
Od 21.12. do 12. 1. je posebno obdobje, ko se na Zemljo spuščajo 
zdravilne energije in je duhovni svet blizu materijalnemu. Čarobne 
noči vplivajo na fzično telo od zgoraj navzdol, od glave do stopal, 
hkrati poteka v nasprotni smeri moč ozaveščanja. Zdravljenje, osebno 
napredovanje in uresničenje ciljev je v tem posebnem času  duhovno 
podprto in spodbudno. 
Z vajami se lažje povežeš z vsako izmed teh kvalitet in izrečeš svojo 
namero, pripravljenost na spremembo. 

-najboljši učinek imajo vaje in meditacije vsak dan med 15. in 3. 
uro zjutraj

-poglej, kako lahko podpreš posamezne dela telesa od 25. dec 
do 6. januarja, poleg predlaganega, si lahko pripravljaš zdravilne 
zeliščne čaje, greš na masažo, meditiraš, mantraš, delaš jogo, 
tibetanske vaje 

-od 1.-12. januarja vsak dan izbereš karto  /medij, ki ti je blizu, 
tarot, anglelske, boginje, atlantitske karte...; vsak dan vključno do
12. januarja izbereš  1 karto z namero, da ti pove, kako se uglasiti 
z letom, ki prihaja 1. januarja z namero izbereš karto za mesec 
januar, 2. januarja za mesec februar, 3. januarja za marec...

-pred začetkom božične manifestacije opravi ritual čiščenja po 
svojem občutku. Pospravi, pometi, uredi, počisti svoje bivališče. 
Ko končaš na fzičnem nivoju, prostor očisti tudi energijsko. S 
ploskanjem, petjem manter, kadilom, reikijem,... aktiviraj zastale 
čustvene energije in prečisti prostor, naredi prostor novemu

 

BOŽIČNA MANIFESTACIJA



Manifestacija po dnevih

21. december

Odprejo se zvezdna vrata. Postavijo se energije za nov začetek. Prostor lahko okrasiš in 
pripraviš posebni kotiček s svečko, kristali, s predmeti, ki imajo zate poseben pomen. 
Natisni manifestacijo in liste shrani v mapo. Pripravi vse, kar bi ti prišlo prav v času 
manifestacije, in položi na ta izbran prostor. Podprejo te lahko eterična olja za izparilnik, 
hidrolati, svečke, izbrana steklenička AuroSome, Bachove rešilne kapljice in mazilo, olje 
za masažo...
Zapiši misel, s katero začenjaš božično manifestacijo. Zapiši tudi svoje občutke ob tem.  

Božično manifetacijo začenjam z...



22. december

Povezuj se z energijo kozmosa. Pomisli, kaj je zate neskončnost. Če meditiraš, opazuj 
energijo, ki vstopa skozi kronsko čakro. Razširjaj zavest o sebi. Tu zapiši, do kod sežejo 
tvoje sanje, ali si upaš biti, kar si. Na koncu manifestiraj spremembe tako, da se zahvališ 
za tisto, kar želiš, da se uresniči. Na primer.: Hvala, da si dovolim biti vse, kar sem. 

Moje sanje so…

Si upam biti, kar sem? Kdaj mi je to najtežje?

Hvala:



23. december

Dan je namenjen komunikaciji z zunanjim in notranjim svetom. Vzpostavi notranji dialog 
s seboj in ga zapiši. Zahvali se za tisto, kar naj se uresniči na tem področju. Če si želiš, da
bi bila tvoja komunikacija bolj sproščena, zapiši Hvala za bolj sproščeno komunikacijo. 
Če si želiš bolj strpne komunikacije, zapiši Hvala za sposobnost, da strpno komuniciram. 

Morda začneš tako: 

Želim si slišati svoje renične občutke

Odpuščam si, da sem včasih

Hvala za



24.december 

Danes začneš z zdravljenjem posameznih delov telesa. Noč z 24. na 25. december je v 
znamenju ovna. Podprto bo zdravljenje vseh procesov na področju glave. Po 15. uri 
izklopi računalnik, utišaj telefon in ga uporabi le za nujne primere. Možgani naj si 
odpočijejo. Preden zaspiš si predstavlaj zdravilne energije, ki bodo vplivale na področje 
glave. Proces podpri z reikijem, meditacijo ali preprosto z mislijo na ta del telesa. 
Na duhovni ravni je to dan modrosti, intuicije, povezovanja z notranjimi darovi. Zapiši 
svoje talente, predvsem tiste, ki do tega trenutka še niso dobili prave priložnosti. 

Izreci ustrezno afrmacijo, na primer zaupam svojim sosobnosim, da zmorem ... 

Moj talent za___________________________________________________se zdaj izraža.

Usešen / usešna sem na podočju

Upam si pokazati svoje sosobnosi. Zaupam intuitivnemu vodsvu. 



25.december 

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada bik. Podprto bo zdravljenje vseh procesov na 

področju grla, zobovja, vratu in ušes. Skrbno izberi, kaj danes poslušaš (hrup, glasba, 
govorjenje, tišina...).  Izogibaj se škodljivemu poslušanju kritike in pritoževanja. Grgraj 
žajbljev čaj.
Arhetip mame, sprejemanje in dajanje. Razmisli in zapiši, kaj želiš urediti v odnosu s 
svojo mamo, kako jo doživljaš, kakšen je vajin odnos. Napiši ji pismo. Če si mama, napiši
tudi pismo otrokom o tem, kako je zate biti njihova mama. 

Draga mama...



26. december

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vladajo dvojčki. Podprto bo zdravljenje vseh 
procesov na področju pljuč, ramen, rok in dlani. Odlična podpora je savna, zavestno 
dihanje, biti v naravi. Posebno pozornost nameni žalosti. Pij ingverjev čaj in hrano malo 
bolj  pikantno začini.  Dan je v arhetipu očeta, pripravljenosti boriti se zase. Razmisli in 
zapiši, kaj želiš urediti v odnosu s svojim očetom, kako ga doživljaš, kakšen je vajin 
odnos. Napiši mu pismo. Če si oče, napiši tudi pismo otrokom o tem, kako je zate biti 
njihov oče. 

Dragi oče..



27. december

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada rak. Podprto je zdravljenje vseh procesov na 

področju želodca, jeter. To naj bo dan brez alkohola. Pij limonado, prižgi svečke, 
pripravi si solno kopel. To je dober dan za post. Vlada arhetip družine, zato razmišljaj o 
primarni družini, kako si jo doživljal-a kot otrok. Nariši družinsko drevo. Poskusi se 
spomniti vseh imen, bratrancev, sestričen, tet in stricev. Označi tiste, ki v družini niso bili 
dobro sprejeti in jih povabi, da se povežejo s teboj. Pokliči koga iz primarne družine, ki 
ga že dolgo nisi slišal-a. Zapiši občutke. Če živiš v družini, se ji danes še posebno 
posveti. Zapiši pozitivne afrmacije, na primer v družini se razumemo, smo tolerantni, si 
pomagamo, težave rešujemo sproti, se skupaj zabavamo...



28.december

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada lev. Podprto je zdravljenje vseh procesov na 

področju srca in krvnega obtoka.  To je dan  za sprostitev, razkošje in zabavo. Ugoden 
dan za družabnost, lepe obleke in svetleč nakit. Prižgi veliko svečk, vse naj bo razkošno. 
Posveti se partnerskim odnosom. Spomni se vseh partnerjev, intimnih in poslovnih,  
premisli vse za nazaj, odpusti sebi, prosi njih, da ti odpustijo in odpusti njim. Naredi tako
za vsakega, ki se ga spomneš, nazadnje še za  trenutnega partnerja. Čimbolj natančno 
opiši svojo namero, s kakšnimi ljudmi želiš deliti svoje življenje, kakšnega partnerja si 
želiš, kakšen naj bo do tebe in do sebe. V poslovni odnos postavi model odnosa, ki ga 
želiš izkušati. Ne pozabi, da je v letu 2021 močan duhovni vpliv na kariero, poslovno 
uspešnost, realizacijo idej. 

Zaključi s prošnjo: hvala za parnerja, kot si ga želim.



29. december

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada devica. Podprto je zdravljenje vseh procesov 

na področju živčnega sistema in regeneracijo prebavil. Hrana naj bo lahka, najboljši bi 
bil sadni dan, samo sokovi, lahko tudi kompoti. Krepi se notranja moč, zato začni s 
spremembami pri sebi. Danes še posebno svetujem MEDITACIJO SVETLOBNI VDIH, saj
jo podpira današnji arhetip kočije, merkave.
Zapiši, kaj kaj želiš spremeniti pri sebi, in kreiraj v smislu 

Hvala za več veelja v življenju, za....



30. december

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada tehnica. To velja tudi za naslednji dan in noč 
31. 12. Podprto je zdravljenje vseh procesov na področju mehurja in ledvic. Dobro je piti
čimveč vode, spodbudno je kopanje, tuširanje, plavanje.  Vse naj  bo lahkotno.  Zapiši, 
kje si želiš več harmonije, kaj želiš uravnovesiti. Usmeri pogled navznoter.



31. december

Današnji dan je simbol prehoda, notranje bilance. Razmisli, kaj puščaš v preteklosti, 
odpuščaš v življenju (škodljive navade, odvisnosti..), povzemi srčne, iskrene, resnične 
želje, ki so se zapisale prejšnje dni.

POLNOČ Pomembno je, da se zadnje 3 minute starega leta umiriš in pomisliš na svoj 

seznam srčnih želj. Prve minute novega leta manifestiraš. Hvala, da se vse zapiano 
ureničuje, tako kot je zame in dug v najvišje dobro v prhajajočem letu.
Kaj je prva misel ob vstopu v novo leto – s čim vstopaš, katera vrata odpiraš?



1. januar  

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada škorpijon. Podprto je zdravljenje vseh procesov

na področju spolnih organov. Toplo se obleci čez pas in boke. To je dan za  intimnost, 
ves dan lahko ostaneš v postelji in se razvajaš, s partnerjem, partnerico ali sam-a.  
Podporen bi bil tudi sprehod ob vodi, še posebno ob morju. Ob sončnem zahodu 
vizualiziraj  premik v srečnejše življenje. Zapiši vse želje, brez omejitev, lahko so daleč 
nad realnimi pričakovanji. Pusti se presenetiti. Vesolje že ve.
Danes izbereš prvo orakeljsko karto (navodila na začetku) z namero,  da te usmeri, kako 
se  uskladiti z januarjem, njegovimi izzivi in darovi. Zapiši sporočilo, ki ga dobiš, ali nariši 
karto. 

Moje želje so:

Prva orakeljska kara je:



2. januar

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada strelec. Podprto bo zdravljenje vseh procesov 

na področju stegen in ven. Uživaj lahko hrano, pij veliko vode, obuj rdeče nogavice in se
pokrij z rdečo odejico čez stegna. V zraku je avanturistični duh, to je dan za izlet v 
neznano. Zapiši, kje se želiš kreativno izražati, kje vidiš svojo notranjo moč, kako želiš, da
te vidijo drugi, kaj misliš, kako te vidijo drugi... 

Intuitivno izberi tri živali, ki ti pridejo na misel. Zapiši jih ali nariši. 
1.________________________
2.________________________
3.________________________

Prva predstavlja tebe, naslednja tebe v očeh drugih in zadnja to, kar si v resnici. Opazuj, 
v čem so živali dobre, kaj ti je všeč pri njih, česa ne maraš. Pomagaj si tudi z arhetipi (na 
primer orel visoko leta, živi samotno, v težko dostopnem skalovju...)

Nariši ali pobarvaj mandalo, uporabi veliko rdeče barve.



3. januar

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada kozorog. Podprto bo zdravljenje vseh procesov

na področju kosti, sklepov in kože. Dan je namenjen užitkom vseh vrst. Ko manifestiraš, 
imej v mislih strahove, majhne in velike, ki jih le slutiš. Oblikuj namere, ki prerastejo tvoje
strahove, na primer uživam v sproščenem klepetu pred kamero, uživam v občutku, da je 
vse v redu, da je moje telo močno in se samo pozdravi... 

Napiši seznam opravil, ki jih odlašaš. Do konca božične manifestacije prečrtaj vse, ki jih 
uresničiš. Če jih ne uresničiš, izreci manifestacijo, do kdaj bo to uresničeno. Na primer 
klet bom pospravil-a do 1. feb, na tečaj slikanja se bom vpisal-a do 1. maja.  O čem že 
dolgo govoriš, da bi ....? 

seznam opravil:

-

-

-

-

-



4.januar

V noči iz današnjega v jutrišnji dan vlada vodnar (v letu 2021 še posebno pomembno 
znamenje). Podprto bo zdravljenje vseh procesov na področju gležnjev. Gležnje zmasiraj
z ogretim sezamovim oljem in obuj tople nogavice. Dan je za kratek, ne preveč naporen,
navdihujoč sprehod, idealno po gozdu ali parku. Prinesi s sprehoda nekaj, kar pritegne 
tvojo pozornost. Ali fotografraj in natisnjeno fotografjo prilepi tu. Ali nariši to, kar je 
pritegnilo tvojo pozornost. Zapiši, kaj želiš pri sebi spremeniti in kaj realizirati. Na 
primer, postajam vse bolj osredotočen-a na tisto, kar želim izkušati (napiši konkretno), 
temu namenjam vse več svojega časa, večkrat v dnevu pomislim na svoje izbrane cilje in 
jim namenim spodbudno misel. 

“                                                                                                                                                       “

                                                          tu prilepi fotografjo

“                                                                                                                                                       “



5. januar

 Zadnja ČAROBNA NOČ za zdravljenje posameznih delov telesa je iz 5. na 6. januar  v 
znamenju rib. Podprto je zdravljenje vseh procesov na področju limfnega sistema in  
stopal. Najboljša možna podpora tem procesom je masaža, še posebno refeksna 
masaža stopal. V redu bo tudi prijetna kopel za noge in samomasaža. Dogovori se za 
zmenek. Ali vsaj napiši povabilo na zmenek. S kom bi se v resnici rad-a dobil-a? To je 
tudi dan za umetnost, poj, pleši, ustvarjaj... 

✔  Na zmenek sem povabila _____________________________

Počela sem/sva/smo:
-

-

-

-

-

-



6. januar 
Dan je namenjen tvojemu odnosu do intime in strasti. Manifestiraj, kaj želiš, da je 
podprto na tem področju. Zapiši, kje doživljaš strast? Kje jo pogrešaš?
Vedno piši v pozitivnih trditvah, kot da je že uresničeno. 
Na primer:

razikujem svoj intimen prosor, odpro srejemam bližino dug osebe ... 



7. januar

Zavestno manifestiraj, kar želiš zgraditi v letu 2021. Posveti se podrobnostim.



8. januar

 Uresničuj svoje sanje – sidraj energijo, ki podpira uresničitev tvojih sanj. V ta namen 
meditiraj, prakticiraj reiki, ... Zapiši, kako je šlo. 



9. januar

Dan prijateljtva s sencami. Povabi svoje sence, da se ti pokažejo. Ponudi jim, da so 
prisotne v tvojem življenju. Ozavesti, zakaj so pri tebi. Zakaj potrebuješ to senco? Kako 
dolgo je že s teboj? 



10. januar

Dan vztrajnosti. Zapiši, kakšne ljudi želiš imeti okrog sebe, kdo te podpira, komu lahko 
zaupaš.



11. januar

Primeren dan za spravo s seboj. Bodi iskren-a. Kaj si tvoje srce v resnici želi? 



12. januar

Zadnji dan manifestacije. Veliko delo je opravljeno. Zapiši povzetek res pomembnih 
stvari, ki so se zapisale v teh dnevih – čemu želiš dati v letu 2021 največ pozornosti? 

Zdaj lahko odložiš napisano in zaupaš, da se bo uresničilo tako, kot je v tvoje najvišje 
dobro.  

Opolnoči se portali zaprejo. Napisano shrani in odpri šele decembra 2021. 

SREČNO, Beba Splichal, Nova šola (www.nova-sola.com)


