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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

septembar21: Ja sam Hrabra

I sada vas pozivamo da ZaJedno aktiviramo:

Spremna? Okreni stranu

OD MAJA 2020 
ZaJedno smo aktivirale:

Ja sam Vredna



Energiju oktobra bismo mogli podeliti na: 

Prvu polovinu
Prvu polovinu meseca u kojoj je većina planeta (6) i dalje
retrogradna, zbog čega se prirodno nastavlja na energiju
septembra, koja traži puno mira, te rada iz odmornog stanja.
I...

Drugu polovinu
meseca u kojoj većina planeta (4) kreće direktno.

1) Pluton, vladar Škorpiona, kreće direktno 6. oktobra
2) Saturn, vladar Jarca i Vodolije, kreće direktno 11. oktobra
3) Jupiter, vladar Strelca i Riba, kreće direktno 18. oktobra
4) Merkur, vladar Blizanaca i Device, kreće direktno 18. oktobra

Ako ste neki od ovih znakova ili vam je to podznak, u drugoj
polovini meseca osetićete se drugačije – poletnije i spremnije
za akciju kad vaše planete naprave zaokret ka napred. U
idealnom slučaju izaći ćete iz svojih statusa quo. 
Vi, retki, čiji vladari nisu retrogradni takođe ćete se osetiti
drugačije od sredine oktobra jer će se kolektivna slika
promeniti, pokrenuti i dešavanja će postati značajno
dinamičnija, što će uticati na vas da i vi budete više od akcije.

mesec velikih zaokreta
Srećan nam oktobar,



    rlo je važno preispitati status quo, tj. sve ono što
pripada ušuškanoj zoni komfora iz koje ne izlazite jer se tu
osećate sigurno (u prošlosti se pokazalo da je to dobro za
vas), ali tu više niste zadovoljni i imate želju/potrebu za
novim životnim iskustvima jer više nije dobro za vas.

Recimo, to mogu biti nezadovoljavajući bračni/partnerski
odnosi, kad je par razmenio sve što je imao i kad više ne
postoji ništa novo što bi jedno drugome mogli dati u cilju
napretka. Ostaju zajedno zbog dece, finansijske ili neke
druge sigurnosti ali se više ne razvijaju. To je status quo i
ima smisla sada ga (ponovo) preispitati – da li je zaista sve
gotovo; ako jeste, da li postoji neki lagan način da se veza
završi; da li je zaista bolje ne razilaziti se i ako jeste zašto,
itd.

Šta je dobro raditi u
prvoj polovini oktobra 

 



Drugi primer bi bio posao, gde se zadržavate jer nemate
bolju ponudu, pa vam deluje kao da vi hoćete ali se ništa
ne dešava. To stanovište „ja bih ali ne mogu jer...“ sad valja
preispitati. Možda imate neko znanje koje ne koristite,
možda odavno niste ni pogledali ponude za posao, možda
neko zna nekoga kome treba baš vaš profil, možda ste
blokirani i nemate samopouzdanja, pa prvo treba time da
se pozabavite da ne biste završili na novom poslu na kome
takođe ne možete da se istaknete i dobijete to što osećate
da vam pripada, itd... 
Treći primer bi bilo nekorišćenje, uzimanje zdravo za
gotovo svojih resursa – zdravlja, energije, vremena,
raspoloživosti, imovine...

Recimo, mrzi vas da se aktivirate, da krenete da vežbate jer (pa ide

neki izgovor), ili trošite svoje vreme na ono što vam ne menja kvalitet

života, pa nemate vremena za ono što bi vam ga itekako unapredilo; ili

obećavate drugima da ćete ići na njihove proslave/putovanja, a to

vam se uopšte ne radi; ili ne koristite svoja znanja/izvore informacija,

a to bi vam značajno skratilo vrtenje u krug; ili ne učite iz svojih

grešaka nego opet radite isto, iako znate koji će biti rezultat; ili gurate

sami ćutke jer se plašite saveta drugih i tako trošite ogromnu energiju

koju biste mogli da uložite u neku konstruktivnu promenu; ili ne

koristite ali ni ne prodajete neki svoj posed, itd.

PORUČI SVOJ KOSMO VODIČ OVDE

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

