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maj 20: Otpuštam višak da bih primila više

jun 20: Nazivam stvari pravim imenom

jul 20: Ja sam (za)dovoljna

avgust 20: Dozvola na radost

septembar 20: Ja biram zavete moje duše

oktobar 20: Ja transformišem svoje odnose

novembar 20: Prisvajam nazad svoje super moći

decembar 20: Dozvoljavam svoju Istinu

januar 21: ZaJedno smo dovoljni

februar 21: Ja sam magnet za Ljubav

mart 21: Ja sam Slobodna

april 21: Ja sam Isceljena

maj 21: Ja sam Prisutna

jun 21: Ja sam Mudra

jul 21: Ja Pripadam

avgust 21: Ja sam Unikat.

I sada vas pozivamo da ZaJedno aktiviramo:

Spremna? Okreni stranu

OD MAJA 2020 
ZaJedno smo aktivirale:

Ja sam hrabra



Ono što će najviše obeležiti septembar je retrogradnost.
Čak 6 planeta od ukupno 8 koje uopšte mogu biti
retrogradne je u septembru - retrogradno. 

1) Jupiter
2) Saturn
3) Uran
4) Neptun
5) Pluton
I onaj koga najviše osećamo: 

6) Merkur – koji kreće retrogradno 27. septembra

Drugim rečima, jedine dve planete koje nisu retrogradne su
Venera i Mars. 

Retrogradnost u septembru



To je prividno kretanje unazad, nije stvarno jer planete
mogu samo da idu unapred, ali posmatrano sa Zemlje
deluju kao da idu unatrag, što je zapravo optička varka. 
Tumačimo je kao kretanje ka prošlosti ili ka nečem
metafizičkom, tajanstvenom, na unutra, čudnom... kao
specifična stanja koja zahtevaju od nas više mira i tišine,
više strpljenja i tolerancije. 
U doba retrogradnosti isplivavaju podsvesni sadržaji, ali i
oni sakriveni, kao što su dugo čuvane tajne. 
To je dobro vreme da se sagledaju sve iluzije i obmane (jer
je sama retrogradnost po sebi nešto što ne postoji).
Uprkos tolikoj retrogradnosti jeste vreme za akciju, ali uz
mudro planiranje.

Okej, hajde da vidimo šta je
retrogradnost u par reči

Vreme je za
mudro

planiranje!
 

PORUČI SVOJ KOSMO VODIČ OVDE

https://astrosestre.com/shop/kosmo-vodic/?utm_source=website&utm_medium=besplatan%20deo&utm_campaign=KOSMO%20VODI%C4%8C

