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Jarní….

Vrací se křehká energie rozpuku, růstu. Všechno roste a téma je tu celé jaro jediné:
co my chceme, aby rostlo? Co chceme oživit na těle, na duši, ve svých plánech?
Kouzelný čas konce dubna, Beltine, pak nese náladu konce jarních oslav,
definitivních rozhodnutí, ve kterých se také obnovovaly sliby: Hledejme možnosti a
budoucnost, se kterou se chceme ZNOVU nebo NOVĚ zavázat…

Co tak strašně vadí? Po čem tak moc toužíme?
Tyto dvě touhy stojí zjara vedle sebe a drží se za ruce. Můžeme tak procházet
temnými nocemi duše, protože jsme vyčerpaní zimou a tušení nových začátků, do
kterých nás jaro chtě nechtě natlačí. To není pro unavenou duši nic příjemného:
takže se můžeme setkat s pěknými očišťujícími tématy. Ty mají jedno společné. Co
na nás zkraje jara vyskočí jako čertík z krabičky, to opravdu chce, abychom se tím
zabývaly.
Z druhé strany pak přichází i to, po čem toužíme, očištění od nánosů minulosti a zimy
a vystaveni jarnímu sluníčku se můžeme snáz dotknout toho, po čem naše duše
touží, po smyslu svého života a učinit pak už po jarní rovnodennosti nebo novoluní
v Beranu ty první kroky.

Magický je pak čas dubnový, který přináší zvenčí náhody a situace, které jsou jako
návod na život. Jen ho dobře rozklíčovat!
Pampeliška, semínka i grep
Jarní chutě miluje snad každý. Na louce nebo v zahradě můžete trhat svěží
pampelišky nebo bršlici, což jsou takové dvě nejšťavnatější chutě jara i se svou
trpkostí, hořkostí a tou výraznou kořeněnou chutí. To je síla, kterou země skrývala
celou zimu! Celý takový lísteček i s tou magií chutí a vůní! Ale do pusy můžete zkusit
třeba i pupeny březové nebo vrbové, možná budete překvapeni také tou explozí vůní
a drsností spojenou se šťavnatostí.
Doma si pak můžeme dát naklíčená semínka, jarní zeleninu, saláty a ředkvičky,
řeřichu… a z těch exotičtějších chutí je právě nyní dobrý čas na grep. Kdo by to řekl?
Je hořký, což v tuhle chvíli dělá našemu tělu dobře, ale protože je ochlazující, tak se
hodí pro slunné dny nebo tak hezky po ránu, kdy pocítíme potřebu nastartovat tělo
něčím šťavnatým, ale i jarně pikantním.
Jaro ozdravuje: cokoliv pro sebe na jaře uděláme, stokrát se nám vrátí. I kdyby to
bylo jenom očištění svého jídelníčku od zimních hříchů. I to stačí, přátelé…

Jarní rozjímání:
-

Jaké nové začátky cítím někde hluboko ve svém nitru?
Co zraje?
Co dozrálo?
Co vidím kolem sebe, že potřebuje vděčnost a péči, aby rostlo?

Letní….

Čas jahod, třešní, malin a horkého slunce. Ta vůně, která stoupá z prosluněných
luk, zahrad a vůně naší kůže, na které usychá voda a hoví si sluníčko, to jsou
doslova elixíry energie, dobití baterek. Léto se nás ptá, jak tvoříme, jak rozvíjíme to,
co máme. Jak se z toho našeho života umíme radovat?
Letní slunovrat a svatojánské noci
Horké, ale i divoce šťavnaté dny kolem letního slunovratu a svatojanských nocí jsou
naplněné silou. Jsme-li v kondici, doslova nás nabijí energií. Pokud nejsme, můžeme
nyní výrazně pocítit, kde se cítíme oslabeni a unaveni. Svatojánské byliny mají
největší léčivou moc, traduje se.
V červenci pak můžeme vyhlížet hvězdu Sirius, bliká těsně nad horizontem jižní
oblohy. Pak začínají pravá letní horka a naše uvědomění a síly chtějí být co nejvíce
naplněny. Každou buňkou svého těla můžeme cítit své poslání na světě, ať už ho
žijeme, nebo je nám na hony vzdáleno.
Lví brána, dny, ale i týdny kolem 8. srpna mohou být často o uvědomění si, že to, co
bylo důležité, už není a důležitost přechází na jiné věci. Protože jsme dozráli, protože
některá chtění jsou jen lpění a protože nyní jsme už jiní… To je důležitý přerod.

Nové chutě, kardamon, jahody i půst
Krátké půsty jsou v létě moc fajn, stejně jako bez větších problémů můžeme rovnat
své stravovací návyky, třeba na přerušovaný půst nebo na zdravější jídelníček. Zvyky
se lépe pamatují, emoční přejídání se může zmírnit, protože sluníčko a vzduch nabitý
energií mnohé potřeby duše naplní.
Ale zase platí, že komu je nyní hůře, ten může hledat příčiny únavy v pocitu, že jsme
vydáni napospas, necítíme se v bezpečí. Hlavně červencové období Raka je velmi
výrazné a dokáže emočně velmi vyčerpat ve chvíli, kdy nejsou naplněny vaše
potřeby duše.
Naplňme chuťové pohárky jahodami, malinami a sezónním šťavnatým ovocem,
překvapivě dobrý je nyní i kardamon, který můžete dát do pečených moučníků, do
ovocných pohárů nebo nápojů. A hlavně, léto je doba nových chutí, objevování
nových chutí a odpočinku! Takové malé „Vánoce“. Prostě tělo i duše potřebuje kus
odpočinku, ale i kus rozmazlování, mysleme na to… a „rozvalme se na výslunní“…

Letní rozjímání:
-

Jak něco vzít z lepšího konce?
Co se v létě změnilo a já tedy mohu změnit i svůj přístup k tomu?

Podzimní….

Podzimní čas voní švestkami, dýní a polévkami. Podzimní slunovrat se nás ptá,
čehože jsme letos dosáhli a jak si stojíme. A jak jsme s tím vším spokojení. Život se
zpomaluje, začíná mít znovu po letním bláznovství řád a pravidla a i po nás se chce,
abychom znovu zavedli ve stravování i činění jiném řád.
Ani léto, ani zima, můžeme se vrátit k jarním zvykům a obohatit jídelníček o hořké
byliny a znovu tak nějak zpřesnit své životní záměry. Ještě lze mnohé dohnat, ještě
lze mnohé sklidit a připravit si plány na rok příští… ještě něco srovnat a douklidit. Na
těle i na duši.
S koncem října, svátkem Samhain, vstupujeme do období přezimování a poprvé si
klademe otázku, co vlastně bylo nebo má být výsledem celého letošního roku.
Vracíme se ve svých šlépějích roku a sledujeme, kde jsme které kroky udělali a proč,
prozíravě to nyní vidíme. A smíme se poučit, smíme se také ponořit do hlubin své
duše, ke kořenům svých předků v nás a naslouchat.
Kvašená a teplá jídla
Moc dobře našemu tělu udělají v tento čas kvašená jídla, od zelí až po kefíry či
kombuchu, vybírejte dle chuti a třeba si i zkuste natlačit do skleničky prosolené
najemno nakrájené zelí s mrkví a za týden si pochutnávat. Snad jen si dávejme
pozor na chladná jídla, studené nápoje, protože to prochladnutí těla se může projevit

i prochladlou šíjí, tuhnutím svalů a kloubů a špatnou, unavenou podzimní náladou.
Polévky a vývary všeho druhu se stávají všelékem, zejména, když listí na stromech
ubývá a ubývá….
S koncem podzimu vstupujeme do hloubek, bilancujeme a vstupujeme do
přezimování a halíme se do svých pelíšků… a můžeme si zamilovat teplé snídaně!
Což se s nimi pomazlit alespoň o víkendu?

Podzimní rozjímání:
-

Co mi nyní uleví, co mě znovu ozdraví a dodá energii? Rozmazlujme se!
Co, když to nyní osvobodím od nějakého jedu a nánosů, mi rozkvete pod
rukama? Můžu to zkoušet!

Zimní….

Zimní čas začíná svátečními adventními dny. Využijme první adventní dny a týdny,
protože těm ještě hodně přeje výrazné vidění nadhledu nad svým životem, zároveň
však vůči sobě a svým blízkým pěstujeme soucit, protože tohle je čas závěru roku,
kdy si chceme odpočinout a mít se hezky.
Jaké téma si před sebe předestřeme, to se nám samovolně poskládá, tedy pokud si
na jeho prohlížení dopřejeme klid a čas.
Vše nyní vnímáme s větší pozorností a přesností a většinou nás celý zimní čas vede
k tomu, abychom viděli místa, která jsou oslabena a dopřáli jim péči. Abychom viděli
postupně i to, kde jsme dozráli, kde se nám u kořenů nashromáždila síla a na jaře
může vypučet.
Od zimního slunovratu se pak noříme do nových pravidel, odpouštění a uklízení,
což pak na přelomu roku přináší ještě větší nátlak. S lednem už nasáváme nové
počátky, které se začnou budit až v únoru, ale je dobré využít ledna pro čistší a
živější přístup k životu. Je čas plánovat! Ještě ne činit, ale plánovat. Chuť na první
kroky přichází v únoru, v čase hromničním, se svátkem čistoty, Imbolcu. Tehdy se
začneme protahovat a ožívat a s tím i naše chuť dělat cokoliv nového!

Červená řepa a odlehčení
Nemusíme držet půst, ale lehčí stravování zejména po vánočních svátcích je velmi
příjemné a ulehčí tělu: nemusíme hned držet diety, ale stačí jen přestat hřešit.
Kořenová zelenina nás v průběhu zimy může velmi vyživit a je přirozenou
zásobárnou celoroční práce každé té rostlinky, která nám darovala svůj plod. Mrkev
a červená řepa patří k těm nejcennějším. A pokud se vám nechce chroupat, směle
se vrhněte do smoothie nebo šťáv z těchto kořenových vzácností.
Zimní otázky:
-

Co se mnou letos přezimuje u kořenů?
Co mohu ze svých zkušeností ocenit, aby se to mohlo stát základním
kamenem budoucnosti?

Jestli se vám ebook líbil, budu ráda, když ho doporučíte i svým přátelům.
A jestli vás napadlo něco, co byste mi chtěli napsat, prosím: modracesta@seznam.cz
Ráda si Vás přečtu a odepíšu!

Na nabídku ostatních ebooků i individuálních inspirací pro Vás se můžete podívat na
www.umodrekocky.cz

