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Milé Světýlko, 

Únorem započíná čínský rok Tygra, v den Novoluní 

ve Vodnáři. Tento den je jako dělaný pro rituálek a 

otevření Tvé mysli i náruče NOVému, protože 

všechno nové právě teď začíná. 

Užij si svou chvilku se světelnými úkoly. 

Během února Tě čeká mnoho magických a silně 

energetických dní, využij je pro sebe a užij si je 

naplno. Bude to dvojkami nabitý měsíc, který 

krásně podpoří Tvé umění manifestace, tvoření z 

roviny 5.dimenze a Tvou jedinečnou esenci. 

 

JSI ORIGINÁL! 

  



2 
 

NOVoluní ve Vodnáři 

Nov ve Vodnáři je nejvhodnější den v roce pro nový 

začátek, ať už jde o jakoukoli oblast v životě. Otevření se 

novému, novým nápadům, novým vizím, novým 

příležitostem, novému vztahu (i k sobě), novému vnímání, 

novému vědomí, nové dimenzi... 

Vodnář Tě podpoří svou originalitou, spontánností a 

magickou silou vánku ve vzdušném zámku, vyleť na 

obláček a nech se nést životem, den za dnem. Užívej si 

doteky páté dimenze v euforii Věku Vodnáře. 

Užívej si své NOVÉ, co právě teď přichází. 

 

Vodnářův rituálek 

Večer si zapal svíčku. A připrav si tento list nebo svůj deník 

Světlonošky. Zavři oči, požádej a spoj se s kosmickým 

vědomím. Nahlas se zeptej: 

“Co si přeji přivolat do svého života při síle tohoto 

Novoluní? Čemu se otevírám? V čem mě Vodnář 

podpoří?” 

Tvou korunní čakrou se spustí proud. Nech energii proudit 

po dobu několika minut a přijímej vzkazy. Poté otevři oči a 

své vhledy a záměry si zapiš. 

Svůj světelný list si poté přečti nahlas, tím vyšleš svůj záměr 

do Vesmíru. Poté se zhluboka nadechni a prones do 

svíčky “A tak se staň.” Svíčku na závěr sfoukni. 
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Co si přeji přivolat do svého života při síle tohoto 

Novoluní? Čemu se otevírám? V čem mě Vodnář 

podpoří? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro co nového se dnes rozhoduji? 

 

 

 

Jaké indicie, vhledy a uvědomění dnešek přinesl? 
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Svíce na Hromnice 

2.2.2022 

V tento magický dvojkový den, svátek Světel, si vezmi 

novou bílou/světlou svíčku a zasvět si ji, požehnej ji vodou 

z pramene nebo studánky a nabij si ji... 

Můžeš si do ní vložit záměr, že to bude Tvá svíčka při 

určitých světelných rituálkách nebo meditacích. Poté ji 

zapal se záměrem ochrany a nech se vést jejím 

plamínkem do svého nitra (jako cvičení magický plamen - 

sledování svíčky). Jaký příběh spatří oko Tvé, jaká 

pohádka se před vnitřním zrakem odehraje? 

Možná se právě dnes ocitneš v Chrámu...a více uvidíš už 

sama, pokud jsi připravena... 

Prožitek: 

 

 

 

 

 

Očista a ochrana 

Tento den je jako dělaný pro očistu Tvého chrámu. Vezmi 

šalvěj, santal, vykuřovadla, vonné tyčinky, krystaly, nech 

se vést intuicí a očisti své prostory i sebe. Oblečení po 

očistě vyper. Zapal si ochranou svíčku. Následuj se 

světelným úkolem SVĚTELNÁ RITUÁLNÍ KOUPEL. A na závěr 

se pořádně zabal do Světelného kabátu. 
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Světelná rituální koupel 

V čase Vodnáře a Ryb to chce úžasnou rituální koupel! 

Zrelaxuj se, očisti a naplň světlem. 

Potřebuješ: 

Himalájskou sůl 

éterický olejíček/šamanskou esenci ochrany 

svíčky 

sušené byliny 

kamínky 

příjemnou hudbu 

delfínka a velrybu 

 

Natoč si příjemně teplou vodu, dej do ní očistnou sůl, pár kapek 

olejíčku a sušené byliny (mohou to být Tvé slavnostní sušené květy, 

květy pro očistu nebo cokoli Tě napadne). Přidej svůj oblíbený 

krystal nebo jimi oblož vanu. Zapal si svíčky, pusť si příjemnou 

hudbu a nalož se do očistné koupele. V koupeli si pohraj s energií. 

Dýchej. Užívej si ten moment všemi svými smysly. Můžeš si dát 

energetické sebeošetření, které má ve vodě extra sílu. Pošli si do 

vody záměr očisty a nakresli si do ní rukou spirálku. Voda z Tebe 

vše omývá, čistí a regeneruje. 

A pak zavři oči a nech, ať k Tobě doplave delfín nebo velryba. 

Pluj s nimi ve svých myšlenkách. Mají pro Tebe mnohá poselství. 

 

Otevři se pradávné moudrosti. 

Nech si pošeptat Tajemství. 

Vzpomeň si...  
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Světelná únorová výzva 

 

Moje VÝZVA:___________________________________ 
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Tygří síla 

Rok Tygra započal. Tygr je úžasným duchovním 

průvodcem. Sepiš si, co se Ti s tygrem pojí, jaké vlastnosti, 

symboly, učení... Rozjímej. 

 

 

 

 

 

A pak si Tygra přivolej při intuitivní meditaci. A nech, ať Tě 

tyto jeho vlastnosti a rysy, které si přeješ mít, prostoupí. 

Osedlej si ho a vydejte se na fantazijní cestu Vesmírem. 

Leccos Ti ukáže. Poté si sepiš, jaké to bylo, co ses 

dozvěděla, kde jste byli a jaký máš zážitek. 

 

“Tygře tygře, sílo Tvá, 

nyní Tě já (jméno) zvolávám, 

prosím doprovoď mě 

na cestě vesmírné, 

přistup ke mně, 

nechť v jedno splyneme. 

Děkuji.” 


