POGUM (turkizna)
Turkizna barva prinaša veselje v vaše življenje, ko
se znate izražati situaciji primerno, ko ne zatirate
svojih čustev in pokažete svetu svojo pravo
veljavo. Ne smete zatirati svojih čustev, saj to vodi
v nezadovoljstvo in čustveni prepad. Poslušajte
svoje srce, prepustite se svojim občutkom in
najdite poti reševanja svojih težav z
odkritosrčnostjo in notranji nemir bo počasi le še
bled spomin na stare čase. Ko se izražate v skladu
s svojimi duhovnimi merili, se najde vedno prava
pot miru, odpuščanja in sprejemanja trenutne
situacije, naj bo še tako težka. Vse se vedno uredi,
prej ali slej se prikaže določena rešitev, a seveda
verjeti morate vase, biti v stiku s seboj, da taki
prebliski ne izginejo v noč. Poslušajte svoje srce in
ga dajte na prvo mesto, saj nemir izgine iz vaše
glave ko se sprejmete, uredite svoje življenje,
rešujete eno nerešeno zadevo za drugo in se
sprejmete v vsaki situaciji. Potrebno je stremeti k
svoji popolnosti, a jo lahko sprejemate le toliko,
kolikor nepopolnosti dajete iz sebe in sprejemate
notranji mir. V duhovnem smislu turkizna barva
odpira srce in privede do samospoznanja in
samosprejemanja, ko se znate zazreti vase in
iščete poti rešitev v skladu s svojimi bližnjimi.
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ZADOVOLJSTVO (rdeča)
Rdeča barva deluje blagodejno na vaša
dihala, vam daje moč in pogum ter
pripomore k vaši uravnovešenosti oz.
ravnovesju. Kdor se ne zna postaviti zase
in išče lažje poti, vedno izbere lažjo pot
vse dokler se življenje ne zakomplicira.
Potem šele izbere prave poti. Rdeča
barva vas pomirja kadar niste v stiku s
seboj, ko ne verjamete vase in ko iščete
bližnjice. Rdeča barva materializira moč
in pogum, ko verjamete vase in znate iti
po pravi poti. V duhovnem smislu rdeča
barva ponazarja notranji mir, ko ste v
stiku s seboj in ko najdete prave poti do
srca drugih. Pomirja tudi ko se
prepustite svojim občutkom.
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VZTRAJNOST (vijolična)
Vijolična barva ponazarja notranjo
usmerjenost, prinaša nova spoznanja
resnic vesolja v vaša vsakdanja opravila
in vam nudi zavetišče, ko vas vsi
zapustijo. Ne nasedajte idejam o hitrem
napredku v brezdelju, saj le trdo delo,
delo na sebi, samosprejemanje je pot do
višjih resnic vesolja, ki vam nudijo
moralne vrednote, ko se sprejmete in se
prepustite notranjim občutkom. V
duhovnem smislu se sprejmite in
blaginja medsebojnih odnosov se bliža,
saj le v sprejemanju enakosti in nasprotij
je simbioza, ki je potrebna da se
človeštvo usmeri na pravo pot.
www.meditacija-sandi.com, www.deleroi.si

ČISTOST (zelena)
Zelena barva je nekaj posebnega, pomirja,
prinaša svežino na vaš obraz in odpira tiste
poti samozavesti, ki vam dajejo blagor v
odnosu z najbližjimi. Neznanci so ljudje, ki
jih še niste sprejeli v svoje srce, a vsakdo je
lahko del vas, ko sprejme vašo popolnost in
najde poti do spoštovanja samega sebe,
kakor tudi vseh svojih bližnjih. Zelena barva
pomirja, ko ste v stresu in vam daje vse
potrebne iztočnice za urejanje svojega
življenja in samosprejemanja. Prinaša tudi
ravnovesje in dušni mir. Poskrbite zase, za
svoja čustva, in občutke dajte na prvo
mesto in znali si boste izboriti tisto kar vam
pripada oz. vam je naklonjeno. V
duhovnem smislu ponazarja potrpljenje,
možnost napredovanja, ko poslušate svoje
srce in vam nudi iztočnice za še večji mir, ko
se sprejmete.
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MOČ (oranžna)
Oranžna barva ponazarja pot na višje
nivoje zavedanja, pripelje vas do
blagostanja, ko se sprejmete, uredite
svoje življenje in najdete poti v
simbiozi s svojim poslanstvom. Je
nekaj zelo lepega, ko se prepustite
svojim občutkom in se znate zazreti v
popolnost
tega
trenutka.
V
duhovnem smislu oranžna barva
pomeni blagostanje, poti do
uresničevanja višjih ciljev življenja in
odpira vrata samospoznanja in
zamozaupanja, ko premagate svoj
ego.
www.meditacija-sandi.com, www.deleroi.si

SPREJEMANJE (rumena)
Rumena barva vas pomirja, ko ste eno s
samim seboj, ko najdete skupni jezik z čisto
vsakim in ko verjamete v svojo usodo. Ko vam
Bog postavi najtežje preizkušnje pred vaš
prag, se ne prepustite bolečini, ampak najdite
notranji mir v sebi in premagajte še tako
težko skušnjavo. Rumena barva ni nekaj
nevsakdanjega, saj vas spremlja na vsakem
koraku, a ko jo začutite v svojem srcu, vam
odpira vse kanale duhovne pomoči. Kdor
verjame vase, tudi vesolje verjame vanj in mu
nudi delček svoje popolnosti v delu na sebi,
samosprejemanju
in
odpuščanju.
Odpuščanje je pot na višje nivoje svojega
zavedanja, saj morate odpuščati, a ne za
vsako ceno, ko za to še niste pripravljeni.
Začutite blaginjo v svojem srcu in dajte nemir
iz sebe in našli boste pot do srca drugih. V
duhovnem smislu rumena barva ponazarja
mir, notranjo trdnost in blagostanje.
Prepustite se svojim občutkom in najdite pot
sodelovanja in mir v sebi v čisto vsakem
trenutku simbioze z duhovnim svetom.
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NOTRANJI MIR (bela)
Bela barva ponazarja sprejemanje vsega kar se
vam postavi na pot kot preizkušnja vaše
notranje trdnosti in moči. Bela barva vas
pomirja, vam prinaša mir v vaša srca in
ponazarja lepoto življenja. Šele ko se znate
zazreti vase, se odprete svojim čustvom in jih
izražate v stiku z resnico. Resnica je prava pot
samosprejemanja,
neodtujevanja
od
družbenih norm in vam daje iztočnice za
urejeno življenje, ko se sprejmete. Postanite
vzor medsebojnega sodelovanja in iščite
rešitve v simbiozi s svojo duhovno potjo in bliža
se blaginja samosprejemanja, neodtujevanja
od krogov svoje celote in prinaša mir v vaša
srca. Bela barva pomirja četudi je življenje
stresno in se pojavijo ovire na vsakem koraku,
ste lahko močni in se sprejmete kljub zunanjim
izzivom oz. odzivom. V duhovnem smislu
ponazarja neskončnost, celoto vsega kar
obstaja in prinaša vse kar potrebujete za
urejeno mirno življenje.
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TRDOST (modra)
Morda barva prinaša nova spoznanja v vaše
življenja, prinaša mir in simbiozo s samim seboj.
Notranja pot ni samoumevna dokler ne verjamete
vase in se prepustite občutkom. Sprejmite se
najdite mir v zavedanju samega sebe in se
prepustite duhovnemu vodstvu, da vas usmeri na
pravo pot. Srce pozna bližnjice do samega sebe,
samo odprite svoje srce, verjemite vase in sprejeli
boste blagoslov neodtujevanja od družbenih
resnic in najvišjih moralnih vrednot. Vrednote
določate sami, v svojem srcu, a razum včasih
izbira pota moči in nadvlade. Takrat se umaknite v
svoje jedro in najdite prave poti v sebi, v svojem
notranjem bistvu. Življenje ni samemu sebi
namen, ampak ima višje cilje, simbiozo celotnega
človeštva, potovanja vase na osnovi najvišjih
resnic vesolja, ki jih lahko zaznate, ko se prepustite
svojemu notranjemu jedru, ki spi dokler ga ne
aktivirate z delom na sebi, samosprejemanjem,
odpuščanjem in vpeljevanjem najvišjih duhovnih
resnic v svoj vsakdan.
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