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Pl. „Vagyok, aki vagyok, legmagasabb szintű érdekem, hogy eloszlassak

minden múlttal kapcsolatos blokkot, elhomályosulást, ami megakadályoz
engem az univerzális igazság fénylnek elérésében.

 Legmagasztosabb érdekemet szolgálja, hogy elengedjek minden bűnt,
neheztelést, félelmet és fájdalmat. 

 
Megengedem, hogy a szeretet fénye tisztítson engem, az igazság fénye

tanítson engem és a végtelen fény ereje erősítsen engem. 
 

Velem van a szentlélek, hogy megyógyítsam magamban mindazokat, akik
fájdalmat okoztak nekem és meggyógyítok minden sebet, amit ebben, vagy

bármely más életemben szereztem.”

- Írd be a napló események rovatába, ami az adott napon történt, felzaklatott, vagy kibillentett a
harmóniádból. Jegyezd fel a pozitív eseményeket is, amiknek nagyon örültél.

- Jegyezd fel, hogy jellemzően milyen érzések kísérték az eseményeket.

- Minden szombaton összegezd amit írtál és gondold végig, miben szeretnél változni.  

- A telefonod segítségével olvasd be a QR kódot, és végezd el a javasolt meditációkat!

- A heti mantrát legalább a javasolt napon érdemes elismételni 108-szor, de a legjobb, ha minden
nap

- Figyeld a jelölt hatásokat: Külön találod a kollektív hataásokat és külön azt, amiben személyesen
vagy érintett. A feliratok méretével jeleztem az erősséget is.

- Haladj hétről hétre, s meglátod, minden érted történik, összekapcsolódsz a lélek bölcsességével  
 és áldásban részesülsz.

- Azokban a témákban, amiben  blokkokat éreztél, visszanyerheted a cselekvési képességedet. 

- Tudatos megfigyeléseid eredményeként  egyre inkább megtapasztalhatod az élet játékos         
 természetét.

JAVASLATOK A NAPLÓ VEZETÉSÉHEZ:

-Teremts nyugodt környezetet a napló íráshoz. Esetleg gyújts gyertyát, vagy füstölőt.

-Mondj egy rövid imát:

             Ezt is jegyezd fel! 

            mantrázol.

 
Tapasztaltál-e valamit, vannak- e benned hitrendszerek, programok, amit mozgatnak a 

palnéták     fényszögkapcsolatai?

 Hónap végén egy külön táblázatba össze tudod foglalni a megfigyeléseidet.
 
 

JÓ MUNKÁT ÉS MINÉL TÖBB ÖRÖMTELI MEGÉLÉST KÍVÁNOK!



Mely életterületemen fejti ki legerélyesebben
a hatását a Plútó hátráló mozgása?

Kiemelt terület: 
A hétköznapi rutinok, a munka területéről

erőteljesen hatni tudsz az anyagiakra,
valamint a fizikai jólétedre.
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NYÁRELŐ:  EGYÜTTLÉT HAVA

Események, mi történt?

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2022. június 19. vasárnap - június 25. szombat

Miben szeretnék változni?

Javasolt mantra:  Hold  mantra:
Om Chandraya Namaha (Óm Csándrájá Námáhá) Napja: Hétfő

MEDIKLUB™

Sajnálatra vágyó részünk integrációja

Érzéseim:

NYÁRI NAPFORDULÓ

Kollektív hatások: Személyes érintettség:

Miben szeretnék változást?
Ez az, amit szeretnék: Ezt tettem érte:

Rózsaszín köd
Dühös számüzetés kényszerűsége

Megakadó gondolatok



FÉLELMEK TÉVEDÉSEK VÁLTOZTATÁSOK

NEGATÍV / POZITÍV MEGÉLÉSEK HOZZÁÁLLÁS

Hónap témája:  Kihívások, legyőzendő akadályok

KIDOLGOZOTT  TAPASZTALATOK:

Milyen félelmeid vannak a témában? Fogalmazd meg tévedésként a
félelmeid: Tévedek abban hogy. ...

Hogyan cselekedtél volna, félelem
nékül? Megtehetnéd?

IKREK HOLDHÓNAP
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NYÁRELŐ:  EGYÜTTLÉT HAVA



Javaslat:
Fordíts rendszeresen időt a belső egyensúlyodat megszilárdító

meditációra. Lélegezz be a Hara-központba 
(egy tenyérnyivel a köldök alatt), 

helyezd oda saját valódat.
 
 
 



RÁK HOLDHÓNAP

A HÓNAP MEDITÁCIÓI
MEDIKLUB™

Rák Újhold 
meditáció

Életem az 
anyaméhben

Reggeli meditáció
Júnóval

Halogatás legyőzése 
meditáció

ÁLDÁS HAVA



2022. június 26. vasárnap - július 2. szombat

Javasolt mantra:  Nap  mantra:
Om Suryaya Namaha (Óm Szúrjájá Námáhá) Napja: Vasárnap

Események, mi történt?

26.

27.

28.

29.
.30.

1.

2.

Miben szeretnék változni?

MEDIKLUB™

Rák Újhold meditáció

Érzéseim:

Kollektív hatások: Személyes érintettség:

Miben szeretnék változást?
Ez az, amit szeretnék: Ezt tettem érte: ÁLDÁS HAVA

RÁK  ÚJHOLD!
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Sarokba szorítva
Dühös számüzetés kényszerűsége


