se pobožaš, namaziliš in
vtreš vase to željo in občutke. 
Se vrneš k prsim in jih premasiraš. 
Greš z rokami dol in vtreš v telo in venero. 
Ko potrebuješ, zopet masiraš prsi in si v
občutkih. 
Vtreš vase, v lase…

3x
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ŽIVČNI SISTEM, HIPOTALAMUS IN KLITORIS

2.del (sredi dneva):

V balonček napiši detajle svoje manifestacije. Opiši, kako živiš, ko je
tvoja želja manifestirana.

Kaj bom danes naredila v smeri moje želje?
Kaj je moj doprinos?
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Roke daš na klitoris in začneš nežno utripati s klitorisom. 
Dlani daš na jajčnika – utripneš z desnim, z levim, z obema, klitoris
še vedno utripa in vleče energijo gor. 
Roke daš na bradavičke. Jajčniki, klitoris, 

Prste daš na ustne kotičke. Vse še 

Prste daš na sredino čela – na žleze 

Ves čas lahko tudi dihaš 1x vdih, 3x 

Dlani daš na senčni del in narediš 6x 

Dvigneš ustne kotičke in jajčnike, odpreš 

Delaš vajo in ves čas v mislih ponavljaš: »Imam to in to…« 
Sprostiš. Eno dlan daš na klitoris, drugo na čelo ali pa obe na klitoris. 
Oči so zaprte, čutiš kako tvoje telo žari, kako se tvoj živčni sistem
povečuje, kako se tvoj balonček povečuje in ima več prostora,
sproščaš se v detajlih, ki si jih napisala notri. 

bradavičke utripajo. 

vedno utripa. 

v glavi. Zapreš oči in jih zavrtiš gor. 

izdih in 3x utrip. 

vajo Kot Sonca in Lune.

oči in 1x vdihneš, zapreš oči, pogledaš proti 
žlezam v glavi, 3x izdih in istočasno utripneš s 
klitorisom. Čutiš povezavo klitoris in žleze v glavi. 

2. VAJA: 
UTRIPANJE IN KOT SONCA IN LUNE

JAJČEK IN LJUBLJENJE Z MANIFESTACIJO

3.del (zvečer):

9x napiši zahvalo, da imaš manifestacijo: "Hvala, da imam..."

S čnao DETOX KRALJICA



To, da konstantno
manifestiramo, 
je naša največja

energetska zaščita.

Jajčka daš v dlani in vanj vpihneš svojo manifestacijo. 
Počasi si ga vstaviš notri. Če želiš, lahko spiš z 

Kazalca daš na ustne kotičke. 
Narediš 9x vajo Zlato Zrno in v mislih 

Dlani daš na srce. Odpreš dlani. 
Na levi dlani si Magnetična ti. Vidiš sebe 

Na desni dlani je tvoja manifestacija - konkretna želja. 
Obe roki daš skupaj na srce. 
Nad tvojo glavo se tvoja manifestacija in ti združita, spajata, ljubita
kot v plesu. Čutiš sebe zlito s svojo manifestacijo. 
V sredini glave čutiš zlitje sebe in manifestacije. Ti in manifestacija
se objemata in plešeta kakor dva ogenjčka. 
Greš v srce, nad glavo je še vedno tvoja želja. V srcu začutiš kako se
vsi ti občutki manifestacije zlivajo s tabo. • Si varna, ljubljena. 
S pozornostjo greš v venero. Tukaj je tvoja fizična manifestacija z
detajli, medtem ko je bila zgoraj nad glavo zelo 

Čutiš nad glavo, v tretjem očesu, v srcu, v veneri, 

jajčkom ali pa ga daš samo malo notri. 

ponavljaš svojo manifestacijo: »Imam 
to, to in to«. Ob vsaki ponovitvi še 
bolj zategneš ustne kotičke, stisneš 
jajčka, ustne kotičke, z očmi gledaš 
proti žlezam v glavi in dihaš 1x vdih, 
3x izdih. 

kako stojiš na svoji levi dlani. Tvoj živčni 
sistem, srce in jajčniki žarijo. 

energetska, v srcu pa v obliki občutkov. 

v maternici. Tvoje celo polje je sedaj 
namagneteno s to energijo. Ti in tvoja 
manifestacija sta zliti v eno. 

3. VAJA: JAJČEK, ZLATO ZRNO
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ZJUTRAJ: 

ČEZ DAN: 

ZVEČER: 

Zapiši svojo željo v
sredino srčka. 
V balonček okoli
srčka zapiši občutke,
ki ti ob tem vzbudijo. 
Nastavi vajo LIFTING
VSEGA.
Med tvojim desnim,
levim očesom in
žlezami v glavi si
predstavljaj
PIRAMIDO. 
Vdihni in 3x izdihni s
desnim očesom,
nato potuj še do
levega očesa in do
žlez v glavi. Na vsaki
postaji vdihni in 3
izdihni.  Ponovi 3x.

Zapiši detajle svoje
manifestacije.
Dlan položi na
KLITORIS in nežno
utripaj njim.
Pozornost
preusmeri na
JAJČNIKE in utripaj.
Dvigni se do
BRADAVIČK in
nežno utripaj z njimi.
Dotakni se ustnih
kotičkov. Vse
UTRIPA..
Nastavi vajo KOT
SONCA IN LUNE in
zadrži 30s x3.
Med utripanjem in
držanjem vaje
ponavljaj  svojo željo. 

9x zapiši zahvalo za
uresničeno željo.
V Joni jajčka vpihneš
svojo željo (ga
vstaviš)
Nastavi vajo ZLATO
ZRNO.  
Položiš dlani na
SRCE in ponoviš
željo. Odpreš dlani
na stran.  Na LEVI
dlani si ti, na DESNI
tvoja uresničena
ŽELJA. 
Položi dlani na srce.
Željo in sebe
ZDRUŽI nad glavo.
Začuti energetsko
manifestacijo želje
nad  glavo, občutke
v srcu in
podrobnosti želje v
veneri.


