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Zemlja je tista, ki nam da 
občutek varnosti.
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UVOD

Superživila in ostale stvari, ki so namenjene Čarobnici, jih lahko v tem času še vedno uživamo. 

Ledvično energijo lahko skozi celo leto uporabljamo 
zato, da napajamo ostale organe. 

Kadar je preveč stresa in ko smo preveč utrujene, posežemo po vadbi za Čarobnico, za nego 
ledvične energije in nadledvične žleze. Voda je tista, ki nas pomiri, zmehča, ki nas soči in 
katero potrebujemo ves čas. 

Sedaj nastaja blato. Po eni strani imamo vodo, po drugi strani pa zemljo, ki se priklaplja iz 
strani Zdravilke. Ko damo vodo in prst skupaj, nastane blato. Kalček, ki se bo začel počasi 
prebujati, bo zrasel iz tega blata kakor spomladanski zvonček. 

Ker se vse to dogaja sedaj tudi v našem telesu, lahko čutimo kakšen zastoj, dan se počasi 
daljša, po drugi strani pa to še ni to. Zato je treba paziti, da se ne izčrpavamo in da poskrbimo 
za spanje. 

SPANJE IN UMIRJANJE

Če imamo težave s spanjem in s tem kako zaspati, je to najverjetneje zaradi telefona in 
umetne svetlobe. Če zvečer gledamo v ekran, poskrbimo, da damo na minimalno svetlobo, 
toliko, da še vidimo. Če sveti v nas močna svetloba, lahko potem samo ležimo in mižimo. V 
primeru, da ne moremo zaspati, lahko delamo v postelji tudi Tao obrazno jogo. 

Na področju spanja se je treba disciplinirati. Prav tako je treba iti spat ob pravi uri. 

Superživila, ki nam pomagajo zaspati:

• Ashwagandha
• B kompleks
• Magnezij
• Angelika
• Baldrijanov čaj ali kapljice

Pomembno je tudi, da po 17. uri ne pijemo kave in podobnih napitkov.

Vaje, ki pomagajo zaspati:

• Trebušno dihanje
• Kroženje z gležnji
• Palming z dlanmi

FENG SHUI AKTIVACIJA

Če še niste uspele narediti letne aktivacije ali pa ste jo in bi jo želele ponoviti, lahko to 
naredite v petek 27. januarja, med 11. – 13. uro ali med 17. – 19. uro. V tem času tolčemo 
(od 5-10 minut) na lokaciji jugovzhod (med 112,5° - 127,5°), kjer je letno sonce in Zmaj. S tem 
ko potolčemo ali pa damo glasno glasbo v ta kot, aktiviramo sonce in zaščitimo dom. Prav 
tako naredimo deaktivacijo in sicer na način, da položimo kovinski predmet na vzhod ali pa 
na severozahod. 
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Če smo to že naredile, potem lahko še enkrat potolčemo, gremo na vzhod, privzdignemo 
kovinski predmet, pobrišemo pod njim in okoli njega ter naredimo isto tudi na severozahodu. 

Ker je to v dnevu petelina, ne bo učinkovito za tiste, ki imate zajčka v dnevu ali v letu. Dobro 
je, da takrat poskrbimo, da to naredi nekdo drug. Če pa nimamo nikogar, pa lahko naredimo 
me in s tem zaščitimo ostale člane družine. 

Kovina so lahko:

• Bakreni kovanci
• Klasičen kovinski predmet

BIORITEMSKA URA IN DELOVANJE V TEM ČASU

V letošnjem letu pride Saturn v znamenje rib. Saturn predstavlja element zemlje, ribe pa so 
voda. Če pogledamo kaj se dogaja na telesu, so to tekočine in zastoji. To je lahko naša limfa. 
Celice lulajo in kakajo ter spuščajo to ven v medceličnino tekočino. Ta tekočina mora biti 
pretočna, da se lahko očisti, da gredo umazanije ven in da lahko pride nova tekočina. Naša 
naloga je, da uporabimo element zemlje. To so vranica, želodec in trebušna slinavka. Treba 
je paziti, da zemlja ne bo zastala in ustvarjala stoječo vodo. Kot že rečeno, voda se mora 
gibati, zato je treba na vseh nivojih poskrbeti za limfo. 

Sedaj so aktivni 3 elementi:

• Voda
• Zemlja
• Les

To so 3 manifestacijski elementi. Pljuča in srce so ideje in kreativnost. Nato se vse to usede 
dol, kjer imamo vranico, jetra in ledvice. To je tisto kar rojeva. Ti elementi so bolj povezani 
z ženskim telesom, ženskimi organi in krvjo, ki se prav tako nanaša na žensko, medtem 
ko je semenska tekočina povezana z moškim. Dobro je, da te stvari uravnavamo. Če sedaj 
občutimo kaos ter da nas odnaša, je dobro počakati, da vse skupaj mine. To se vedno začne 
dogajati v tem obdobju leta. Prav tako zelo težko izostrimo misli in držimo smer, saj čepimo 
v blatu in čakamo na to, da se vse skupaj sčisti. 

Sladkor je tisti, ki najbolj bremeni vranico in želodec. Trebušna slinavka je povezana z 
inzulinom. Ta se izloča, ko je nihanje sladkorja. 

Inzulin je tisti, ki nas poleg kortizola najbolj stara. 

Če poskrbimo, da ni prevelikega nihanja inzulina, potem je vse v redu. 

To obdobje traja do 4. februarja. Takrat še vedno skrbimo za Zdravilko, saj se pomlad šele 
rojeva. Da se poženemo iz zimskega spanja, potrebujemo malenkost več. Kljub temu, da se 
4. februarja uradno začenja pomlad, je treba še vedno preko vraničnega sistema poskrbeti 
za zdravje in dati Zdravilko pod drobnogled. 

Najboljši nasvet za ta čas je, da imamo dostop do neoporečne in do čim manj predelane 
hrane, da dihamo ter delamo z obrazom. 
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OBRAZ

Z današnjimi vajami bomo pretresle ter sčistile naše tekočine in limfo. Najprej jo bomo 
pometle, prebudile obraz in mišice. 

Tisto kar je povezano z Zdravilko, so velike mišice. 

Za ženske je po eni strani dobro, da nismo preveč nabildane in mišičaste, pod drugi strani 
se pa priporoča za tiste, ki se približujemo menopavzi, da začnemo fizično migati ter skrbeti 
za mišično maso, saj telo samo po sebi postaja mehko. Starejše kot smo, slabše so mišice 
in takrat jih najbolj potrebujemo. Mišice so tiste, ki nas držijo pokonci in za starostnike se 
najbolj priporočajo vaje za moč. 

Prožnost je odlična, saj predstavlja mladost in jetrno 
energijo, mišice so pa tiste, ki nas držijo pokonci.

POMETANJE LIMFE

Tekočine se nahajajo čisto pod površjem kože, zato so dotiki pri pometanju nežni. Limfo 
vedno božamo proti srcu, na zgornjem delu telesa navzdol, na spodnjem delu telesa navzgor. 

• Lepo se poravnaj, zaokroži z rameni nazaj in nato še naprej.
• Sprosti ramena. 
• Položi prste pod ključnico.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU (zvok za vranico). 
• Naredi 3 ponovitve. 
• Prekrižaj roki pred sabo ter 9x pometi s prsti po ključnici navzven.
• Položi prekrižani roki pod ušesa in 9x pobožaj navzdol.
• Sedaj z vsako roko na vsaki strani obraza pobožaj po čeljustnem sklepu 9x navzven. 
• Prste položi ob ušesa in 9x pobožaj navzdol. 
• Prste položi na sredino čela nad obrvmi in 9x pobožaj navzven. 
• Prste položi na spodnjo veko in nežno pobožaj 9x navzven. 

LIFTING TOČKE

Te točke so povezane z želodčnim meridianom, vranico in naredijo lifting učinek. 

• S kazalcema pritisni na točko točno pod zenicami na kosti.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• Premakni prsta na obe strani pod lično kost in pritisni notri. Ta točka ob pritisku rahlo 

zaboli. 
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• Premakni prsta na ustna kotička in pritisni notri.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• Premakni prsta rahlo diagonalno navzdol na čeljustno kost in pritisni notri.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• Rahlo pomasiraj točki.
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Sedaj naredimo vajo v obratni smeri. 

LIFTING TOČKE

• Premakni prsta rahlo diagonalno navzdol na čeljustno kost in pritisni notri.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• Premakni prsta na ustna kotička in pritisni notri.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• Premakni prsta pod lično kost in pritisni notri.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 
• S kazalcema pritisni na točko točno pod zenicami na kosti.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU.
• Naredi 3 ponovitve. 

POMETANJE LIMFE

• Prste položi na spodnjo veko in nežno pobožaj 9x navzven. 
• Prste položi na sredino čela nad obrvmi in 9x pobožaj navzven. 
• Prste položi ob ušesa in 9x pobožaj navzdol.
• Prste položi na vsako stran obraza in pobožaj po čeljustnem sklepu 9x navzven. 
• Položi prekrižani roki pod ušesa in 9x pobožaj navzdol.
• Prekrižaj roki pred sabo ter 9x pometi s prsti po ključnici navzven. 
• Položi prste pod ključnico.
• Vdihni skozi nos in ob izdihu izpihni zvok HUUU. 
• Naredi 3 ponovitve. 

Bezgavke so predel, kjer se limfa čisti. Na zgornjem delu je to grleni del oz. na področju 
vratu. Na spodnjem delu je to na področju dimelj. Zgornji del je povezan s tem kaj pride v 
naše telo skozi usta, spodnji del pa s tem kaj pride v naše telo skozi vagino. 

Če imamo zatečene bezgavke na področju dimelj, je dobro, da v roku 3 dni uplahnejo. To 
pomeni, da je bezgavka opravila svoje delo in da se je umazanija očistila. Če po 3 dneh, po 
1 tednu ali 14 dneh še vedno ostane bezgavka odebeljena, je dobro preveriti pri zdravniku. 
Enako velja za zgornji del. Lahko se tudi zgodi, da se kdaj poveča in ne gre nikoli več nazaj. 
Če imamo bezgavke zatečene na področju dimelj, gremo v položaj kjer se uležemo na hrbet, 
si damo pod medenico vzglavnik ali zvito odejo, nogi pa dvignemo na steno/vrata. V tem 
položaju ležimo in čakamo, da se vse skupaj čisti, saj začne limfa teči proti srcu tako kot je 
treba. Roke lahko tudi dvignemo v zrak ter počakamo, da limfa steče navzdol. 

TRENING MIŠICE DENARNICE

• Prste položi na čelo in ga pretresi.
• Nato pretresi senčni del.
• Premakni se na spodnjo veko in jo pretresi.
• Pretresi ličnice.
• Spusti se na žlebič.
• Pretresi lička.
• Nadaljuj na čeljusti. 
• Potresi tudi brado.
• Premakni se na vrat in pretresi navzdol. 
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• Sprosti.

• Pritisni prste močno pod lično kost. 
• S prsti začni počasi in močno vleči navzdol, tako, da razteguješ čeljustni sklep. Občutek 

je kakor, da imajo prsti 100 kg.
• Sprosti. 

BALONČEK

S to vajo pomasiramo mišico denarnico od znotraj. To je lična mišica, trobilka, ki ni pripeta 
na nobeno kost, ampak samo na ostale mišice in visi. Do nje lahko dostopamo preko ostalih 
mišic ali če jo napihnemo od znotraj. 

• Zajemi sapo.
• S petami obeh dlani pritisni v ustnice, s prsti pa pokrij napet lični del in pritisni notri. 
• Pritisk ni preveč močan. Pazi, da se ne mečkaš. 
• Drži in dihaj skozi nos. 
• Naredi 3 ponovitve.

*Če ne moremo dihati skozi nos, zajamemo sapo, naredimo vajo in ko ne moremo več držati 
sape, spustimo. 

SUPERWOMAN DENARNICA

• Naredi dolg in ozek O.
• Posrkaj lični del notri. 
• Oblikuj pesti in pritisni z njima v napeto mišico denarnico. 
• Drži in dihaj skozi nos.
• Brado porini rahlo naprej, ob izdihu dvigni spodnjo čeljust rahlo gor, ob izdihu jo spusti 

rahlo dol. 
• Sprosti. 

POLJUB

• Naredi dolg in ozek O.
• Vdihni skozi nos, ob izdihu pa povleci obe ustnici čez zobe.
• Vdihni skozi nos, ob izdihu dvigni lička rahlo gor.
• Vdihni skozi nos, ob izdihu še bolj odpri usta ter z ustnicami istočasno še bolj zagrabi čez 

zobe. 
• Drži, ob vdihu rahlo popuščaj, ob izdihu pa zateguj.  
• Naredi par ponovitev.
• Sprosti. 

*Vdihnemo skozi nos, izdihnemo pa skozi nos ali usta. Kadar delamo zelo na moč in čutimo 
to kakor velik napor, lahko izdihnemo skozi usta. 
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3-STOPENJSKI DIH

Kadar naredimo trebušni dih, vdihnemo globoko navzdol do maternice – s tem se trebuh 
napolni. Dih z rebrnim delom nam da moč in stabilnost. Spodnji del nam drži temelje, rebrni 
del pa nam nastavi center telesa. Na zgornjem delu so pljučni vršički in tukaj je najmanj 
prostora, a je dobro, da jih ozavestimo. Ta dih je plitek. 

Pri drugi osebi lahko takoj opazimo kako diha. Če oseba diha plitko in z zgornjim delom, se 
to vidi po vratu in ramenih. Govor prihaja iz grlenega dela, po barvi glasu pa se vidi, da se 
napenja. Ko oseba diha s spodnjim delom, je vrat sproščen in neobremenjen, barva glasu 
je lepša, saj je ta sproščen. Bolj je glas sproščen, bolj se grlo razbremeni, istočasno pride 
globina in stabilnost. 

Vranica predstavlja naš center. 

Ko imamo vranično energijo postavljeno, nas ne zanaša. Na tak način lahko držimo vse 4 
vogale hiše, pa se ne bomo izčrpale. Drugače je pa vranična energija, energija mame, ki skrbi 
za vse in je velikokrat razpršena. Ven nas lahko odnašajo tudi čustva. Za stabilnost je odlična 
vaja stoja na eni nogi. 

• Usedi se po turško ali na stol.
• Ozavesti najnižjo posodo: področje pod popkom. 
• Vdihni s trebušnim delom globoko pod popek – trebuh, stranski del in ledveni del se 

napolnijo, tiho izdihni ter potisni notri trebuh, stranski del in zadnji del.  
• Naredi 3 ponovitve.
• Ozavesti drugo, srednjo posodo: prsni koš.
• Položi dlani na rebrni del.
• Izdihni in potisni notri rebrni del, vdihni in razširi rebrni del. 
• Zgornji in spodnji del umiri kolikor se da. 
• Naredi 3 ponovitve.
• Ozavesti tretji, zgornji del: pljučni vršički.
• Vdihni z zgornjim delom in izdihni z zgornjim delom. Tukaj se dvignejo tudi ramena. 
• Naredi 3 ponovitve. 
• Sprosti.

DIHALNI PLES

• Dlani položi na popek, vdihni globoko pod popek, izdihni in potisni trebuh notri. 
• Dlani položi na rebrni del, vdihni v rebrni del, izdihni in pospravi ta del notri.
• Vdihni, zaokroži z dlanmi okoli prsi in jih ob izdihu povleci do ramen.
• Prste položi na ramena, vdihni v ramenski del v vršičke pljuč, izdihni in zaokroži z rameni 

navzdol. 
• Sprosti roki in dih.
• Naredi 3 ponovitve. 
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TELO

STRESANJE LIMFE

• Poklekni na kolena ali se usedi.
• Čisto rahlo začni stresati roki. 
• Stresi ramena. 
• Dvigni eno roko in jo z drugo roko pobožaj navzdol proti srcu.
• Naredi 3 ponovitve.
• Pomasiraj pazduhe, tako da nežno pregneteš od rok do prsnega dela. 
• Dvigni drugo roko in jo z drugo roko pobožaj v smeri proti srcu.
• Naredi 3 ponovitve.
• Pomasiraj pazduhe pod drugo roko. 
• Pomasiraj prsi in z njimi zaokroži.
• Močno pregneti področje na notranji strani stegen. Tukaj so velike mišice, zato naj bo 

pritisk močan.
• Popelji z rokama tekočine nežno navzgor do srca. 
• Naredi 3 ponovitve masaže in božanja navzgor. 
• Sprosti. 

VRANIČNI MERIDIAN

Točka Vranica 6 uravnava vse kar potrebujemo za limfo in za žensko zdravje. Ob pritisku 
vedno zaboli, nato pa se razboli. 

• Pomasiraj točko Vranica 6, ki se nahaja na vraničnem meridianu - 4 prste nad gležnjem, 
na notranji strani kosti. 

• Ponovi na drugi nogi.  
• Sprosti.

ZVOK ZA VRANICO: HUUU IN ŽABICA

• Počepni, dlani daj na tla, kolena pa narazen. 
• Vdihni skozi nos, stegni nogi in obdrži glavo navzdol, izdihni, se spusti v počep ter 

istočasno izpihni zvok HUUU. 
• Naredi 9 ponovitev. 
• Sprosti. 

OHLAJANJE

Ko delamo dihalne tehnike, želimo, da dih uboga nas. Ob tem je treba vzpostaviti določen 
ritem in da dihamo tako kot želimo. Ko dihamo sproščeno, poslušamo telo in ga pustimo, 
da diha kot želi. Ko pa želimo preko dihalnih tehnik doseči učinek, pa mi vodimo ritem. 
Včasih so te stvari neprijetne, tako kot določene vadbe (npr. trebušnjaki). Dobro je, da vemo 
zakaj določeno stvar delamo, na kak način jo delamo, kdaj je čas, da delo uboga nas in kdaj 
moramo me prisluhniti telesu. 

• Usedi se po turško ali na stol. 
• Poravnaj se in sprosti dih. 
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SHRANJEVANJE ENERGIJE PREKO SPIRALJENJA

Zemlja je tista, ki nam da občutek varnosti. 

To je kakor naša mama in dom.

• Usedi se, se lepo poravnaj in sprosti roke. 
• Zapri oči.
• Pod zaprtimi očmi daj fokus med obrvi in vizualiziraj sliko, ki ti predstavlja varnost ter 

pomiri tvoje srce. 
• Slika naj bo čim bolj jasna z živimi barvami. Lahko dodaš glasove, dotik, vonjave, okus.
• Zaznaj občutek miru v srcu, ki ti ga ta slika prinaša. 
• Počasi odpri oči in pred sabo zadrži sliko.
• Z očmi počasi nariši krog okoli te slike.
• Sliko malo zmanjšaj in nariši še manjši krog okoli.
• Sliko zopet malo zmanjšaj ter nariši še manjši krog okoli nje.
• Slika se vedno bolj gosti, v njej je vedno več energije in moči. 
• S pogledom kroži okoli slikice in ta ima čedalje večji naboj. 
• Slika je že čisto mala. 
• ●Vdihni jo med obrvi v možgane v zlato sredico. 
• Poglej navznoter z očmi, zadrži sapo, pokrči spodnje mišice in jih povleci navzgor mimo 

srca, ki se odlično počuti ob tej sliki, vse do centra glave. 
• Izdihni, sprosti in pusti to sliko v možganih, da se tam naseli, ostane doma ter začne 

kazati odslikave v zunanjem svetu. 
• Odpri oči in se sprosti.

Sedaj smo nahranjene s sliko, ki jo želimo živeti. 

Kar imamo notri, se začne zrcaliti v zunanjem svetu. 

Okoliščine nam naredijo tako, da se to pojavi v našem svetu. Ohranimo jasno sliko, mirno 
srce, zdrave ljudi, ki jih imamo rade, toplino, bližino, čas, ki ga potrebujemo eden za drugega… 
vse to zadržimo in projiciramo navzven.  


