Lunární kalendář 28. září 2038 online
Měsíc putuje znamením Panny, dnes je novoluní. Panna má
vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu.
Novoluní je vhodné pro dietu nebo půst. Udělejte si čas na
péči o sebe.

Tento den má svátek Václav.

29. lunární den
Jeho symbolem je Hlavonožec, Hydra a Maja. Tento den se pokládá za satanský den, proto si dělejte
ochrany před zlem. Nepříjemnosti nejsou dnes žádnou výjimkou, pokládejte je ale za příznivé a
přijímejte je s vděkem, neboť znamenají to, že nesloužíte Tmě. Mohou se dostavit depresivní stavy.
Udělejte si očistný rituál: stoupněte si na 10 minut do nádoby se slanou vodou, teplota vody vám
musí být příjemná, spíše chladnější, a představujte si, že vše negativní z vás odchází do vody. Poté
vodu vylijte na pozemek za domem s přáním, aby Země přetransformovala negativní energii z vody
na Světlo a Lásku. Doporučujeme dnes vykuřovadlem očistit místnosti, vhodné je kadidlo, pelyněk
nebo šalvěj. Kouř vyhání zlo. Očistěte si také jídlo a pití – buď modlitbou, nebo nad ním udělejte kříž
či magický kruh. Jezte vědomě, nečtěte u jídla ani se nedívejte na televizi. Nemluvte při jídle o
špatných věcech. Více o lunárním dni..

1. lunární den
První lunární den trvá od novoluní do prvního východu Měsíce po novoluní. Čím je kratší, tím
intenzivněji se v něm vše odehrává. Jeho symbolem je Lampa, Lucerna a Třetí oko. Je dobré ho
věnovat duchovní očistě, nejlépe skrze oheň. Poseďte u krbu nebo u svíčky a dívejte se do plamene.
Myslete na vše, čeho byste se chtěli zbavit a odevzdávejte to ohni, který spálí veškerou negativitu.
Odpouštějte, promíjejte, čistěte věci z minulosti. Jakmile se očistíte, můžete přejít k vizualizaci
vašeho přání. První lunární den se přání zhmotňují, přejte si proto jen to, co doopravdy chcete. Více
o lunárním dni..
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NOVOLUNÍ
Novoluní představuje nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Tvůrčí myšlenky a nápady
jsou velmi originální, je třeba je využít, dát jim směr a formu. Máme před sebou mnoho možností,
musíme si z nich jen vybrat. Nov je zlom mezi vyčerpáním a přívalem nové energie. Zpočátku tuto
energii můžeme vnímat jako napětí, neklid, netrpělivost a vzrušení, které může přecházet do
podrážděných reakcí. Cítíme aktivitu, ale nevíme, kterým směrem ji zaměřit. Něco začíná, ale je to
tak neuchopitelné, hoříme nedočkavostí, abychom se do toho pustili. Více o novoluní..

NOVOLUNÍ V PANNĚ
Připusťte si svoje nejhlubší strachy a obavy, analyzujte je, vyneste je na světlo.

ENERGIE DNE
Dny v Panně jsou plné analyzování, rozebírání, organizování, soustředění se na detaily a povinnosti,
uklízení. Péče o rodinu a o svoje zdraví je dnes v popředí. Navazování partnerských vztahů nechte na
jiný den, Panna je na to příliš chladná a kritická. Střízlivé jednání se bude projevovat ve všech
oblastech života. Půjde vám učení, drobné opravy, činnosti vyžadující detailní přístup a vyřizování
korespondence. Dnes dotáhnete věci, které jste dlouho odkládali, do konce.

Co nás učí Měsíc v Panně
Pokud chceme něčeho dosáhnout, tak nepolevit, neuhnout z cesty, být vytrvalý a neúnavný. Díky
sebeuvědomění a propojení s okolím můžeme poznat, jak uplatnit své schopnosti.
Bachova květová esence pro dnešní den: Centaury (Zeměžluč)

ZDRAVÍ
Znamení Panny ovlivňuje oblast břicha, obzvlášť trávící orgány. Vše, co dnes pro svoje břicho uděláte
dobrého, projeví se dvojnásob účinněji. Ale také to, co vašim střevům škodí, bude dnes škodit více
než v jiných dnech. V Panně mají citliví lidé problémy se zažíváním. Proto se v těchto dnech

doporučuje vhodná strava, neměla by se jíst těžká nebo tučná jídla. Dnes je vhodný den pro návštěvu
lékaře. Střevům udělá dobře dostatek pohybu. Můžete si udělat jemnou masáž břicha krouživými
pohyby ve směru hodinových ručiček, zakroužit si trupem a udělat pár předklonů, podpoříte tak
střevní činnost. Dělejte cviky na posílení břišních svalů. Namažte si břicho olejem, který vypíná
tkáně. Dnes není vhodný den na chirurgické zákroky, obzvlášť ne v oblasti břicha.

STRAVA
Je novoluní a Měsíc v Panně, která ovlivňuje střeva a trávení. Je tedy velmi žádoucí, aby jste dnes
dbali na správnou stravu. Ideální je udělat si dnes odlehčovací dietní den nebo rovnou půst. Měli by
jste konzumovat pouze jednu potravinu rostlinného původu, která nezůstává dlouho v trávícím
traktu. Vhodná je rýže Basmati, která je velmi lehká a nejlépe stravitelná. Můžete využít i mrkev
nebo brambory nebo ji udělat ovocný den.
V novoluní metabolismus pracuje rychleji a pokud tělo nezatěžujeme těžkou stravou, samo se
nejúčinněji zbaví toxických látek. Energii, kterou by jinak spotřebovalo na trávení potravy, použije k
regeneraci a vyplavování toxinů. Čerstvá, živá strava, krátce povařená zelenina a jídla s vysokým
obsahem vlákniny střevům prospějí.
Živná kvalita je ve dnech Panny sůl, působení soli je tedy v těle zesíleno. Pokud vám sůl škodí, pak si
obzvlášť dávejte pozor na svůj dnešní jídelníček. Jestliže sůl snášíte dobře, budete jí naopak dnes
potřebovat více než obvykle. Jezte tedy slaná jídla, se solením to však nepřehánějte, aby nebyly
ledviny přetížené.
Je den kořene, proto v jídelníčku upřednostněte zeleninu, která roste pod zemí:
Brambory, celer, čekanku, černý kořen, červenou řepu, česnek, fenykl, křen, mrkev, pastinák,
ředkev, ředkvičky, tuřín.
Ráno po probuzení vypijte sklenici teplé vody, aktivizují se tím střeva. Během dne pijte čaje na očistu
trávícího ústrojí a podporu trávení. Velmi účinný je ájurvédský čaj KKF. Pijte také čistou vodu a
bylinné čaje z máty, řepíku, třezalky a měsíčku. Slaďte kvalitním českým medem nebo vyzkoušejte
nízkokalorický palmový cukr.
Léčivá rostlina pro tento den: Čekanka obecná – čaj z kořene čekanky podpoří látkovou výměnu

KRÁSA
Dnes je velmi vhodný den pro celkovou péči o tělo a o vlasy. Necháte-li si v tento den upravit vlasy,
zachovají si déle formu a krásu, účes bude dobře držet. Vlasy však dnes nestříhejte a nebarvěte.
Vlasy umyjte přírodním šamponem a udělejte jim výživný zábal, doporučujeme vlasový olej z
himalájských bylin. Udělejte si čistící pleťovou masku. Pečujte také o nehty. Prohřejte si tělo v teplé
lázni s bylinkami a mořskou solí.
Domácí recepty pro krásnou pleť
Vhodné éterické oleje a vůně: Kadidlo, Verbena, Jasmín, Levandule, Hyacint, Šalvěj, Vetiver, Šalvěj
muškátová

MAGIE
Při novoluní jsou nejvhodnější kouzla, kterými chcete podpořit nové začátky, projekty a cíle. Přání
vyslovená při novoluní se plní. V Panně se provádějí obřady na zapuzení nemoci, na odstranění
negativních energií a vibrací, na přivolání zdraví. Vyberte si kouzlo..

DOMÁCNOST
Ukliďte a srovnejte si věci, udělejte pořádek ve skříních, vyčistěte skvrny z potahů a látek. Zaměřte
se dnes na detaily a maličkosti. Proveďte drobné opravy, dnes budete výkonní a precizní. Pečení vám
také půjde skvěle, těsto bude dobře kynout. Utřete doma prach. Na hadřík, se kterým budete čistit
nábytek, kápněte pár kapek citronové esence, citron zbaví otírané předměty energetických stop, je
vhodný zejména na starý nábytek. Tuto esenci můžete také použít do rozprašovače, neboť dezinfikuje
vzduch. Nakupujete v second-handu? Pak nezapomeňte dát pár kapek citronové esence do aviváže,
očistíte tím prádlo od energie předchozího nositele. Při malování místností přimíchejte citronovou
esenci do barvy, obzvláště pokud jste se nastěhovali do staršího bytu.

ZAHRADA
Dny Panny jsou dny kořene s klesající silou. Při novu by se nemělo nic sázet, vysévat ani přesazovat.
Nic nevzejde, semena ani kořeny se neuchytí. Je však nejvhodnější den na ošetření starých,
nemocných a špatně rostoucích dřevin a rostlin. Pokojové rostliny, které špatně rostou, výrazně
sestřihněte. Nemocné stromy prořežte, nebojte se radikálního řezu, budete překvapeni, jak začnou
znovu bohatě růst a plodit.

