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Janka Dea Porubanová
Jedno telo, mnoho podôb – má v sebe každý z nás. Na objavnú cesto do farebného sveta 

svojej duše a života, rolí, ktoré v ňom má, nás v tejto chvíli pozýva Janka Dea Porubanová... 

Zo srdca za tento odvážny a inšpiratívny krok ďakujeme.
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VIBRÁCIA, LÁSKA, RADOSŤ
Rodiť samu seba každý jeden deň je mojím zmyslom života. Som v pl-
nom vedomí tohto bytia tu a teraz. Moja autentickosť mi priniesla spo-
znávanie vlastných hraníc a toho, čo ku mne patrí, a tiež toho, čo rozhod-
ne nie. Schopnosť vyzrieť do samej seba sa mi nesmierne páči. Vedomé 
bytie tu a teraz je odmenou za našu ochotu zostávať pri sebe.

ŽENA
Mám v sebe prameň lásky a akúsi neutíchajúcu radostnosť, za ktorú 
som nesmierne vďačná, tvorím svoj život z vysnívaných výšok a teším 
sa z každej maličkosti, ktorá ma k mojim snom približuje. Rada sa 
pekne obliekam, krášlim, milujem spev a tanec, bylinky, rada pečiem 
svoj kváskový chlieb. 
Tvorím voňavé prírodné mydlá plné kvalitných olejov a masiel, mie-
šam voňavé prírodné parfumy. Hra s energiou čakier prostredníctvom 
kameňov, byliniek a vôní ma fascinuje. Prepojenie energetických cen-
tier v našom tele je základom našej kreativity a intuície.

MATKA
Dostala som od Boha veľký dar. Som matkou. Mám úžasného syna 
Jakuba, rada sa o neho starám, aj keď ma stále menej potrebuje a ja 
s láskou pozorujem jeho stále väčšiu samostatnosť. Vie, že som tu, 
a zdá sa, že mu to stačí. Vyrastá z neho zdravo drzý samostatný krásny 
muž. Okrem toho som sa pred pár rokmi stala i krstnou matkou. Takže 
náš úzky rodinný okruh sa rozrastá.

DCÉRA I SESTRA
Moje narodenie do tejto pozemskej rodiny mi dalo trochu zabrať, av-
šak rozlúsknutie vzťahovej dynamiky v rámci rodiny cez rodinné kon-
štelácie mi poskytlo väčšiu orientáciu v rámci vzťahov na všetkých 
úrovniach, hoci moja vrodená naivita často vyhrá nad skúsenosťami. 
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PRIATEĽKA
Som najlepšou a najláskavejšou priateľkou sama sebe a potom sa s ra-
dosťou ponáram do radostnosti, vzájomnosti, pravdivosti zdieľania 
a bytia ďalších žien či mužov. Priateľstvo je pre mňa niečo posvätné, 
vzťah plný lásky, vzájomnosti, zdieľania, hlbšej intimity.

ŠTUDENTKA
Rolu študentky som opakovane zažila veľakrát. Študovala som kla-
sické vysokoškolské štúdium v oblasti psychológie. Moje certifikáty 
z ďalších štúdií sa nedajú ani zrátať. Posledné roky študujem fytotera-
piu v Prahe na Inštitúte TČM a asi 8 rokov sa venujem štúdiu aromate-
rapie. Ukotvenie sa v sebe samej cez svoje fyzické telo sa stalo pre mňa 
výzvou. Od roku 2014 orientujem svoj sebarozvoj viac na svoje telo. 
Začalo sa to skúmaním energetiky panvového dna v Prahe. Som rada, 
že som sa odvážila vykročiť. Posledné dva roky sa venujem štúdiu 
spracovania traumatických zážitkov prostredníctvom neurogénneho 
chvenia. So silou, ktorá sa nachádza v traumatickom zážitku je múdre 
vedome pracovať.

LEKTORKA
Nastala doba, kedy potrebujeme v sebe znovu oživiť energiu kameňov, 
úžasnú silu byliniek a spojiť sa s ich dušou cez vôňu, pretože v tom 
spočíva skutočná sila života. Cez túto energiu môžeme cítiť sviatosť 
nášho bytia. Toto je moje poslanie. Oživujem túto silu cez lektoro-
vanie. V tomto roku promovali po troch rokoch štúdia na Akadémii 
tretieho veku v Pezinku moji prví študenti a za úspech pokladám, že 
ma mesto Pezinok oslovilo viesť ďalší ročník pre nových študentov.

UMELKYŇA, MILOVNÍČKA 
HERMETICKÝCH UMENÍ 
A SPISOVATEĽKA
Som napojená na zdroj svetla a veľká milovníčka astrológie a ka-
meňov. Tento dar od našej Matky zeme mi prináša obrovskú ra-
dosť a šteklí moju fantáziu. Tvorím pre svoj obchod pod značkou 
JASPIRE® vlastné sviečky, kamienkové náramky a vody. Miešam 
na mieru voňavé aromaterapeutické parfumy. Na rok 2022 mám 
krásne prekvapenie. Práve je v predaji novučičký JASPIRE® 
Diár plný zaujímavých informácií a tipov, aké bylinky, kame-
ne a vône môžeme použiť v konkrétnych fázach mesiaca.

SPOLUZAKLADATEĽKA VZDELÁVACEJ 
PLATFORMY 
Od roku 2007 v Pezinku organizujem rôzne semináre a stretnutia, ktoré 
majú vzdelávací charakter a sú zamerané na osobnostný rast, prevenciu 
zdravia. Asi po desiatich rokoch od začiatku organizovania seminárov 
som začala hľadať ľudí na spoluprácu. V súčasnosti som jednou šty-
roch spoluzakladateliek vzdelávacej platformy, ktorá sa bude venovať 
prevencii, zdraviu, zdravému životnému štýlu. Môžete sledovať strán-
ku www.rajskazahrada.sk, na ktorej budú zverejnené prvé informácie 
o tejto organizácii. 

PODNIKATEĽKA A ZÁROVEŇ 
ŠÉFKA
Vediem svoju kamennú predajňu s posvätnými darmi Zeme, do kto-
rých som celou dušou ponorená a zamilovaná. Rastliny v akomsi tichu 
rastú, vyvíjajú sa, keď sa spojíme s ich duchom, tak zisťujeme, že žijú 
v láske so zemou, slnkom, vetrom, dažďom, nebom. Tento stav lásky 
im dáva schopnosť nasycovať nášho ducha, žiť v symbióze s ďalšími 
darmi zeme, ako sú napríklad kamene. Teší ma, že spojenie s ich du-
šou prináša prospech aj ostatným ľuďom. Posledné štyri roky tvorí-
me v JASPIRE®  obchode aj naše vlastné produkty, ako sú napríklad 
sviečky, kamienkové náramky a vody. Vlastná produkcia a s tým spo-
jený veľkoobchod bol dlhé roky môj veľký sen. V súčasnosti v ňom 
veľmi aktívne žijem. 

Mám svojich zamestnancov, vďaka ktorým sa učím byť „mamou“ zase trochu inak. Zmyslom je chápať, 
načúvať, rešpektovať a zároveň držať a tvoriť bezpečný a láskyplný priestor. A tak sa deje.

Som nežná potvora.

2. december – Urobte si kúpeľ nôh a masáž


