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KAJ JE MENSTRUALNI POČITEK?
Menstrualni počitek je eno ali dvodnevni počitek v času, ko je menstruacija
najmočnejša. Lahko je to 1. dan, najpogosteje pa je to 2. in/ali 3. dan. To pa ni
navaden počitek, temveč tak, da izklopimo vso tehnologijo, ugasnemo telefon,
izklopimo zvonec na vratih, ter smo za ves svet nedostopne. Če imamo
družino, jih postopno vpeljemo v to, da bomo na dan ali dva naše menstruacije
nedosegljive za njihove potrebe, z veseljem pa sprejmemo podporo in skrb za
naše potrebe z njihove strani in pod našimi pogoji. Jaz sem sestavila seznam
svojih potreb in želja za čas med mojo menstruacijo in ga obesila v kopalnico.
Po nekaj mesecih vaje, seznam v kopalnici ni bil več potreben. Prvi korak je
vedno težak. Lahko imamo nešteto izgovorov zakaj tega ne moremo
prakticirati, toda vse to so samo navidezni izgovori – vem, tudi jaz sem jih
imela. Če imaš redno službo in sočutnega šefa/šefinjo, se mogoče lahko
dogovoriš za en dan v mesecu, ko lahko med menstruacijo doma počivaš. Če ne,
je še toliko bolj pomembno, da domačim poveš, da boš počivala, ko prideš iz
službe in te ni. Naj tisti dan oče poskrbi za svoje otroke in za dom. Če ga ni,
najdi varstvo. Tako zabavno. Mogoče se za varstvo lahko izmenjujemo tudi
preko naše Facebook skupine Kraljica za en dan. Menstruacija – vodnik za
družine. Vse je mogoče, ko se ženska enkrat odloči zase! Svet počaka. Me pa
smo dober in zdrav vzor za naše hčerke in sinove, za naše sestre in prijateljice.
Prav zaradi tega nas, ženske, kadar menstrualno počivamo, imenujem kraljice
za en dan. Samo kraljica v nas je sposobna spustiti toliko kontrole in si dovoliti,
da je zanjo poskrbljeno.

KAKO ZGLEDA MENSTRUALNI POČITEK?
Menstrualni počitek zgleda pri vsaki ženski malo drugače. Jaz nimam tako
zelo točne menstruacije, da bi si lahko organizirala za več mesecev naprej.
Okvirno že, točno pa ne. Zato se zanašam na opazovanje celotnega cikla in
moje notranje ženske, ki živi v meni in se s ciklom preobraža. Več o tem kasneje.
Ko zagledam, da se je krvavitev začela, imam čas, da si pripravim spalnico,
kjer bom preživela svoj menstrualni počitek. Pospravim prostor, ga prezračim,

Jasmina Robnik Poličnik, www.carobnezeli.si

KRALJICA ZA 1 DAN – MENSTRUALNI POČITEK – OPAZOVALNIK CIKLA
Obredi, eliksirji, luna, telo, čustva, notranji svet, čarobnost…

pripravim si kadila, svečke, kristale, svoj zvezek, kamor zapisujem uvide,
posnete meditacije primerne za maternico, včasih me pokliče tudi kakšna
knjiga, pripravim si vodo, čaj… skratka vse, kar začutim, da me bo med
počitkom podpiralo. Nadenem si rdečo makrame verižico z rubinom, ki jo imam
samo za čas menstruacije, oblečem se v rdeče… Do takrat doma že opazijo kaj
se pripravlja in jih samo obvestim, da me za določen čas ne bom na voljo. To ne
pomeni, da ne smejo k meni. Toda, ko vstopajo, vstopajo po tiho, kadar spim,
me pustijo. Hčerka večkrat pride in se uleže k meni, sin mi prinese čaj. Vsaka
družina bo ustvarila nek svoj ritem. Pomembno je le, da je v tem času mir in
tišina. Če to ni mogoče, je bolje, da jih pošljete na izlet.

ZAKAJ JE MENSTRUALNI POČITEK SPLOH POTREBEN?
Naš počitek je pomemben! Vse preveč žensk danes je energijsko izčrpanih, med
njimi sem bila tudi sama. Zato je tako pomembno, da zares poznamo same
sebe in kako naša energija deluje, ter da znamo za počitek izkoristiti tudi naš
cikel, se ga naučimo opazovati in opažati sadove, ki nam jih prinaša. Naj samo
omenim nekatere spremembe, ki so se zgodile v mojem življenju zaradi
menstrualnega počitka:
•
•
•
•
•
•
•
•

krajši čas krvavitve
manjša krvavitev
neboleča krvavitev
večji porast energije skozi mesec
boljše prepoznavanje lastnih potreb
globoki notranji uvidi
večje zaupanje vase
večje samospoštovanje

... še bi lahko naštevala. Res se splača. Vesela bom vsake, ki bo z mano podelila
tudi svoja opažanja. Lahko mi pišete na kraljicazaendan@gmail.com ali pa se
javite v naši FB skupini.
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KAJ JE OPAZOVALNIK IN KAKO GA UPORABLJATI?
Opazovalnik je nastal zato, ker včasih moramo stvari napisati, da lahko
spremljamo naš cikel, pa tudi, da opazimo vzorce, občutke, izzive in situacije,
ki se nam ponavljajo, ter jih potem tudi spremenimo, če jih želimo. Predvsem
pa, da spoznamo same sebe in se na določenih točkah v našem življenju lahko
ustavimo in opomnimo, da smo spremenljive kot narava in, da vse mine, se vse
preobraža, se vse na novo rojeva. V opazovalnik lahko na preprost način
vpisujete vse, kar vas zanima, hkrati pa sem tudi sama dodala informacije, ki
so lahko za vas podporne. Razdeljen je tako, kot je razdeljen cikel, tako kot
sem jaz odkrila, da se naša notranja ženska preobraža skozenj. V času med
krvavitvijo je v nas živa VODNA ŽENSKA (zima), po koncu menstruacije
zaživi ZRAČNA ŽENSKA (pomlad), v času ovulacije stopi v ospredje
OGNJENA ŽENSKA (poletje), pred menstruacijo in, ko nas nekatere obišče
tudi pms, pa je z nami živa ZEMELJSKA ŽENSKA. Več o teh ženskah je
zapisano na samem opazovalniku, raziskujemo pa jih tudi na mojem
celodnevnem ženskem krogu, kjer vsako od njih spoznamo in pogledamo res v
podrobnosti. Lepo vabljena!
V vsak tak del opazovalnika nato lahko vpisujete različna opazovanja: moč
krvavitve, dolžina krvavitve, lunine mene, čustva, izzive, splošno počutje,
bolečine v telesu, kakšne nenavadne situacije, uvide, notranja doživljanja,
odnose, dejavnosti, ki vas zanimajo, stopnjo kreativnosti, finance, poslanstvo…
karkoli se domisliš, da bi rada opazovala.
Koledar opazovalnika na koncu je narejen tako, da je neodvisen od leta, zato
da je čimbolj univerzalen. Vse datume, mesece, lunine mene ipd. si zato
vpisujete same. Bodite ustvarjalne in barvite. Naj bo ta opazovalnik orodje,
ki vas približuje samim sebi. Primer koledarja si lahko natisnete za vse mesece
v letu.
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MENSTRUALNI POČITEK IN TINKTURA IZ CVETOV BELE KOPRIVE
Bela kopriva. Čudovita čarobna zel, ki jo premalo cenimo. Predvsem za ženske
je ta rastlinica blagoslov iz nebes.
Ureja menstrualni cikel, vse v zvezi z rodili in cikličnostjo ženske. In snežna
belina njenih cvetov skrbi za kri. Ne samo menstrualno, temveč tudi za tisto,
ki teče po žilah. Zato jo jaz imenujem kar KRVNA MOČ.
Podpira in
uravnoveša tudi delovanje znojnic, je podpora pri vnetju ledvic in sečil, pri
vraničnih boleznih, kjer spodbudi vranico, da spet v polnosti poskrbi za naš
imunski sistem. Uporabimo jo lahko pri kašlju in pred spanjem pri nespečnosti.
Srečo imam, da me je kar sama obiskala v rastlinjaku, ter me spodbudila, da
jo poiščem še drugje po našem visokogorju nad 1000 mnv.
Hvala, draga
čarobna zel. Pri meni nastajata krasna tinktura in beli prah za krvno moč.
Moč ženskega cikla.
Delam po starodavnih recepturah, ki sem jih spoznala pri šamanki iz
Kostarike, kjer ljudje še živijo v sozvočju z njihovim deževnim gozdom in
modrostjo narave. Delujem po luninem ciklu, ki je tudi cikel ženske, našega
ognja, zraka, zemlje in vode. Naš ogenj je najbolj živ med ovulacijo. Takrat smo
aktivne, sijoče, močne. Takrat gorimo in žarimo, s pogumom se soočamo z
vsemi strahovi. Ko ovulacija mine, se v nas zbudi moč zemlje, zemeljska ženska.
Pokaže nam sadove, dobre in slabe. Daje nam priložnost, da slabe spustimo in
dobre ohranimo, nas pripravi na čas menstruacije, ko nas obišče vodna ženska.
Voda očisti vse, kar je za očistiti, vse, kar se je nabralo, kar je čas, da odide in
se napravi prostor za novo. Zato moramo počivati in si, kot pozimi, nabrati
novih moči za pomlad. Po menstruaciji lahko spet lažje zadihamo. Zrak napolni
naša pljuča, sposobne smo prejemati blagoslove z vsakim našim dihom, ki
razširi naš notranji prostor. Zrak prinaša spremembe, nove izzive. V tinkturi
bele koprive boš našla tudi kristal karneol, ki je najmočnejši kristal za podporo
naših ženskih organov. Zemlja ga je rodila, da si z njim pomagamo in se tudi
energijsko podpremo.
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Doziranje:
10-15 kapljic na sladkorju, v vodi, ali pod jezikom, 1x na dan (najbolje zvečer ali
zjutraj).
Načini uporabe pri menstrualnem ciklu:
Če želiš uravnati menstrualni cikel (neredna menstruacija, pms…), potem
jemlješ vse dni cikla, razen med menstrualno krvavitvijo.
Če želiš podporo pri težavah med menstruacijo (bolečine, premočna, prešibka
menstruacija…), potem jemlješ kapljice med menstruacijo, ostali del cikla pa ne.

Kako si lahko pomagam pri nerednih in bolečih menstruacijah?
To je najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim. Odgovor je hkrati kompleksen in
enostaven.
Menstruacija je povezana z našo ženstvenostjo, z našo
povezanostjo s seboj in zemljo, s tem koliko smo prisotne v trenutku, čuječe,
koliko se negujemo in skrbimo zase, koliko postavljamo meje, kakšne imamo
odnose z ženskami, začenši z mamo oz. bolje rečeno: koliko smo pozdravile v
ženski liniji, kar ni bilo dobro... Lahko bi še naštevala.
Kaj pa to pomeni v praksi? V praksi to pomeni, da vzpostavimo odnos z našo
maternico, da pregledamo naš odnos (in odnos drugih) do naše menstrualne
krvi. Da jo začnemo ceniti in spoznavati. Ona nam vedno pokaže, kadar nekaj
ni prav v našem življenju. Zato boli. Zato izgine. Zato ni v ravnovesju. Ona
nam pomaga čistiti vse, kar ne potrebujemo več v življenju. Ampak za to
potrebuje naše dovoljenje.
Druga stvar, ki jo lahko storimo in jo močno priporočam, je reden menstrualni
počitek v času najmočnejše krvavitve. Odklop od tehnologije, odklop od vseh
ljudi, samo jaz in moja menstruacija. In na tem mestu smo lahko velik učitelj
in vzor za svoje otroke. Tako za hčerke kot za sinove. Spoštovanje ženskosti
in njenih globin. Z menstrualnim počitkom sem v svoje življenje prejela več
modrosti kot v vseh knjigah, ki sem jih prebrala. In nekateri veste: jaz res
ogromno berem že od nekdaj. Če te zanima več, mi piši ali se pridruži naši FB
skupini. Spodaj pa s tabo delim obred menstrualnega počitka, ki ga lahko
prilagodiš čisto po svoje.
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Tretja čarobna stvar, ki je zadovoljila že veliko mojih ženskih strank je
tinktura bele koprive. Ta krasna čarobna zel uravnava vse v zvezi s ciklom:
boleče menstruacije, neredne menstruacije, preobilne menstruacije, prešibke
menstruacije... karkoli. Če jo želiš, mi piši na carobnezeli@gmail.com.
K težavam z rodili je potrebno pristopati celostno. Z zavedanjem kaj vse se
kopiči v tem predelu že stoletja in tisočletja od vseh prednic, ki so doživljale
težke stvari v življenju. Če nihče tega ne čisti, se nabere ogromno packarije in
to telo tako ali drugače pokaže. Več o menstrualnem ciklu se pogovarjamo tudi
na naših ženskih krogih. Vabljena! Če trenutno ne vidiš datuma, kdaj bo
naslednji, mi prosim piši na kraljicazaendan@gmail.com.
PRIMER OBREDA MENSTRUALNEGA POČITKA
Si vedela, da vedno več žensk prakticira menstrualni počitek? Si vedela, da
obstajajo tudi podjetja, ki podpirajo ženski cikel in omogočajo ženskam prost
dan, ko so v času najmočnejše krvavitve? Svet se počasi spet spreminja in
obuja spomin na rdeči šotor, žensko jamo, obrede prazne lune. Svetopisemska
junakinja Dina je ena izmed teh, po kateri se lahko ženske zgledujemo, se
umaknemo vase in v družbo žensk, se negujemo, se spoznavamo in polnimo.
Največjo podporo ženstvenosti pa ženske lahko najdemo v Mariji Magdaleni.
Današnji sistem nam ne dovoljuje, da bi bile v polnosti ženske, zato si moramo
same to omogočiti in dovoliti, kolikor je to mogoče. Zbiranje žensk – porast
ženskih krogov v Sloveniji je eksploziven, pripovedovanje zgodb, spoznavanje
globin, čiščenje ran prednikov, spoznavanje čarovniških ran in bremen, ki jih
imamo na sebi zaradi mnogih, ki so trpele zaradi svojih sposobnosti in znanja…
Si vedela, da če menstrualno počivaš, si s tem narediš zalogo energije in jo imaš
zato na pretek ostali del cikla, še posebej med ovulacijo? Ali veš, da ti
menstrualni počitek omogoča globlje poznavanje sebe in lažjo pristnost s tem
kdo v resnici si? Ali veš, da se lahko z menstrualnim počitkom rešiš ogromno
težav, ki jih morebiti imaš v času cikla ali med menstruacijo? In še mnogo
več…
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Ženske smo izvir življenja. Ne samo, da lahko rojevamo otroke, temveč lahko
kreiramo in rojevamo projekte, prihodnost, rešitve, zdravljenje… Spoštujmo to.
Najprej same pri sebi.

OBRED
Ko zagledaš prvo kapljico krvi, veš, da je čas, da se umakneš vase. Najprej
odpovej vse obveznosti, ki niso nujno potrebne in jih prestavi na dneve po
menstruaciji. Telo in še posebej maternica, ti bosta hvaležna.
Nato si pripravi svoje svetišče. Če imaš redno menstruacijo, lahko za to
poskrbiš že kak dan prej. Lepo si pripravi prostor in ga počisti, pripravi si
svečko, kadila, dišave, kristale, rožne vodice, olja… zvezek (priporočam, da
imaš enega posebej za menstrualne počitke) in pisalo (lahko tudi kakšno knjigo,
ki podpira žensko energijo – toda branje večinoma odpade, če res počivamo, saj
je smisel v tem, da čimbolj izklopimo um).
Izklopi vso tehnologijo, domači telefon, zvonec na vratih…
Ob posteljo si postavi šopek rož, ki v tebi zbudijo ženstveno plat in te kar
vabijo, da se sprostiš, da se imaš rada in se neguješ.
Ko je prostor pripravljen, se lahko še poigraš tudi z drugimi idejami. Tukaj je
nekaj primerov: narediš ali kupiš si posebno pižamo ali obleko samo za
menstrualno počivanje, lahko imaš rdečo verižico, zapestnico… da brez besed
sporočiš tudi drugim, da si v menstrualnem počitku in potrebuješ mir in tišino.
Lahko imaš obesek za na vrata (mojega moža lahko pocukaš za lesenega), ki
sporoča, da naj nihče ne vstopa oz. naj vstopa spoštljivo in tiho. Priskrbiš si
lahko prevezo za oči, da bo tvoje telo počivalo v temi in tako proizvajalo
ogromno melatonina in seratonina – hormona mladosti in sreče. Lahko si
izmisliš čisto svoje stvari. Naj bo res podporno zate. Naj bo tista čarovnija, ki
si je drugače ne privoščiš.
Ko vse pripraviš, počakaš na najobilnejšo krvavitev in nato se počasi odmakneš
iz sveta. Uležeš se. Potem položiš svoji roki na področje maternice in jajčnikov
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(maternica leži tik nad sramno kostjo – če potipaš, je to tam, kjer se neha
trdo oz nehajo rasti dlake…tam globoko v telesu leži maternica; jajčnika sta
skrajno levo in skrajno desno od nje, precej nizko in globoko v telesu) in poskušaš
samo dihati in čutiti. Sproščaj telo, ud po ud, organ po organ. Glavo izprazni
vseh misli. Povej umu, da mu ne bo ničesar ušlo, da naj samo sledi in se
pogovorita spet, ko bo počitka konec. Res pojdi globoko vase. Potem spi, sanjaj,
zapisuj karkoli pride k tebi. Vsak občutek, misel, idejo… napiši in spusti. Ne
premlevaj. Če imaš kakšne meditacije za čiščenje in podporo maternice, jim
prisluhni. Lahko pa si samo sama pri sebi predstavljaš, uporabiš svoje notranje
oko, da si v svoji maternici in poskušaš uzreti kaj vidiš: kakšne barve, kakšne
občutke, kakšno pokrajino, ali vidiš svojo notranjo žensko – tisti del sebe, ki je
tvoja vodnica, kreatorka…? Opazuj jo: kakšna je, kako se giblje, v kakšne barve
je oblečena… lahko greš res globoko.
Preživi en dan tako. Podkrepiš se lahko s toplo hrano: enolončnicami, čajem
rmana, melise, plahtice, koprive… Lahko se celo namažeš z oljem in si dovoliš,
da se tisti dan ne stuširaš. Lahko se na suho skrtačiš… Dan bo še prehitro
minil. Mogoče boš potrebovala še enega. <3
Mogoče ti vse skupaj ne bo uspelo prvič. Toda vsakič bo šlo bolje. In nekega
dne se boš zalotila, da menstruacijo komaj čakaš, toliko ti v resnici daje.
Indijanska legenda pravi, da je Stvarnik skril Modrost, Sveti gral v maternico
ženske. Takrat, ko bo svet spoštoval in cenil žensko, se bo ta skrivnost v
polnosti razkrila. Do takrat jo skrbno negujmo in hranimo. Ni večjega
blagoslova za svet kot spočita, negovana, globoka ženska, povezana s svojim
poslanstvom in modrostjo. To ji daje moč in moškemu odgovornost, da jo z vsem
svojim bitjem zaščiti.
Želim ti čudovito potovanje v tvojo ženstvenost in te lepo povabim, da se mi
pridružiš na ženskih krogih in delavnicah. Ne oklevaj mi pisati, če imaš kakšno
vprašanje. Tukaj sem za to, da naredim ženskam bolj prijazen in podporen
svet.
Objem, Jasmina
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OPAZOVALNIK CIKLA

Svoje opazovanje začni z vodno žensko, ki kraljuje med tvojo menstrualno
krvavitvijo in menstrualnim počitkom. Začneš s prvim dnem krvavitve. Z
zračno žensko nadaljuješ, ko je krvavitve konec in začutiš nov val energije.
Prehod v ognjeno žensko je včasih viden v porastu energije, kreativnosti,
spolne privlačnosti… včasih pa ni tako opazen, zato se dobro opazuj. Mogoče
boš potrebovala več ciklov, da zaznaš svoj prehod. Tudi prehod iz ognjene v
zemeljsko žensko je včasih zabrisan. Nekatere začutijo v začetku tega dela
cikla veliko potrebo po druženju, po zaključevanju nekih projektov ali
nedokončanih opravil, lahko, da začnemo tudi temeljiteje čistiti dom, pojavi pa
se tudi pms.
Za vsak del cikla dobiš tukaj en primerek, ki si ga lahko potem naprintaš po mili volji za celo
leto ali več let. Na koncu je še koledarček, ki ga lahko obarvaš v barvah notranje ženske, ki
takrat kraljuje (vodna ženska – modra, zračna ženska – rumena, ognjena ženska – rdeča
in zemeljska ženska – zelena), ter dopišeš dolžino cikla.
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VODNA ŽENSKA

Ona vlada tvojemu telesu. Povsod je. Povsod čisti. Kje je doma tvoja vodna
ženska? Kakšna je? Mirna kot jezero ali divja kot hudournik? Kaj jo polni? Kaj
jo pomirja, da lahko lahkotno uživa življenje in nežno valovi, se čutno premika
in pozibava v svojem ritmu?
Kateremu delu cikla kraljuje? Kakšna čustva nosi s seboj? Kdaj je njena
žalost tako globoka, da nebo zajoče? Česa jo je strah? Se zaveda svoje moči?
Ali ve, da lahko poplavi in odplakne vse, kar ji ne služi? V vrtincu svojega
ponosa je sposobna pozdraviti najhujše rane, najhujše spomine in vse
brazgotine. V objemu vodne ženske, te nikoli več ne bo strah. Ona te nežno
ponese iz vsake nevarnosti, lahkotno pluje s tabo po razbrzdani, ranjeni
zemlji.
Vodna ženska je kraljica morja in lune. V njej živi moč mističnosti. Skoraj
nevidna je v svoji modrini, a v soju lune zasije v bisernem lesketu. Ona je
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reka, ki vedno teče in nikoli ni enaka. Ona pozna vso površje zemlje, saj teče
po njej, ne da bi jo poškodovala in vsrkava vase vse modrosti med nebom in
zemljo. Krvavi in se čisti.
Poglej svojo vodno žensko. Kakšna je njena polt? Kakšne so njene oči in lasje?
Njene prsi, njene roke? Kaj vse bi ti rada še podarila, kje vse bi te rada še
pozdravila in sprala madeže tvoje bolečine, ti pa ne zmoreš? Zdaj je čas.
Namoči se v njeno zdravilno naročje. Čas je, da v tvoje življenje priteče čista
reka, kot slap se razlije po tvojem telesu in čutiš kako gre stran vse, kar ne
potrebuješ več. Vse gre stran, skupaj z vodo, nekam, kjer nikomur več ne
škoduje. Zdaj je močna tvoja vodna ženska. Pripravila je prostor za novo. Ti si
močna. Lahkotno valoviš in se veseliš življenja.

Nariši svojo vodno žensko.
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DATUM in dan ZAČETKA KRVAVITVE:
TRAJANJE KRVAVITVE:
MOČ KRVAVITVE PO DNEVIH:
BARVA KRVI:
LUNINA MENA V ČASU KRVAVITVE:
KAKŠNA HRANA IN PIJAČA TI USTREZATA:

KATERE SO TVOJE NAJMOČNEJŠE POTREBE:

KAKŠNA ČUSTVA SE TI POJAVLJAJO:

KAKO DOJEMAŠ ODNOSE DRUGIH DO TEBE:

KAKO DOJEMAŠ SVOJ ODNOS DO DRUGIH:

KAKŠNO JE PODROČJE FINANC V OBDOBJU VODNE ŽENSKE:
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KAKO SE V SPLOŠNEM POČUTI TVOJE TELO, KAKŠNA JE TVOJA KOŽA,
LASJE… ZAPIŠI KARKOLI OPAZIŠ NA SVOJEM TELESU:

KAKO BI OPISALA PODROČJE TVOJEGA POSLANSTVA:

POSEBNI IZZIVI:

NENAVADNI DOGODKI:

PONAVLJAJOČE SITUACIJE, DOGODKI, IZZIVI:
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KARKOLI, KAR ŠE ŽELIŠ ZABELEŽITI:

Vodna ženska kraljuje ledvicam in mehurju, ter občutkom strahu. Prav tako lahko z njo
povežemo jetra, ki so zadolžena za čiščenje krvi v našem telesu, ta pa so povezana z
občutki jeze. Opazuj ta del sebe. Mogoče celo odkriješ čustva pod katerimi se skrivata prav
strah in jeza. To se velikokrat zgodi, kadar nam v otroštvu določena čustva niso bila
dovoljena ali pa niso bila prepoznana in sprejeta.
Vodna ženska potrebuje veliko tekočine, podpornih čajev iz zelišč kot so: kamilica, rman,
vrtnica, sivka, melisa… tudi šentjanževka, če se počutimo potrte ali depresivne. Naše telo
želi biti podprto s toplo, kislo in fermentirano hrano. Če imamo potrebo po sladkem, poglejmo
ali v resnici potrebujemo toploto prostora in telesa, ter toplino same do sebe ali od drugih.
Potreba po sladkem je klic po ljubezni.
Kristal, ki ga povezujemo z maternico in menstrualnim ciklom je karneol. Lahko ga
uporabljamo v vseh delih cikla.
Lunina mena, ki je povezana z menstrualno krvavitvijo je prazna luna. Zato se lahko ženske,
ki so v meni ali zaradi kakega drugega razloga nimajo menstruacije, ravnajo po prazni luni,
ki ji kraljuje naša vodna ženska. Če imaš menstruacijo, svojo kri daruj zemlji.
Če boš zares počivala, ti lahko na plano pričnejo prihajati dušni spomini, spomini prednikov,
travme iz otroštva… večinoma stvari, ki jih umsko ne moremo razložiti. Zapisuj si jih in
mogoče se ti razkrije odgovor na nekaj, kar že dolgo želiš izvedeti, pojasniti.
Če je le mogoče ne počni nič umskega, tudi branje knjig in gledanje filmov spada pod umsko
dejavnost. Čimbolj se poskušaj izklopiti. Če pa te konkreten film ali knjiga izrecno pokličeta,
si ju le privošči. Tam se vsekakor skrivajo sporočila, ki jih v tem trenutku potrebuješ.
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ZRAČNA ŽENSKA

Kakšne lastnosti pripisuješ zračni ženski? Si jo že kdaj začutila v sebi? V
katerem delu cikla živi zračna ženska? Kakšne barve jo obkrožajo? Bela,
siva, srebrna... Na katerem področju življenja živi naša zračna ženska? Kje je
kraljica in kje mati?
Zračna ženska skrbi za svobodo, za dihanje. Ona preplavlja naše telo in
sprošča blokade. Ona živi visoko nad oblaki in pošilja sporočila. Ustvarja
čarovnijo med oblaki in vetrovi. Ona je gospodarica severnega sija. Ona služi
življenju, ki je brez spon, brez ovir. Ona živi! Zračna ženska je umetnica, ki
ustvarja s pihom, glasom, žvižgom. Ustvarja s plapolajočim plesom, z
gibanjem, ki sledi vetru. Ona oblikuje vodo, boža zemljo, pomirja ogenj ali ga
spodbudi, da zagori v vsej svoji veličini. Zračna ženska je čista, oblači se v
belo in srebrno. Večino časa je nevidna, lahko jo samo čutimo kot nežen veter,
ki vse vidi, vse sliši, vse čuti. Njeno obilje je vse, kar brezpogojno sledi
življenju. Ona pošilja puščice ljubezni med ljudi in nikoli ne zgreši. Prisluhni ji.
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Kje se skriva tvoja zračna ženska? Z dihom in glasom rojeva novo življenje in
pleše ples svobode. V katerem delu telesa je najbolj močna? V katerih čustvih
jo najdeš? Prisluhni ji. Odprla ti bo vrata v svet svobode.
Kje si dovoli spregovoriti in je je tiho? Ona je tista, ki postavlja meje. On je
tista, ki se jasno izraža. Ona skrbi, da tvoje potrebe ne ostanejo v tišini.
Ona ve, da je tvoje mnenje pomembno. Da si ti pomembna. Da živiš, da si
radostna, polna ljubezni do sebe in drugih.
Poglej jo. Kdo je ta lepotica? Kakšna je njena podoba? Kje je njena moč? Kje je
tvoja moč? Ona si ti. Kje jo moraš spustiti na površje? Kje je še prostor za
svobodo, za ples, za pesmi, za lahkotnost bivanja? Daj ji moč. Naj zapiha veter
in jo napolni s svobodo, ki jo potrebuje, da boš zopet vstala, sestra! Ti letiš
nad oblaki, ker ona to želi. Ti si ptica, ki vidi vse pod seboj. Daje ti širino, z
dihom te zdravi. Tukaj je. Del tebe je.
Nariši svojo zračno žensko.
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DATUM, KO NASTOPI ZRAČNA ŽENSKA:
PO ČEM VEŠ, DA JE PRIŠLA IN PREVZELA VODENJE:

LUNINA MENA:
KAKŠNA HRANA IN PIJAČA TI USTREZATA V TEM OBDOBJU:

KATERI NAČRTI PRIHAJAJO NA PLANO IN JE ČAS, DA JIH
MANIFESTIRAŠ:

KAKŠNA ČUSTVA SE TI POJAVLJAJO:

KAKO DOJEMAŠ ODNOSE DRUGIH DO TEBE:

KAKO DOJEMAŠ SVOJ ODNOS DO DRUGIH:
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KAKŠNO JE PODROČJE FINANC V OBDOBJU ZRAČNE ŽENSKE:

KAKO SE V SPLOŠNEM POČUTI TVOJE TELO, KAKŠNA JE TVOJA KOŽA,
LASJE… ZAPIŠI KARKOLI OPAZIŠ NA SVOJEM TELESU:

KAKO BI OPISALA PODROČJE TVOJEGA POSLANSTVA:

POSEBNI IZZIVI:

NENAVADNI DOGODKI:
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PONAVLJAJOČE SITUACIJE, DOGODKI, IZZIVI:

KARKOLI, KAR ŠE ŽELIŠ ZABELEŽITI:

Zračna ženska kraljuje pljučem in tankemu črevesju, ter občutkom žalosti. Vse to je
povezano tudi s kožo in njenim stanjem. Zato lahko, da izboljšaš ta del sebe, najdeš način,
da izjokaš svojo žalost, ki se je kopičila vsa ta leta ali se celo skrivala pod kakimi drugimi
občutji. Pri tem ti lahko pomaga tudi vizualizacija notranjega otroka, ki jo dobiš v skupini
Kraljica za en dan brezplačno. Težave na področju tankega črevesja ti sporočajo, da težko
sprejemaš dobro v svoje življenje. Poskusi najti obilje v sebi. Za podporo pri tem, se lahko
pridružiš moji Facebook skupini 21 dni za obilje – vodena meditacija, tukaj:
https://www.facebook.com/groups/2653886901522282
Zračna ženska potrebuje naoljenost, saj pljuča potrebujejo maščobo, da so krepka in zdrava,
tako kot tudi možgani. Zato se v primeru težav s kožo od znotraj podkrepi z zdravimi
maščobami, kot je surovo maslo, ghee, avokado… Za podporo zunanjemu delu kože pa
preizkusi moje čarobno macesnovo mazilo. Možgančkom privošči kvalitetne oreške.
Zračna ženska potrebuje dihanje in nežno gibanje, zato ji privošči dihalne vaje in lahkoten
ples, najbolje v naravi. Začuti svobodo v sebi.
Zračna ženska ima rada vse rumene in prozorne kristale, med drugim tudi kameno strelo
in kalcit.
Lunina mena, ki je povezana z zračno žensko je naraščajoča luna. V tem obdobju je najbolje
zapisovati in ustvarjati načrte, ki jih boš izvajala v času svojega najbolj aktivnega dela
cikla.
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OGNJENA ŽENSKA

Kdo je tvoja ognjena in kaj počne? Kje je njen dom? Za katero 'hišo' v tvojem
telesu skrbi ona? Kakšno vlogo igra v tvojem življenju?
Barve ognja so žive, močne, svetle: rdeča, oranžna, rumena... Ogenj v nas
privablja strah in ga je na drugi strani sposoben ozdraviti. Karkoli prekuriš,
zažgeš, je s tem ozdravljeno, poslano v preteklost in pripravi prostor za
nekaj novega, lepšega. Ogenj v tebi prebuja strast in ljubezen, odkriva tvoje
talente in jih pošilja v življenje. Ognjevito se bori in brani svoje meje. S čim bi
povezala ognjeno žensko? Kdo je? Mati ali kraljica? Boginja ali bojevnica?
Ognjena ženska skrbi za tvoj predel yoni, zdravi maternico s svojo zdravilno
oranžno svetlobo, prebuja potencial, prižiga luč v temi, rojeva novo življenje.
Kakšni so njeni lasje? Kakšna njena postava? Njen obraz in roke? Prsi?
Noge? Kakšen je njen glas. Ji dovolimo spregovoriti?
Kateri del cikla bi povezale z njo? Poletje? Ali morda jesen?
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Kje v tebi je še živa ognjena ženska? Ji namenjaš dovolj pozornosti? Jo
upoštevaš? Na katerem področju življenja te spremlja? Je zdrava in polna
moči ali v svoji ranjenosti sežiga vse pred sabo?
Česa jo je strah? Kdo jo je ranil? Kje je izgubila svojo moč? Koliko še gori? Naj
začuti svojo moč, prebudi jo, naj zasije, zapleše bosa po žerjavici v dolgem
rdečem krilu s svojimi divjimi lasmi. Naj spet najde svojo strast. Kje je njena
strast? Kaj jo dela živo? V čem se lesketajo njeni plameni? Kje prižiga svojo
luč? Kje je živa in močna? Da, živa in močna je. Spet se je našla. Tukaj je. Del
tebe je.
Nariši svojo ognjeno žensko.
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DATUM, KO NASTOPI OGNJENA ŽENSKA (ovulacija):
PO ČEM VEŠ, DA JE PRIŠLA IN PREVZELA VODENJE:

LUNINA MENA:
KAKŠNA HRANA IN PIJAČA TI USTREZATA V TEM OBDOBJU:

KATERI NAČRTI PRIHAJAJO NA PLANO IN JE ČAS, DA JIH IZVEDEŠ,
URESNIČIŠ, POŠLJEŠ V SVET:

KAKŠNA ČUSTVA SE TI POJAVLJAJO:

KAKO DOJEMAŠ ODNOSE DRUGIH DO TEBE:

KAKO DOJEMAŠ SVOJ ODNOS DO DRUGIH:
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KAKŠNO JE PODROČJE FINANC V OBDOBJU OGNJENE ŽENSKE:

KAKO SE V SPLOŠNEM POČUTI TVOJE TELO, KAKŠNA JE TVOJA KOŽA,
LASJE… ZAPIŠI KARKOLI OPAZIŠ NA SVOJEM TELESU:

KAKO BI OPISALA PODROČJE TVOJEGA POSLANSTVA:

POSEBNI IZZIVI:

NENAVADNI DOGODKI:
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PONAVLJAJOČE SITUACIJE, DOGODKI, IZZIVI:

KARKOLI, KAR ŠE ŽELIŠ ZABELEŽITI:

Ognjena ženska je povezana z vsemi čustvi, predvsem pa z ljubeznijo. Njen organ je srce,
kjer prebiva tudi notranji moški, zato si v tem obdobju s svojim moškim najbolj blizu, najbolj
povezana. Praviloma imaš v tem obdobju največ energije, si strastna, aktivna, tudi fizično
najmočnejša. Za moškega je ognjena ženska neustavljivo privlačna.
V tem obdobju se najbolj lahko podpreš s strastno nego. Lahko preizkusiš moj joni oljni eliksir.
Ne bo te pustil ravnodušne. In tudi tvojega partnerja ne. Neguj tudi svoje srce in prsi.
Privošči si masažo prsi in masažo prsnice s kristalom roževec, ki je kristal ljubezni.
Ognjena ženska izpolnjuje načrte za katere je čas, da se uresničijo, daje življenje, ponuja
svoje srce na pladnju. Je divja ženska, ki strastno hodi po svoji poti in ima okrog sebe ognjeni
obroč, ki postavi močne meje.
Ognjena ženska ima rada pekočo in močno hrano in pijačo. Njena kristala sta karneol in
rubin.
Ognjena ženska je vladarica polne lune in sonca. Naredi majhen obred ob polni luni. Pripravi
si dva lista papirja. Na prvi list zapiši kaj vse želiš, da v prihodnjem delu cikla odpade, na
drugega pa, čemu se želiš odpreti in povabiti v svoje življenje. Oba listka vrzi v ogenj. Z
zelišči lahko tudi prekadiš svoje prostore v domu in zunaj njega. Kristale zakoplji v zemljo,
da se napolnijo z esenco rojstva iz zemlje. Čez dva dni jih spet vzemi ven in začutila boš
kristalno moč.
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ZEMELJSKA ŽENSKA

Kakšne so lastnosti tvoje zemeljske ženske? Njen karakter? Za katere organe
skrbi? Kateri del menstrualnega cikla je njen? Kakšni so njeni darovi?? Kje se
skriva njena moč? ...
Ona je tista, ki divje brani naravo. Ona je tista, ki je materinska, ljubeča. K
njej vedno lahko prideš v varen objem in zavetje pred nevihto. Ona skrbi za
rituale, ki te povezujejo z njo, z mamo Gajo, s pachamamo. Ona je tvoj dom.
Ko jo iščeš v sebi, jo najdeš tam, kjer je varno, domače, toplo vzdušje. Ona
preživi vse katastrofe. Dvigne se, ko jo potres podre. Nazaj zazeleni, ko jo
opustoši suša. Ko jo zajame poplava, se obnovi ali ustvari popolnoma nov svet
tam spodaj, na dnu reke, morja, jezera... Po požaru ali vetrolomu ni nikoli več
ista. Spremenjena in drugačna je. Vedno nova. Vedno živa!
Zemeljska ženska skrbi za vse zemeljske otroke. Je zdravilka. Ona ti pripravi
zdravila, še kdo sploh pomisli nanje. Ker ona ve kaj pride. Brez njene vednosti
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se ničesar ne zgodi. Ona ti vnaprej pripravi vse, kar potrebuješ, ti moraš samo
odpreti oči. Zemeljska ženska hodi po svetu z odprtimi očmi, velikim srcem,
bistrim umom in delovnimi rokami. Ona čuti bolečine vseh zemeljskih bitij in
vso tvojo ljubezen. Njen letni čas je jesen, saj pobira sadove, ki jih je celo leto
gojila. Ona je tista, ki sprejme in neguje bolezen. Ona je tista, ki slavi in
praznuje življenje in obilje. In vedno je pravična.
Ona ti pokaže vse, kar ni dobrega v tvojem življenju in je potrebno spremeniti.
Zemeljska ženska je tista, ki te v tednu pred menstruacijo opozarja kaj je
resnično čas izpustiti. In vedno poskrbi, da jo slišiš. Ona je tista, ki se oglaša
v pms-ju in te kliče k življenju. Ona je tista, ki te vabi k počitku in zna počivati.
Cela zemlja trpi, če eden izmed njenih otrok trpi. Toda ti si tista, ki mora
odpreti oči. Videti s srcem, da je tvoja pot večja od tvojega uma. Da um ne
razume tistega, kamor si namenjena. Da ne zmore sam sprejemati
drugačnosti in sprememb. Zato jo moraš slišati. Tvojo zemeljsko žensko. Če
želiš živeti, jo moraš slišati.
Zemeljska ženska je tista, ki kliče skupnost skupaj. Ona je tista, ki se
prijateljsko druži in ustvarja. Ona čara iz sestavin, ki so ji dane. Ona je kraljica
rastlin, zelišč, živali, skritih bitij, ljudi... Ona je kraljica Življenja na Zemlji.
Poslušaj…kaj ti govori? Kje ji še ne spustiš spregovoriti in zaživeti? Poglej
njeno telo in njen obraz. To si ti. Zemeljska ženska v tebi. Daj ji moč. Naj vstane
in podpre vse, kar je potrebno podpore. Naj zavaruje vse, kar je potrebno
varnosti. Naj prizemlji in shrani tvoje zaklade. Tukaj je. Vedno je tukaj. Del
tebe je.
Nariši svojo zemeljsko žensko.
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DATUM, KO NASTOPI ZEMELJSKA ŽENSKA (pms?):
PO ČEM VEŠ, DA JE PRIŠLA IN PREVZELA VODENJE:

LUNINA MENA:
KAKŠNA HRANA IN PIJAČA TI USTREZATA V TEM OBDOBJU:

KATERA BREMENA JE ČAS, DA SPUSTIŠ, DA SE BOŠ LAHKO
SPROSTILA IN PRIPRAVILA NA POČITEK/KAJ JE ČAS, DA
ZAKLJUČIŠ:

KAKŠNA ČUSTVA SE TI POJAVLJAJO:

KAKO DOJEMAŠ ODNOSE DRUGIH DO TEBE:

KAKO DOJEMAŠ SVOJ ODNOS DO DRUGIH:
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KAKŠNO JE PODROČJE FINANC V OBDOBJU ZEMELJSKE ŽENSKE:

KAKO SE V SPLOŠNEM POČUTI TVOJE TELO, KAKŠNA JE TVOJA KOŽA,
LASJE… ZAPIŠI KARKOLI OPAZIŠ NA SVOJEM TELESU:

KAKO BI OPISALA PODROČJE TVOJEGA POSLANSTVA:

POSEBNI IZZIVI:

NENAVADNI DOGODKI:

Jasmina Robnik Poličnik, www.carobnezeli.si

KRALJICA ZA 1 DAN – MENSTRUALNI POČITEK – OPAZOVALNIK CIKLA
Obredi, eliksirji, luna, telo, čustva, notranji svet, čarobnost…

PONAVLJAJOČE SITUACIJE, DOGODKI, IZZIVI:

KARKOLI, KAR ŠE ŽELIŠ ZABELEŽITI:

Zemeljska ženska vlada področju želodca in vranice, ter občutkom zaskrbljenosti, skrbi,
bremen. Na odlaganje skrbi in bremen te zemeljska ženska včasih povabi s t.i. pms. To je
takrat, kadar je ne slišiš prej. Vabi te, da pogledaš, kar ti ponuja, kar je čas, da odložiš,
spustiš iz svojega življenja, da bo lahko prihajajoča krvavitev to odplaknila in pripravila
prostor za novo.
Želodec in vranico podpremo s toplo in lahko hrano. Dan začnimo s toplim. Zvečer si
privoščimo kakav, ki nas bo pocrkljal po napornem dnevu, saj je dvigovalec razpoloženja in
tudi afrodiziak. Vranica je center naše naravne odpornosti in intuicije. Da pravilno deluje,
potrebuje toploto in ohranjanje zdrave ženske energije.
Zemeljska ženska zaključuje, kar je ognjena ženska začela in pripravlja tvoje telo na počitek.
Pokaže ti vse sadove: dobre in slabe, da jih lahko pogledaš in se odločiš, kaj boš obdržala in
kaj ne. To velja za situacije, vzorce, fizične predmete, ljudi…
Zemeljsko žensko bo lepo podprl kristal malahit, ki je kristal zdravilcev in transformacije.
Lunina mena povezana z zemeljsko žensko je pojemajoča luna. Močna energija se umika in
pripravlja naše telo na počitek in globine.
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PONEDELJE
K

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

DOLŽINA MENSTRUALNEGA CIKLA
MENSTRUALNI OPAZOVALNIK – KRALJICA ZA EN DAN
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