Všechno je láska
Zdravím vás, milí přátelé,
vážně a s láskou.

Novoluní v červenci
Úterý 2. 7. ve 21:16
Je to další výrazná fáze měsíce ve svatojánském období.
Po předchozím úplňku v červnu, který započal období
VYSOKÉHO LÉTA, nastaly překrásné dny a čas v roce, kdy
obracíme tváře i celá těla k nebesům, otevíráme svou náruč,
zvedáme ruce a dlaně vzhůru jakoby připraveni k PŘIJÍMÁNÍ.
LÉTO je období svatého přijímání – Světla z duchovních výšin.
Čas Svatojánků.
Svatojánské světlušky začínají svítit – za šera, těsně před
setměním – jsou poselstvím světla nejen pro přírodu, ale i pro
člověka.
Tato červencová novolunní meditace je věnována nejmocnější
síle celého vesmíru – Lásce.
MEDITACE
Každá lunární meditace je příležitostí k oživení vnitřního světla,
vnitřní moudrosti, která je hluboko ukrytá, jako v pohádce.
Měsíc nám červnovým úplňkem otevřel cestu k PŘIJÍMÁNÍ světla
a síly z duchovních výšin. Tento letní čas je časem hlubokého
uvědomování si LÁSKYplných sil, které můžeme nekonečně
čerpat a přijímat.
Čím vědoměji, tím lépe.
Přijaté síly světla v tomto období budou zdrojem síly, lásky,
radosti i zdraví v zimě, kdy se naše těla schoulí do sebe a kdy
budeme moci obrátit svou vědomou pozornost k vnitřnímu
slunci a čerpat z něj to, co jsme v létě z duchovních výšin přijali.
Čím vědoměji, tím lépe.
Už nyní můžete nejen předvídat, ale tvořit architekturu své
budoucnosti.
TEĎ je jen teď. A TEĎ je chvíle, která se zrodila z MINULOSTI a TEĎ
je chvíle, která tvoří BUDOUCNOST.

Vědomě a s vděčností přijímat moudrost světla právě nyní,
ukládat ve svém vnitřním slunci, to je tvoření proudu
budoucnosti. Nekonečný proces, v němž nikdy není pozdě, ale
TEĎ je vždy jen jednou. Tak proč čekat?
Nikdo nikdy nežil zítra. Jen dnes, teď, a tohle teď už se právě teď
stává minulostí.
Krása.

Odkaz na meditaci:
Texty
MP3 nahrávka
Youtobe meditace

https://www.yvellerova.cz/novoluni-2cervence/

Měsíc ve fázi NOVU.
Fáze NOVU je příležitostí vydechovat do svého životního prostoru
takové myšlenky a pocity, které byste rádi žili a prožívali.
I přestože v létě můžete z duchovních výšin nekonečně čerpat
a přijímat, přesto vám život nabízí příležitost také vydechovat a
darovat.
Měsíc neustále přijímá veškeré vlivy ze všech směrů. Přijímá a
posléze vrací zpět.
Tento rytmus se opakuje znovu a znovu, od Novu až do úplňku –
Měsíc přijímá do svého nitra, a od úplňku do novu – plně vyzařuje
vše, co přijal.
Měsíc ve fázi novu v tomto období vysokého léta je úžasnou
příležitostí darovat vesmíru to nejcennější, tu nejsilnější energii,
která zde vládne – LÁSKU.
Není to jen slovo, i když omílané často dokola a z velké části
nepochopeno ve své největší a nejmocnější síle. Je to cesta.
Každá cesta, i ta nejdelší, začíná prvním krokem. Rozhodnutím.
Pokud jste rozhodnuti přijímat světlo a vládnout svou jedinou
nejmocnější energií, LÁSKOU, pak dalším malým krůčkem,
zvláště při měsíční fázi novu, můžete pokračovat tak, že si

v každé možné chvíli, kdy vás to napadne, řeknete nahlas nebo
v duchu TOHLE JE LÁSKA. I TOHLE JE LÁSKA.
Třeba krása přírody, to je láska, milost nám darovaná… nebo:
můj dům, moje postel, střecha nad hlavou – I TO JE LÁSKA. To je
projevená LÁSKA v našem konkrétním životě.
Naše děti, partneři, přátelé, práce – I TO JE LÁSKA. Jen
projevená v nekonečně možných variantách.
Pokud se zrovna ocitáte v nějaké těžkosti, I TO JE LÁSKA – jen je
projevená zrovna a nyní v této formě, a nepochybně se může
proměnit do větší radosti.
Ale ten magický zázrak proměny může nastat tehdy, když vše,
co prožíváte právě teď, nazvete LÁSKOU. A je jedno, z jakých
úrovní vědomí se vám vaše životní situace manifestuje. To je
úplně jedno. Protože jen díky této magické síle přijímání, díky tak
jednoduchému kroku, jako je upřímné vyslovení, že: I TOHLE JE
LÁSKA – s důvěrou, že všechno je projevem boha, tedy LÁSKY,
to vše ne-dobré se může jako mávnutím kouzelného proutku
proměnit na lepší. I TO JE LÁSKA.
Všechno, co kolem sebe vnímáte, prožíváte, vidíte, všechno, co
je – je LÁSKA. Bůh.
Láska proměňuje, její moc rozpouští všechny další překážky, je
cestou i cílem – a to není fráze, i to je láska.
Láska je život. Může se projevovat i ve zdánlivě malinkatých
skutečnostech, ale je vždycky mocnější než strach nebo boj.
Láska je radost – radost přinášet ji sobě i druhým, rozzařovat
každý den sobě i druhým, ulehčit od těžkostí sobě i druhým… Bez
rozdílu. Myslete v dobrém i na sebe.
Láska je všechno. VŠECHNO, CO JSTE, VŠECHNO, CO JE.
Láska není něco, co potřebujeme najít, není k sehnání.
Láska je přítomná všude a ve všem.
Stačí jen malilinkatý krok – připustit, že je přítomna ve všem.
Připustit, uvědomit si a přijmout.
I tohle je láska – i támhle to je láska.
A vesmír nebo Bůh reaguje tak, že vám do života zjeví v realitě
vládu lásky v dobrém.
Vědomí není v naší hlavě, ale skrz naši mysl a přijetí, že láska je
všechno, co je, se k vyššímu vědomí můžeme dostat.
V této novolunní meditaci, i ve všech dalších, v období vysokého
léta, můžete prostřednictvím své mysli vyslovovat magické slovo
LÁSKA – všemu, co vás obklopuje, s čím se potkáváte – lidem,

stromům, kamenům, zvířátkům, věcem, skutečnostem… všemu,
co je.
Přeji sobě i vám, abyste se potkávali jen s tím dobrým a ještě
lepším, ale ocitnete-li se v jakékoliv těžkosti, i přesto zkuste
vyslovit: I TOHLE JE LÁSKA – jen zrovna momentálně se projevuje
v této formě. A v tu chvíli se začnou dít skoro zázraky.
Myslete na to, že láska je všechno, co je. Láska je Bůh.
Díky opakování tohoto magického slůvka, které v sobě nese
mocnou energii, se začne vše v dobré proměňovat.
Myslete na dobré.
Slunce se v tomto měsíci ocitá ve znamení Raka. A měsíc v Novu
prochází stejně tak znamením Raka.
Souhvězdí Raka, jak dobře víte, přináší energie silné a mocné
kreativity, vysoké míry citu i vzájemného citu (sou-cítění). Ale
také tendenci ustupovat a kráčet dozadu, zpátky, jako rak.
A tak můžete při této novoluní meditaci, a pak v dalších dnech,
až do úplňku, naplno využít plné síly tvořivosti a hlubokého citu,
energií, které se k vám snášejí – a proměnit je v cokoliv dobrého.
Můžete si naplno užívat svých stavů i vztahů vnitřních i vnějších,
ale myslete na dobré. Na ty dobré stavy a vztahy se vším, co je.
Protože to je LÁSKA.
Všechno, co vás v tomto okamžiku napadá, co prožíváte, to je
forma lásky.
Takové kouzlo.
S myšlenkou na energii lásky, Boha, s takovou myšlenkou můžete
být a jít dopředu a nemusíte couvat zpět. Myslete na dobré,
dobré vydechujte a dobré také zpět budete nadechovat.
Věnujte v následujícím období svou mysl a pozornost všemu, co
vás obklopuje, co prožíváte a řekněte nahlas nebo v duchu: I
TOHLE JE LÁSKA. V každém okamžiku, kdy si na to vzpomenete,
si můžete říct: tohle je láska… i tohle je láska … ať už je projevená
forma jakákoliv. Jen díky této magické energii se začnou dít
nové a dobré zázraky.
Cokoliv vás napadne, je dobré, cokoliv vás napadne – to je
láska.
Takovou energii bude Měsíc ve své fázi novoluní přijímat a
takovou bude v následujících dnech postupně, s každým dnem
více a více, až do plného světla Měsíce – vyzařovat zpět k vám.
Radujte se a užívejte si takových chvil nejen při této meditaci,
ale v každé chvíli každého dne.

12 CTNOSTÍ
V tomto měsíci, ve znamení Raka – věnujte v běžném
každodenním životě pozornost další ze dvanácti ctností, kterou
je NESOBECKOST.
Kéž se děje vše dobré nebo ještě lepší ku prospěchu vašemu a
všech zúčastněných.
Buďte šťastni.
Na Blogu si můžete přečíst článek:
Jak lunární meditace v létě souvisí se zdravím na podzim?
https://www.yvellerova.cz/l/jak-lunarni-meditace-v-lete-souvisise-zdravim-na-podzim/

Buďte šťastni.
Yvell
V Ostravě 30. 6. 2019

