
stevilka 50 avgust 2010
Pozdrav svetlobe !

Ob Abrahamovi številki bi se želela zahvaliti vsem tistim bralcem, ki ste z menoj še od za
še iz za

šele pridružili. Hvala vsem, ki mese
še nadaljnje delo. V

š

še vedno ostajata v mojem repertoarju vendar je v prihodnje ne bom ve
širine in zato nadaljujem svoje izobraževanje pri tistih, ki me trenutno

najbolj navdihujejo; Caroline Myss in Don Miguelu Angelu Ruizu.
Meseci pred nami bodo intenzivni in v skladu z vašo izbiro sladki in nežni ali pa besni in divji. Ne
pozabite, da je izbira vaša. Res pa je, kot pravi Ruiz v svoji zadnji knjigi Peti dogovor, da moramo najprej
preobraziti svojo preteklost in oja

š v svojem prostem življenja, je življenje samo. Petdeseta številka je
obsežna, veliko je novosti in Siriusov prehod še ni kon

žnosti. že, pospravite mizice in se pripnite, kajti poleteli bomo.

žanski zavesti

četka Namarie
in tistim, ki me spremljate četkov mesečnika MyChi od leta 2002, pa tudi vsem tistim, ki se nam

čnik posredujete svojim prijateljem in znancem in vsem, ki ste mi
poslali zahvale in spodbude za na času, ki prihaja bo medsebojna podpora in
soustvarjanje bolj pomembno kot kdajkoli prej.
Po letu intenzivnega dela na sebi, či čenju svoje preteklosti in spoznavanju svojih globin se vračam
nazaj k svojim koreninam, delu z boginjo in delfini ter kiti, mojimi prijatelji. Dvig zavesti in metoda RPT

č poučevala. Moj zemljevid je
naravnan bolj na mistične

čati svojo vero, da lahko v skladu s svojo voljo izbiramo.

Čaka nas delo, delo na sebi. In v skladu z mojim vodilom 3x ‘P’ moramo stvari prepoznati, si jih priznati
da jih lahko preobrazimo. Poti je toliko, kot je ljudi. In kot pravi Caroline Myss duhovna rast ni hobi, ni
nekaj kar lahko dela času, je način

čan. Do 12.8. bodite odprti za navdihe in
prilo Naravnajte torej sede

č pa pojdite ven lovit sončne žarke, angelske in magičen vilinski prah

Taja Albolena

Hvala Enosti, Bo za to izkušnjo življenja in dar ljubezni. Hvala Zemlji za to, da JE, da nas
nosi v svojih modro-zelenih nedrjih. Hvala vsem vam za to, da ste, v tem trenutku, tukaj in sedaj. In
hvala vsem, ki z mano soustvarjate to življenje z milino, radostjo in neizmerno lahkotnostjo bivanja. In
tako bodi!

Do naslednji utrinke

"Drobec ljubezni je lahko kot kaplja vede,
ki podari roži moč, da se ponovno dvigne.
Verjamem v moč ljubezni.
Ljubezen je edini ključ,
ki odpira rajska vrata."

Phil Bosmans-
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Julij bi lahko poimenovali mesec sprememb in transformacij, saj smo bili pri

Seveda boste v skladu s tem tudi primerno izzvani, saj se moramo soo

Imeli boste ob

Pred nami je razburljivo obdobje, zelo kreativno obdobje.
To je
bosi, in uporabljate svoja sidra v obliki kristalov. Ne pozabite
na korenine, ki vas dr
kro

ča mrkom in odpiranju
Siriusovih vrat. Ob tej priliki vam

času prejemate z milostjo udejanjajo na Zemlji. “Levja vrata” so
zvezdni portal novih energij, ki se iz Siriusa preko na času v izobilju zlivajo na Zemljo. To je
čas navdihov, potencialov, ko v ljudeh vre kreativna energija in ko dobivate navodila in namige kam naprej
v svojih

česa ne
čiti z neizogibnim.

Ta pretok nove energije in s tem navdihom svoj vrhunec dose

čna in vibracija je na zelo visoki ravni. Sama
vse od 26.7., ko sos se vrata odprla vsako noč ugotavljam, da so pretoki tako intenzivni, da imam te

čan mesec, ki nosi s seboj potencial obujanja in prebujanja lastne moči na
čenja kot prevajajo empowerment. Nedvomno je to čas, ko se zavedamo resnice, ki

pravi, da je veliki učitelj pri

čiti z vso svojo potlačeno temo in
pozdraviti svoje rane, da lahko mirno in radostno opazujemo kdo smo in to polno objamemo. Nič več vam
ne bo dovolj dober izgovor, da se ne bi povezali s svojim izvornim bo

času se ne morete več pomanj č. Gre za zanikanje sebe in s tem si ne
delate nobene usluge. Sprejeti morate dejstvo, da ste edinstveni in unikatni izraz svetlobe. Zdaj je čas, da
objamete sebe in ste to kar ste - bo

čutek, kot da vas vse stvarstvo ne le podpira, temveč sili v to, da izrazite to kar ste in kar vas
označuje, kar vas dela edinstvenega. Gre za globoko prepoznavanje sebe in globoke modrosti, ki jo nosite v
sebi. Gre za prebujanje v resnico. Dolgo časa ste verjeli la čas, da si dopustite, da
izvorna resnica pride na plan.
Zaupanje vase in v svojo pot je izjemno pomembno in verjetno bo to eden od izzivov s katerim boste imeli
opraviti v tem poletju. Nihče vam ne more povedati kaj je va

če, razen va čitelj vam ne
more povedati kaj je za vas prav in čemu slediti. Tisto kar pa je neskončno dragoceno v teh časih je
duhovno partnerstvo in du

č, va
čno dragoceni. So

ljudje, s katerimi se ne borite za prevlado, z njimi ne manipulirate, kajti va
čudovanja in doseganja ciljev, temveč na brezpogojni podpori in vedenju, da ste on ali ona, da ste si

enaki in zato to osebo ljubite in cenite kot samega sebe. Hvala vsem, ki ste moji du
č.

čas velikih blagoslovo. Bodite prizemljeni, veliko hodite

DIVINE:SI

želim mirno in radostno leto. Naj bodo spremembe, ki so na vidiku
lahkotne in naj se navdihi, ki jih v tem

šega Sonca v tem

življenjih. Pomembno je, da si to dopustite, kajti pogosto ssami sebi blokiramo intuicijo s kaosom.
Kaos je izjemno uporaben vedno, ko želimo videti ali vedeti. Takrat si ustvarimo kaos, da se nam ni
treba soo

že 8.8., ko se aktivirajo svetlobne kode vseh
svetih mest po Zemlji in lahko preko svoje DNK kode dostopamo do vsega znanja povsod. Vrata pa se
zapirajo 12.8. Nedvomno je prva polovica avgusta zelo prazni

žave s
spanjem do zelo zgodnjih jutranjih ur.

Nedvomno je pred nami mo še
duše ali opolnomo

šel in to si TI!

žanskim otrokom, tistim izvornim,
unikatnim delom v sebi, ki ga simbolizirajo vsi veliki mojstri, kot sta Buda in Kristus.
V tem ševati, kajti to vam ne služi ve

žanski.

žem o sebi, sedaj je

ša pot, vse koordinate so v vas samih, ozreti se
morate v svojo notranjost in jih prepoznati ter jih dati v prakso. Nih š notranji u

šno tovarištvo. Izjemno pomembno je, da prepoznate ljudi, ki vas na vaši poti
brezpogojno podpirajo. To niso kolegi ali prijatelji, so tisti ljudje, ki vas brezpogojno ljubijo in molijo za vas,
vam dajo podporo in roko vedno takrat, ko jo potrebujete. So ljudje, ki ne jokajo z vami in vas ne tolažijo, ki
ne delijo z vami svojih ran in vendar v vas prepoznavajo lu še sposobnosti in potenciale in so vam na
voljo vedno, da vas podprejo in vam dajo vedeti, da ste unikatni, posebni in neskon

š odnos ne temelji na igri
ob

šni popotniki, ki
soustvarjate z menoj in ste z menoj tudi skozi temno no

žijo v tleh, kajti le tako lahko svojo
žnjo bujno razbohotite v vesolje.

Želim vam izjemno popotovanje in naj se vaše sanje
udejanjajo na Zemlji!
Za popotnico pa še biser Deve Premal in Miten-a
http://www.youtube.com/watch?v=2EEFSB0zyE0&feature=player_embedded#!

NEG UJ LUČ V SEBI - SMERNIC E ZA AVG UST 2010NEG UJ LUČ V SEBI - SMERNICE ZA AVG UST 2010



Letos smo odpiranje Siriusovih vrat do 6

Imenovali so ga -egip

, ko Sirius vzide tik pred soncem na obzorju

čakali 2 julija. To je dan, ko so v
egipčanskem kraljestvu praznovali novo leto po tradiciji, ki sega vse
nazaj do časov Atlantide. atlantidsko čansko-
siriusovo novo leto.

Sirius je bila za Egipčane ena izmed najpomembnejših zvezd, saj je
njeno pojavljanje na horizontu obelodanilo začetek obdobja, ko je Nil
poplavljal. To je bil začetek obdobja rodovitnosti.

Siriusov vzhod se zgodi
enkrat na leto enkrat v juliju, ko se pred sončnim vzhodom na obzorju
pojavi zvezda Sirius. Sirius spada v skupino zvezd iz Orionovega pasu, ki
so na zemlji označeni s postavitvijo piramid v Egiptu. Siriusov vzhod so v
Egiptu praznovali kot praznik imenovan "Prihod Sopdet".

ZAN IMIVO ST T EG A MESEC A . . . S IR IUSOV PO RTAL 8:8ZANIMIVOST T EG A M ES EC A . . . S IR IUSOV P O RTA L 8:8

To je portal skozi katerega prihaja prilo 8.8.2010 pa predstavlja
naravna vrata v obujanje latentnih znanj in zapisov, ki le

,
om

, glavo.

z

Kamen, ki ga torej

.

V tem
v avljate

žnost, da zaplujemo v novo zavedanje.
žijo v naši DNK in so povezani z energetskimi

zapisiprav vsakega svetega mesta na Zemlji. Gre za svetlobne kode. Tisto, kar je bilo skrito, se bo razkrilo in
vse kar je vidno se bo razjasnilo. Portal 8:8 pravi: “Kot zgoraj, tako je spodaj, kot noter, tako je zunaj.” Gre
za spominjanje božanske dediš

šilu ali v olju, ki vam bo
pomagalo prebuditi

čine, ki jo za vas hrani boginja. 8.8. je tako dan poroke med materijo in
antimaterijo, med vidnim in nevidnim, med tem kar je zrealizirano in tistim, kar je v nezavednem.

Isis je egipčanska boginja imenovana tudi Sopdet ali Auset, ki je predstavljala Sirius. Kot boginja poplav, je
bila tudi boginja rodovitnosti in s tem boginja obilja in žetve. Povezovali so jo s faraon in z njegovim
potovanjem v onostranstvo. Opisovali so jo kot žensko ki je imela zvezdo nad svojo Njena žival je
sveta krava.

Isis je poznana kot velika mati, kot boginja magije. Je gospa besed Moči, ki je ukanila svojega strica Ra-ja in
si s tem pridobila ogromno moč kreiranja. Njene glavne značilnosti so čarobna zaščita, zdravljenje in
umetnost brsti in rasti. Opravlja zdravljenje na eteričnem in duhovnem telesu, na katerih so težave
običajno povezane s karmo in abstraktnim. Izjemno dobro nas sooči s prejšnjimi življenji. Krila, ki jih
pogosto vidimo na njenih slikah predstavljajo gesto zaščite, ki nam jo nudi.

Isis je mesečeva boginja, povezana z vodami, še posebej oceani, s psihičnimi plimami, ki na nas delujejo na
veliko različnih nivojih. čutim v povezavi z Isis je labradorit. Pojdite v četrtek ven pred
vzhodom in se obrnite v smeri vzhajajočega sonca. Pozdravite Sirius v svojem srcu in dovolite, da ponese
vašo zavest v galaktično knjižnico, da v vas aktivira dostop do starodavnega znanja, ki je tiho čakalo na vas.
To je priložnost za aktiviranje speče DNA v našem telesu, ko se kode lahko aktivirajo in se povežejo z
zvezdnim izžarevanjem, ki bo odprlo zaklenjena navodila v človeškem genu. Odpustite vso kramo, ki jo
nosite s seboj. Naredite si pot, da novo pride do vas. Sprejmite! Sprejmite božjo Luč, svetlobo miru,
svetlobo ljubezni

času vam svetujem uporabo hologramske esence boginje ISIS v razpr
budi ašo Božanskost, da lahko blagosl svojo lepoto, ljubezen, moč in milino,

vztrajnost in pogum, ter brezpogojno sprejemanje in negovanje sebe.

Sirius je dom tako imenovane kristusove zavesti. Skozi žarke Siriusa, ki se bodo na Zemljo zlivali od 26.julija
naprej bomo dobili še eno priložnost, da aktiviramo zavest mojstra v sebi. Gre za DNK kode v mirovanju, ki
jih dolo

š na sprehod, na meditacijo
in zreš na vzhod. Naj te ne moti,

šnjam. Dovoli si, da se sre š z energijo Siriusovega vzhoda in se z namero
premakni s svojo zavestjo v galakti žnico vedenja, ki je tiho šini, v

š našel klju
š.

Skozi sanje boš po vsej verjetnosti v tem obdobju v bolj mo povezavi z mojstri iz Siriusa. Dogajale se
bodo aktivacije zvezdnega znanja in vedenja in sodeloval boš na sre šnega koncila. Vse to
pa se v tem energetsko zelo intenzivnem obdobju lahko dogaja tudi bolj na zavestni ravni v budnem stanju.

čene stelarne pozicije prebudijo in odprejo zapečatena vedenja in resnice, ki so vedno prisotne v
nas.

Lahko pa z zavestnim zavedanjem 26. julija zjutraj pred sončnim vzhodom gre
če bo oblačno in ne bo kaj dosti videti, namera in izbira sta tisti, ki

odpirata pot novim izku ča
čno knji čakala na tvojo vrnitev. V ti času

med besedami in mislimi, bo č, ki odpira tisto, kar je bilo v tebi dolgočasa skrito. Sedaj ti je na
voljo, da to uporabi

čni
čanjih svojega du



Lammas, 1. avgust
Klju

Keltski praznik Lammas je praznik prve žetve, ki ozna

č: Žetev
Simbol: Rog izobilja, Sonce, zlato, kruh, žitno klasje
Kristal: Aventurin, citrin, peridot, zlati topaz

čuje začetek vdiha
kozmičnih darov, ko se v zemeljsko atmosfero spušča obilo moči
meteoritskega železa, kar povzroči, da se ljudje obrnemo vase.

Lammas je povezan s časom žetve in obiranja. Lammas je praznik prve
žetve, ki je povezana z žetvijo žita.

Praznovanje je povezano z bogom
Lugh, ki je povezan s svetlobo in ognjem. Lugh je povezan s plodnostjo in
prinašanjem bogate poletne žetve.
Poletje je na svojem višku, hkrati pa se dnevi že krajšajo in jesen se
počasi bliža. Rituali v tem času so se osredotočali na zagotovilo, da bo
žetev obilna.

Žita so bila vedno povezana z
boginjami smrti in ponovnega rojstva.
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Boginja povezana s tem ciklom je Demeter. Je boginja plodnosti zemlje, ki skrbi za rast in žetev. Ljudi je
učila umetnosti setve, kako pridobivati, ohraniti in pripraviti zrnje. Njen simbol so snopi žita. Njena glavna
tema je bogata žetev.

čitek in preneha
z rastjo, saj je vitalna energija takrat v svoji podzemeljski fazi. Bog žita je bi Adonis čije. Ime
adonnis "lord" (Adoni hebrej čini). Tesno ga povezujejo z
egipčanskim Ozirisom, semitskim Tamusom ter Baal Hadadom, etruščanskim Atunisom in frigijskim
Atisom, ter nasploh z vsem, kar je povezano s ponovnim rojstvom in brstenjem. čen z Afrodito,
boginjo ljubezni. Persefona pa se je prav tako zaljubila vanj in Zeus je odločil, da Adonis pol leta pre

čajno boginja. Tudi v Grčiji jo srečamo kot
Demetro. V njeno hči se je zaljudil bog Had. Had (tudi Pluton, Hades) je v grški mitologiji bog podzemlja;
brat Zevsa in Pozejdona.

času, ko je njena hči v podzemlju. Ko je
Zeus uvidel posledice, je odločil, da se Persefona lahko vrne na povr

čica Demetre.

či” čilo je
bilo tako kot egipčansko močno povezano s soncem, zato je bil to zelo pomemben praznik

času so se vojaki vračali z boji č, da začnejo času so tudi
sklepali poroke, večina jih je bila dogovorjenih, vendar so bili poročeni samo poskusno, če so po enem letu

čili in obnoviliprisego. V
nasprotnem primeru so poskusno zaprisego skozi obred razrli. Lugh je povezan tudi s trgovino in magijo in
v tem času je bilo veliko semnov, kjer so ljudje prodajali oz. zamenjevali blago in se posvetovali z vrači

času so slavili v čast
svetlobe in toplote ter bogastva gnje v znamenje hvaležnosti
boginji materi, ki je dala rojstvo novim sadežem.

Na ta dan svetujemo, da počastite naravo. Pojdite na sprehod, k vodi, skozi sadovnjak, pojdite k izvirom,
rekam, jezerom, ki so

čne z izbiro, namero in prvim prehojenim korakom.

Razmislite o svojem upanju in strahovih. To je čas ko upamo, da bomo pobrali sadeže svojega trdega dela,
hkrati pa se lahko še veliko zgodi do jesenske žetve. Svoje strahove predajte nadangelu Mihaelu in
Božanskemu vodstvu

Bo

l , v delih Gr
pomeni v Rojen je bil skozi mirino drevo.

Bil je poro

V del

Had jo je odpeljal v podzemlje in Demetra, jezna na Zeusa, ker je to dovolil, je
naredila tako, da Zemlja ne obrodi nobenih plodov ali semen v

Laughnasdh ali "Festival lu 1. avgusta v keltski tradiciji slavi boga Lugh-a, boga sonca. Keltsko izro
, Lug je bog

povezan z bojem in v tem

glede prihodnosti.

Kot vsi drugi prazniki ognja so tudi tega praznovali s pri
zakurijo

.

žanstva povezna s tem praznovanjem in žitom so; vse od sumerske tradicije Dummuzi ali Tammuz, ki ga
je ljubila Innana. Dummuzi se je žrtvoval zato, da je rešil Innano, ki se je spustila v podzemlje v kraljestvo
njene sestre in je po tem, ko je prešla skozi sedem ovir ostala ujeta v podzemlju. Innana nato pri bogovih
doseže, da za šest mesecev zamenja Dummuzija in tako vsa narava za 6 mesecev gre v po

š

življa v
podzemlju s Persefono in pol leta z Afrodito.

želah mediterana je božanstvo povezano z žitom obi

šje vsako leto in zunaj ostane 8
mesecev. Ceres je rimska razli

š žetev letine. V tem

še vedno želeli ostati skupaj, so se vrnili nazja na mesto, kjer so se poskusno poro

žiganjem velikih kresov. V tem
žetve, ki jih nudi mama Zemlja. O

še danes ogledala lepote narave. Shranite seme in ga blagoslovite. Darujte bogovom
žetve in se spomnite na to, da se vsako dejanje za
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MOLITEV ZA LJUBEZEN DO SEBE Don Miguel Angel Ruiz
Danes, Stvarnik vesolja, te prosim, pomagaj mi, da sprejmem samega sebe takšnega, kot sem, brez
razsojanja o sebi. Pomagaj mi, da sprejmem svoj um takšen, kakršen je, vsa moja čustva, sanje in upe,
svojo osebnost, svoj edinstven način bitja. Pomagaj mi, da sprejmem svoje telo natanko takšno, kakršno je,
z vso njegovo lepoto in popolnostjo. Naj bo ljubezen, ki jo čutim do sebe, tako močna, da se nikoli več ne
bom zavračal in škodil svoji sreči, svobodi in ljubezni.

Naj bo odslej vsako moje dejanje, vsak moj odziv, vsaka misel in sleherni gib zasnovan na ljubezni. Pomagaj
mi, Stvarnik, da bo moja ljubezen rasla in rasla, dokler ne bo vse moje življenje prenovljeno, dokler
ljubezen in radost ne bosta zamenjali strahu in nemira. Naj bo moja ljubezen dovolj močna, da bo zlomila
vse laži, v katere so me prepričali vse laži, ki mi dopovedujejo, da nisem dovolj dober, dovolj močan, dovolj
pameten in da mi ne bo uspelo. Naj bo moja ljubezen do mene samega tako močna, da mi ne bo več treba
živeti po meri mnenj drugih ljudi. Naj do kraja zaupam sam sebi, tako da bom lahko sprejel le tiste
odločitve, ki jih moram sprejeti. Zdaj, ko ljubim samega sebe, se ne bojim nobene odgovornosti več,
nobene težave več; zdaj bom vsakršno tegobo reševal takoj, ko me doleti. In karkoli bi že rad naredil, naj bo
narejeno z močjo moje ljubezni do mene samega.

Pomagaj mi, že danes, da bom vzljubil sebe tako zelo, da nikdar več ne bom napletel okoliščin, ki bi mi bile
v škodo. Živim lahko tako, da sem, kar sem, in se ne pretvarjam, da sem nekdo drug, samo zato, da bi me
drugi sprejemali. Zdaj ne potrebujem več drugih ljudi, da bi me sprejemali ali hvalili, kako dober da sem,
saj sam vem, kdo sem. Naj ob ljubezni do sebe uživam ob tem, kar vidim vsakič, ko se zazrem v zrcalo. Naj
bo na mojem obrazu prešeren nasmeh, ki bo poudarjal mojo notranjo in zunanjo lepoto.. Pomagaj mi, da
bom občutili tako silno ljubezen do sebe, da mi bo lastna navzočnost vselej v radost.
Daj, da bom ljubil sam sebe, ne da bi se obsojal, kajti če se obsojam, si oprtam breme krivde, da začutim
potrebo po tem, da bi se kaznoval, in pozabim na tvojo ljubezen. Okrepi mojo voljo, da si bom znal
odpustiti, takoj zdaj. Očisti moj um vsega čustvenega strupa in vseh samoobsodb, da bom lahko zaživel v
popolnem miru in ljubezni.

Naj bo moja ljubezen do mene samega tista moč, ki spreminja sanje mojega življenja. Naj s to novo močjo
v srcu, z močjo ljubezni do sebe, preobrazim vsak svoj odnos, začenši z odnosom do sebe. Pomagaj mi, da
ne bomo z nikomer prihajal v spor. Naj rade volje delim svoj čas s svojimi ljubljenimi in jim odpustim za vse
krivice, ki jih občutim. Pomagaj mi, da se bom tako zelo ljubil, da bom lahko odpustil vsakomur, ki me je
kdaj prizadel.
Daj mi pogum, da bom brezpogojno ljubil svojo družino in prijatelje in da bodo odslej vsi odnosi, ki jih
imam z ljudmi, kar najboljši in kar najbolj ljubeči. Pomagaj mi ustvariti nove poti za komunikacijo z
bližnjimi, tako da ne bo med nami nobenih bitk za premoč, nobenih zmagovalcev in premagancev. Naj
skupaj delamo in se trudimo za ljubezen, radost in soglasje.
Naj moji odnosi z družino in prijatelji temeljijo na spoštovanju in radosti, tako da nam ne bo več treba drug
drugemu dopovedovati, kakšni naj bomo in kaj naj mislimo. Naj bodo moje ljubezenske zveze čista lepota;
naj občutim radost vsakič, kadar delim sebe s svojim partnerjem. Pomagaj mi, da bom sprejel druge
natanko takšne, kakršni so, brez obsojanja, kajti če zavračam njih, zavračam tudi sebe. In če zavračam sebe,
zavračam tebe.

Danes je nov začetek. Pomagaj mi, da na novo začnem svoje življenje, začenši z današnjim dnem, z močjo
ljubezni do sebe. Pomagaj mi, da bom užival v svojem življenju in v svojih prijateljstvih, da bom raziskoval
življenje, da bom tvegal to in ono, da bom živ in da ne bom več živel v strahu pred ljubeznijo. Naj odprem
svoje srce ljubezni, ki je moja rojstna pravica. Pomagaj mi, da postanem mojster hvaležnosti, velikodušnosti
in ljubezni, tako da bom lahko užival v vsem, kar si ustvaril, na vekov veke. Amen.
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PERIDOT ali OLIVIN kamen finan

“V va

pove

”

P je kristal, ki je bil poznan

iz Gr .

Peridot lahko uporabite pri zdravljenju srca. Pomaga
izbolj

: " Sedaj v milosti sprejemam svojo rojstno pravico do uspeha, obilja in blaginje na
vseh nivojih

Kot del na

...

Afirmacija deve kristala

čnega in duhovnega obilja

čne
čno in duhovno izobilje, ter vam pomagam

udejanjati va čno realnost z notranjo resnico. Ojačujem
občutek samovrednotenja in vam pomagam, da se cenite in ljubite taki kot ste. Moja povezava z bogibjo je
legendarna, povezujejo me z najbolj strastnim odsevom njene

čevanja, pa naj bo to čevanje izobilja, radosti ali
čustvenega blagostanja. Pomagal vam bom pri sprejemljivosti in odprtosti za pritok obilja in navdihe, ki
utegnejo voditi k njemu. Kajti vir vsega obilja je ljubezen in s tem ko se odprete za več ljubezni, ste odprti
za pretok obilja na vseh nivojih. Vse kar stoji na va čjo.

eridot časa Egipčanov in
je starodaven. Pravijo, da je bil Kleopatrin najljub

Na
č je na otoku v Rdečem

morju pred egipčansko obalo. Tudi Rimljani so bili nad
peridotom navdu večerni
smaragd, saj svojega sijočega zelenega sija ni spreminjal
niti pod umetno razsvetljavo. Peridote so uporabljali pri
kra

.

Peridot je kamen vulkanskega izvora. Njegovo ime izvira
čine, beseda ‘Peridona’ pomeni ‘daje bogastvo’

”

čili tudi kopanje na olivni pla čki peridota
le

č na spletni strani www.divine.si

še življenje vnašam pozitivnost, toplino in dobrobit. Pomagam vam, da aktivirate in uravnovesite
svojo voljo z ljubeznijo. Asistiram vam, da imate pogum in poveste svoje sr želje, da ste radodarni do
drugih in predvseem do sebe. V vaše življenje pritegnem finan

še sanje na Zemlji. Pomagam vam uskladiti vašo fizi

ženskosti, z boginjo Pele. Zaradi svoje
ognjene narave vam pomagam preobražati strahove in prevzemati odgovornost za lastno življenje. Pravijo,
da je moja vloga zelo povezana s frekvenco pove

ši poti k sprejemanju lahko odstranite z mojo pomo

že za
ši

kamen. šli naj bi primerke izpred 2000 let p.n.š.
Eno najbolj znanih nahajališ

šeni in so ga poimenovali

šenju srednjeveških cerkva, najbolj poznana je skrinja
treh kraljev v Koelnski katedrali

š

šati krvno sliko, zato ga lahko uporabljajo ljudje, ki so slabokrvni ali imajo premalo kisika v krvi.
Pomagal vam bo pri zdravljenju odvisnosti s tobakom.

.

šega obiska Havajev, si bomo privoš ži, kjer majhni kristal
žijo v mivki. Izjemna izkušnja!

Ve



V zraku je neka sila, ki je dandanes prisotna v svetu, nekaj kar bi lahko v skladu s
starodavnimi izročili opisali kot vračanje boginje. O tem sem pred leti že govorila
in v tem času velikih sprememb me je boginja v meni zopet poklicala na pogovor.

Približno 22.000 let, nekaj let gor ali dol, je bila boginja tisti arhetip, ki je vladal
planetu. Celo arheološka odkritja teh starih obdobij kažejo na to, da je bila boginja
glavna. Sledi kažejo, da je bila za časa njene vladavine vizija življenja izražena kot
živeča enost; percepcija vesolja. Življenje je bilo organsko, živo in sveto, celovito , kjer
so bili človeštvo, Zemlja in vsa živa bitja povezana v eni kozmični mreži.
Pred približno 4000 leti pa je postala boginja v glavnem povezana z naravo, kaotično
silo za izmojstritev. Moški bog je zato prevzel vlogo osvojevalca in urejevalca kaotične
narave v strukturiran red in po zakonih. Duhovni in fizični svetovi so se ločili in tako se

je ločil tudi um od materije, duša od telesa, razmišljanje od čutenja, intelekt od intuicije, razum od instinkta.
Boginja je šla v podzemlje, v nezavedno in ženski principi, ki so povezani z boginjo kot so spontanost, čutenje,
instinkti in intuicija so izgubili svojo vrednost. Rezultat te dvojnosti so stvari, kot je onesnaženje ( kar je izvorno
pomenilo oskrunjenje svetega), okoljevarstvene katastrofe, tekmovalnost namesto sodelovanja, specializacija
namesto celovitosti in cela vrsta ločenosti v tem, kar je nekoč bilo eno. In tako je nastopila vladavina moške
energije, s čimer je bila dobra polovica populacije precej zadovoljna.

Gre za paradigmo, našo lečo preko katere gledamo na svet in zadnjih 2000 let nedvomno prevladuje
dominanca moškega boga, ki je zgolj arhetip, da se razumemo. Zato si predstavljajte presenečenje, ko je
znanost fizike, ki je ponos paradigme moške nadvlade, odkrila, da opazovalec, ki je vključen v opazovanje
procesa, aktivno soustvarja in da celotno življenje ne moremo razdeliti na specializacijo, da so vsi sodelujoči
enako živi in medsebojno povezani. Izvorna resnica velike boginje je bila odkrita v kvantnem svetu.

Boginja se vrača.
rača se skozi vsakega posameznika, ki se

spomni, da smo ona. Bila je izgubljena v nezavednem in skozi stoletja so bile ženske, ki so ji sledile preganjane,
mučene, osovražene in obsojane. Sedaj se z vsakim letom bolj intenzivno prebuja v ženskah in moških, ki se
odpirajo višjim vibracijam notranje ženskosti in izvorne božanske ženskosti, ki je resničen vir zdravljenja.

Ko

Konec je obdobja, ko ste se lahko igrali, da ste majhni in nepomembni, to vam ne služi več. Odpreti se moramo
notranjemu spraševanju kako bi bilo, če bi živeli svoje življenje v univerzumu, kjer bi sprejeli in si priznali svojo
veličino, veličastnost in moč. Kajti ko se

Vedeti moramo, da arhetip boginje ne nadomesti boga, namesto tega mu dela dru
In tako je napočil čas svete poroke, poroke

med boginjo in bogom; ko je narava, človeštvo in vse ostalo ozdravljeno, prerojeno in ponovno povezano v
eno.

Tako sem za

Boginja se obudi v va
č in duhovno veličino, ki le V

čenice in kraljice.
častna bitja. V svetu iluzije smo izgubljeni in ujeti, su

čem. In čimo mo

Boginja je spočeta v zavesti, rojena v ljubezni in negovana s posvečenimi mislimi.
če skoznjo, objame svojo izvorno du č in svojo lepoto. Ko ugleda

svojo pravo naravo, se začnejo dogajati čude

častnosti, je njena energija magnetična in
njen smisel za mo

čutila potrebo po tem, da pomagam pri obujanju lepote. Ob enem svojih potovanj v sam
izvorni trenutek, ko se je spočela moja du

čnem s to informacijo. Nato pa mi je boginja povedala:
“Lepota je notranja luč, duhovni sij, ki ga imajo vse čina

častnost, svojo moč. Prvi bo na voljo
č informacij na spletu www.divine.si

šem srcu, preden se obudi v svetu. Gre za vašo žensko esenco, žensko
mo ži v vsaki ženski in vsakem moškem.

Ženske so nosilke bakle boginje, ne glede kako šibka je njena svetloba. Na svojem notranjem nivoju, so
sve Ženska v vsakem trenutku v sebi izbira med stanjem sužnje in stanjem kraljice. V svoji
pravi narave smo veli žnji svojih lastnih apetitov in zavezani
lažnim mo šele ko obudimo svojo notranjo kraljico, omogo škim, da postanejo naši kralji.

ženska objame svojo
strastno naravo in dovoli ljubezni, da te šno mo

ži.

ženska dvigne v vsej svoji veli
žnosti in priložnosti nalezljiv. Polna je radosti in radost je naš cilj, naša destinacija. Kajti ne

moremo vedeti kdo smo, razen ko smo radostni. Takrat se zavemo, da je vse popolno in da igramo v popolni
igri.

žbo. Ona izraža njegov
ženski obraz. Moški in ženski aspekt morata biti uravnovešena.

ša iz velikega oceana enosti, sem dobila namig, da je moja izvorna
esenca LEPOTA. Dolgo nisem vedela kaj naj po

ženske, vendar ga ve žensk skriva, nezavedno
zanikajo njegov obstoj.” In tisto kar si ne lastimo, ostaja nevidno. Tako sem osnovala nov enodnevni
seminar v katerem bomo obujale svojo lepoto, svojo veli že 4.9.2010 v
Ljubljani. Ve
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V vsaki ženski duši delujejo posamezni deleži starodavnih boginj, ki vplivajo na njeno osebnost. Prepoznajte
jih v sebi in se naučite uporabljati svoj božanski potencial.
V vsaki ženski utripa srce božanskih junakinj. Ne gre za pobožno željo, temveč za solidno znanost, ki jo Jean
Shinoda Bolen, avtorica knjige Goddesses in Everywomen, imenuje psihologija nove ženskosti.
Pri tem izhaja iz dognanj psihoanalitika Carla Gustava Junga, ki je pri svojem nauku o arhetipih izhajal iz
dejstva, da v ženski psihi delujejo različne nezavedne vsebine, dobro primerljive z liki boginj iz grške
mitologije.
Morda boste prepoznale v svojem nezavednem lovski nagon Artemide, ustvarjalnost Afrodite ali Herino
maščevalnost, ki vre v vas kot močna sila in vas podžiga. Preberite kratke trditve na začetku predstavitve
posameznih boginj in obkrožite tisto, ki drži za vas.
Če ste izbrale tri ali štiri ustrezne izjave pri določenem arhetipu, igra ta za vašo osebnost pomembno vlogo.
Če vam ustrezata največ dve trditvi, sijete v uravnoteženosti. Če niste obkrožile nobene trditve, preudarite,
kako bi lahko v sebi zbudile tudi ta božanski delež.

Le redko sem v svojem življenju brez trdnih prijateljstev.
Zaničujem ženske, ki ljubimkajo s prepovedanimi moškimi.
S pripadnicami istega spola nimam prav močnih vezi.
Sem spoštovanja vredna ženska, zato sem hitro užaljena.
Na trenutke se počutim šibko in nemočno.

Hera je boginja zakona. V njeni duši je močna želja po vezanju in povezanosti.
Negativna stran boginje se izraža v neizprosni maščevalnosti, s katero preganja in
uničuje svoje tekmice.

Vaša najljubša igrica v času otroštva bi bila lahko 'mama,
oče, otrok'. Tudi odrasla ženska Hera je povsem usmerjena k odnosom. Poklicu,
prijateljstvu, konjičkom ne daje prednosti. Herin delež v vas skrbi za to, da verjamete v možnosti ljubezni in
bližine, ki ste jih sposobne tudi uresničiti (kar vam številne ženske zavidajo).

Stikalo Herinega arhetipa predstavlja maščevalnost. Ta se sproži, kadar imate premalo
kompenzacijskih možnosti pri udejanjanju svoje osnovne življenjske težnje, ki je ljubezen do moškega.
Kadar v odnosu škriplje, se počutite, kot bi vas razjedali črvi.

Konstruktivno, torej skladno z vašo željo po trdni zvezi, bi se morale učiti premagovati
svoje frustracije, ne da bi pri tem aktivirale obsojajočo stran boginje. Odločilno je, da negujete življenjsko
raznolikost ter vlagate več ljubezni in energije v druga področja. Stvari, ki vam dajejo občutek moči in
neodvisnosti in vas vodijo k ljubeči vladarici vašega notranjega Olimpa.

Praviloma zelo dobro vem, kaj hočem.
Tudi v odnosu želim ostati neodvisna.
Pogosto in rada se zavzemam za druge ljudi.
Odpor in nasprotovanje občutim kot izziv.
Zelo rada sem v sproščujoči naravi.

Artemida je boginja lova in meseca, ki ljubi nočna pohajkovanja po gozdu.
Simbolični izrazi njenega arhetipa so svoboda, neodvisnost in k cilju usmerjena volja.

Kot deklica Artemida ste se verjetno prej odpovedali igranju s
punčko kot plezanju po drevesih, jahanju ali raziskovanju okolice. Ženska Artemida
nosi v sebi izoblikovan čut za pravičnost in tekmovalni duh.

Artemidine ženske se skoraj izključno ukvarjajo s poklicem, neomajne so pri zasledovanju
lastnih ciljev. Odnosi niso v njihovem prvem planu. Kadar se zaljubijo, je to navadno v kolega ali tekmeca
moškega, ki naj bi bil njena duša dvojčica. Moške, ki pretirano kažejo, da jo potrebujejo, bo divja Artemida
prezrla in zavrgla.

Če se močno istovetite z Artemidinim arhetipom, je vaša pomembna naloga v duhovnem
razvoju, da si poleg lastne ranljivosti priznate tudi potrebo po ljubezni in varnosti. Vsekakor je to zadeva
pravih trenutkov. Prej bi morale uporabiti svoj lovski instinkt pri ustvarjanju kariere, se dejavno zavzemati
za človekove pravice ali celo 'zrevolucionirati' moderno umetnost. Za to nosite v sebi orožje in vzdržljivost.

HERA: Boginja zakona, ženska, ki sklepa zveze, žena

Kaj ste prinesle s sabo?

Notranje gonilo:

Kaj vas osrečuje?

ARTEMIDA: Boginja lova in meseca, tekmica in sestra

Kaj nosite v sebi?

Notranje gonilo:

Kaj vas osrečuje?
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DEMETRA: Boginja žitnih polj, hraniteljica in mati

Kaj nosite v sebi?

Notranje gonilo:

Kaj vas osrečuje?

ATENA: Boginja modrosti in ženske umetnosti, načrtovalka in očkova punčka

Kaj nosite v sebi?

Notranje gonilo:

Kaj vas osrečuje?

AFRODITA: Alkimistična boginja

Kaj ste prinesle s sabo?

Neizmerno rada kuham za prijatelje.
Osrečuje me (misel na) materinstvo.
Včasih se počutim izkoriščano.
Moški pogosto pristopajo k meni kot majhni dečki.
Name se lahko vedno zanesejo.

Demetra predstavlja hraniteljico in mati, ker je boginja žitnih polj ljudem prinaša
bogat pridelek. Pooseblja potrebo po dobrih delih za ljubljene in skrb za družino.

V rosnih letih ste bili najbrž mamina punčka ali ste z vso predanost-
jo skrbeli za mlajše sestre ali brate. Demetrine ženske že kot deklice sanjajo o poroki
in materinstvu in imajo večinoma že zgodaj resnega prijatelja. Ženske, ki v sebi
prepoznajo prevladujoč Demetrin delež, delujejo predvsem v socialnih poklicih.

Ste prijateljica, ki je sposobna tolažiti tudi sredi noči. Privlačijo vas družinski moški,
naklonjeni materinskim ženskam. Pomanjkanje odgovornosti ženske s prevladujočim Demetrinim
elementom slabo prenašajo. Če so prikrajšane za otroke, se boginja mati v njih praviloma nagne k depresiji.

Kot ženska Demetra se morate naučiti prevrednotiti skušnjavo po lastni
nenadomestljivosti in materinski skrbi za vsakogar, ki pride mimo. Raje se vsakokrat vprašajte, ali to
resnično hočete in ali v tem trenutku sploh premorete potrebno energijo. Pri sebi razvijajte občutek za
svoje potrebe. Same sebi bodite dobra mati.

Bolje se razumem z moškimi kot ženskami.
Vedno se trudim ohraniti trezno glavo.
Zlata sredina je moja pot.
Moj problem sta zavist in ljubosumnost.
Potrebujem partnerja, ki me podpira.

Atena je boginja modrosti, znana po svoji izpiljeni vojni strategiji in praktičnem
reševanju težav. Če se močno identificirate s tem arhetipom, ste ženska, ki bolj
kot srcu pusti delovati razumu.

Kot deklica ste vedno tičali za očetovimi petami. Nič čudnega,
saj je Atena v bistvu arhetip očkove punčke, ki jo vse življenje instiktivno privlačijo
moški z avtoriteto, odgovornostjo in močjo. Bolj kot na moškega je ženska Atena pogosto besna na
pripadnico istega spola, ki se pritožuje.

Svojega življenja ne prilagajate potrebam drugih, temveč raje plezate visoko po drevesu
kariere, v poklicu, v katerem lahko izrazite svoj smisel za pragmatičnost in potrebo po uspešnosti
domnevno s pomočjo moškega mentorja. Vešče ste žongliranja s strategijami, z diplomacijo in močjo, ne da
bi pri tem izgubile nadzor.

Izboljšajte svoje obnašanje v odnosu do žensk in s tem do samih sebe. Okrepite
prijateljstva in poudarite svojo ženskost. Pogosteje izključite razum. Plešite. Sprostite zavore in si dovolite
biti tudi vi kdaj del majhne ali velike drame.

Sem občutljiv človek.
Pogosto in silovito se zaljubim.
Rada sem v središču pozornosti.
Moja glava in trebuh večinoma nista enakega mnenja.
Pogosto 'padem ven', ne da bi vedela, zakaj.

Afrodita je boginja ljubezni, lepote in ustvarjalnosti. Njen arhetip predstavlja močno
poudarjen seksualni nagon in ustvarjalno energijo.

So vam že v otroštvu napovedovali, da boste lomilka moških
src? Jasno, saj je močna sile Afrodite opazna že zelo zgodaj. Če arhetip v vas deluje
tudi v obdobju odraslosti, privlačite moške kot magnet, tudi če niste ravno zapeljivo
oblečene. V sebi imate pač tisto Nekaj.
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Notranje gonilo:

Kaj vas osrečuje?

PERSEFONA: Deklica in boginja podzemlja, sprejemljiva ženska in mamina hči

Kaj ste prinesle s sabo?

Notranje gonilo:

Kaj vas osrečuje?

Kot ženska Afrodita povsod potrebujete oder. Tudi v službi. Zato so tipični poklici tega
arhetipa igralka, pevka ali plesalka. Navajene ste ves čas stati v središču. Če je Afroditin arhetip premočan,
se lahko zgodi, da zaradi zaljubljenosti brezglavo padete v objem naslednjemu, in pri tem na dolgi rok
razvijete pretirano nagnjenost do moških, kar ni ravno najbolje.

Pomembno je, da najdete zdravo ravnovesje. Natančno izberite, kdaj, kje in komu se
boste prepustile in zavarujte svoje življenje z motom 's hladno glavo in z vročim srcem'. V pomoč vam bodo
prijatelji, ki vas imajo radi zaradi vas samih.

Moški mislijo, da lahko odločajo o meni.
Pogosto sem z mislimi nekje drugje.
Ženske največkrat v meni ne vidijo tekmice.
Od časa do časa si pustim sprostiti hrbet.
Raje sem tiho, kot da bi povzdignila glas.

Persefona je hkrati deklica boginja in gospodarica podzemlja. Kot arhetip v
vas simbolizira lolito, ki se ji ne mudi odrasti, in se rada vrača v svoj svet
fantazije.

Ste bili mamina punčka? Zna vaša mati še vedno
najbolje preceniti, kaj je dobro za njeno princesko? Tipična Persefona.
Pri odrasli ženski njen element izžareva in kliče v smislu '(po)skrbi zame'.
Kot njena narava je osvežujoč tudi njen zunanji videz. Za ženske s prevladujo-
čim Persefoninim elementom je namreč značilno, da so na pogled veliko
mlajše kot v resnici.

Okostenele strukture niso po vaši meri. Prednost dajete ustvarjalnemu delu. Kadar stvar
teče narobe, počakate, da vas reši usoda, kolegi ali vitez s srebrnim oklepom. To držo (nezavedno)
uporabljate tudi v odnosih, pri čemer je dobro to, da v moških avtomatično zbudite zaščitniški instinkt.

Večina žensk Persefon ima vsaj eno prijateljico, ki stoji veliko bolj na trdnih tleh kot sama.
Izberite jo za predlogo in se učite njenih spretnosti. Vendar ohranite svoj mladostni žar, ki vam odlično
pristaja.

Avtorica Duška Jarc
Vir: revija Cosmopolitan
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Večina tehnik za osebno preobrazbo nas nauči, KAKO se soočati in spreminjati neza
če imamo tehniko lahko naredimo

karkoli. Kar je res. Vendar nam večinoma tehnike ne dajo zemljevida KAJ je tisto kar naj preobrazimo. In
potrebujemo oba aspekta tako Kaj kot Kako. Večinoma se sicer zapodimo z novo tehniko v močvirja svoje
podzavesti in se soočamo z vsem, kar nam na povr

čamo z istimi stvarmi skozi različen
procese. Dolgo mi ni bilo jasno za kaj gre, nato sem ugotovila, da gre za igrice ega. Intenzivnost izku

čemo z njo spogledati. In na izbira
vse mo

čino. Vse starodavne prakse so vedno imele zemljevid, ki je vajenca ali
iniciata peljal po poti, ki so jo prehodili

čili s
svojo senčno stranjo.
Vendar ob tem vse preradi pozabljamo, da smo si to pot po kateri hodimo, prvič izbrali sami in drugi, jo
sami tudi kreiramo. Morda bi bilo smiselno spomniti, kaj razsvetljenje čisto zares pomeni; da dovolite vsem
aspektom va č va č da ste se
pripravljeni soočiti z vsemi aspekti zavestno. Dejstvo je, da ljubezen lahko izkusimo samo tako, da gremo
tja, kjer ljubezni ni, v strah. Ko se izstrelimo ven iz oceana ljubezni, ki nas obkro č dovolimo izkusiti
tisto v čemer smo bili in kar smo ... ljubezen.
Torej, če

činoma najdemo vozilo (tehniko), imamo gorivo
(motivacija, volja, energija), pozabimo pa na zemljevid kako iz točke A (stanje zavesti ega) v točko B ( stanje
zavesti srca). Zato se pogosto znajdemo v vrtincu, ko se kaotično vrtimo v krogih in ne vemo kje se nas dr

čela raziskovati starodavne
časih na voljo le

posvečenim, pogosto ne zavedamo, kaj nam je dano in se zato bolj ali manj naključno soočamo s stvarmi, ki
jih pred nas polo človeku manjka disciplina in občutek za svetost

čini ljudji je ego tisti, ki vodi igro in ker egu ni do spontanosti in svobode, napne vse sile, da nadzoruje
in ukaluplja na četku, pri egu. Potrebno se je soočiti z
bolečino in si jo priznati. Ego interpretira stvari kot dobre in slabe, presoja in razsoja in

četku sodi časa intenzivno dela
čutki sramu in

krivde se vedno globje zapleta čič ega. Kot bi rekel Ruiz, tvoje mentalno telo in ego začne zlorabljati
tvoj notranji kompas občutkov in tvoje čustvano telo. In tako moramo “delati”, biti prijazni in sladki z ljudmi
okoli sebe, da bi bili sprejeti in spo čemo
energijo v zunanjem svetu, da bi se počutili, da smo ok. Zanikamo sebe, hkrati pa sodelujemo v igri ega, ki
je potrebo du gotovila, da je
čisto vseeno, katero tehniko uporablja če ima

či moje du

čemo videti in
jim hkrati dajemo največ svoje energije. Kajti tisto čemur se upiramo, vztraja.

Koncept DivineMap se opira na pot mistikov, čilo egipčanske

čimbolj lahkotno in z milino v
zavest srca skozi tri faze mističnega popotovanja ČI ČENJE, RAZSVETLJENJE IN BO

čilo o
č informacij najdete na spletni strani www.divine.si

želene vzorce in dvigniti
stanje zavesti. Na voljo jih je toliko, kot je ljudi in pogosto mislimo, da

šje naplavi reka življenja. Vendar iz svoje 17-letne prakse
dela na sebi vem, da se vse prepogosto vrtimo v istih krogih in se soo

šnje je
povezana s tem, kako dolgo si že neko stvar prikrivamo in se no ša duša

žne poti, da bi nam dopovedala kaj je tisto, kar moramo prepoznati, si priznati in preobraziti, vendar
se prepogosto temu upiramo. Dokler ego trdno drži vajeti v svojih rokah nas vodi s svojim daljinskim
upravljalcem skozi kontrolo in bole

že mnogi pred njim. In vendar nas v sodobnem svetu ego pogosto
pregovori, da zemljevidi niso potrebni in da lahko dosežemo instant razsvetljenje brez da bi se soo

šega bitja v lu še zavesti. To ne pomeni, da ste zavestni vsega kar je v vas, temve

ža, si prvi

želimo priti iz mesta A v mesto B, potrebujemo vozilo, zemljevid in gorivo, da tja pridemo. Ko se
lotevamo duhovne rasti in osebne preobrazbe ve

ži
glava.

Šele ko sem za šole misterijev sem dojela, da se v sodobnem svetu, ko so nam
orodja položena v roke in nam je na internetu na voljo vsa sveta literatura, ki je bila v tistih

ži življenje. Sodobnemu življenja.

Pri ve
š pogled na svet. Zato se moramo stvari lotiti na za

želi imeti nadzor
nad stvarmi. Na za š druge, ko pa nekaj š na sebi in se zavedaš, da je vse kar
gledaš zunaj sebe le odsev tebe, pa ugotoviš, da najbolj sodiš in obsojaš sebe. Skupaj z ob

š v klob

štovani s strani drugih, da bi nas imeli drugi radi in vedno iš

še po ljubezni nadomestil z iskanjem potrditve v zunanjem svetu. Sama sem u
š, š zemljevid, te vsaka pripelje do cilja, kajti vse poti vodijo v

Rim. In tako se je iz moje temne no še rodil koncept DIVINE MAP.

Že dolgo se zavedam, da je vse kar potrebujemo, že v nas. Kot je rekel Michelangelo: "Videl sem angela v
kamnu. Klesal sem, dokler ga nisem osvobodil." Sence so tisti deli nas, ki jih zanikamo, jih no

šamansko tolteško modrost in izro šole
misterijev. DivineMap v sebi združuje dva izkustvena popotovanja.
Prvi je sestavljen iz 3 modulov, ki nas vodijo skozi mojstrstvo zavedanja, mojstrstvo preobrazbe in
mojstrstvo ljubezni. Skupaj bomo pogledali kako iz zavesti ega v kateri smo

Š ŽANSKO ZDRUŽITEV.
Moduli so oblikovani kot dvodnevni vikend seminarji. Vsak se bo nadgrajeval z drugima dvema in znanje se
do dopolnjevalo z vsakim vikendom. Seminar združuje vse, kar me je življenje nau življenju in sploh
vsem. Prvi modul bo na voljo septembra. Ve
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Drugi pa je sestavljen iz 8 modulov. Gre za zemljevid sodobnega mistika, izkustveno popotovanje, ki temelji
na učenjih Caroline Myss. Skupaj se bomo sprehodili skozi 7 notranjih templjev na ki simbolno
predstavlja na čeli svoje popotovanje in pogledali kaj
sploh je notranji dvorec in kako vstopiti vanj. Nato bo mesečno sledilo vseh preostalih 7 modulov, ki bodo
vsak zase podrobno predstavili sedem notranjih palač. Vsaka palača predstavlja mesto kjer se soočamo s
svojimi sencami in krepostmi. Gre za poglobljeno delo na sebi in vsak enodnevni seminar iz sedmerice nas
bo soočil z globinami v nas samih, ki jih moramo spoznati in ozavestiti.

Kot pravi Caroline Myss duhovna rast ni hobi in tega ne moremo opravljati v svojem prostem času. Gre za
delo, intenzivno delo na sebi in temu se ne moremo izogniti, kajti to je pot, ki vodi nazaj v enost in
ljubezen. Dokler ne pozdravimo svojih ran, ki jih je ego povzročil na
čustvenemu telesu, ne moremo nazaj v enost. In da se razumemo, ne gre za “delo” oziroma garanje, gre
enostavno zato, da se soočimo s stvarmi, opazujemo in odpu čamo. Zmotno je prepričanje, da ko popusti

čal v svojem ekonom loncu sedaj pride na povr

č moje du

čen z bolečino in strahovi
ti podpora, ki ti jo ponudi nekdo, ki hodi po isti poti in pozna globine s katerimi se sooča č
kot si lahko predstavljate. Nihče ne more ničesar narediti namesto vas, lahko pa vam daje spodbudo in
podporo, ko se soočate s svojim “kaka” kot ga je slikovito poimenoval Tom Kenyon. Tom tudi pravi, in v tem
se z njim 100% strinjam, da je vsak, ki pride na njegov seminar sposoben, da se sooči s tem, kar je v njem.
In če mislite, da morate nekomu pomagati, ga re , kot radi rečejo arhetipi heroja in re času
njegove krize čite njegovo izku

čite s svojo senčno stranjo arhetipa, ki se je prebudil v va

čel v septembru, več informacij pa boste na

šega dvorca,
šo dušo. Prvi modul bo vikend seminar, ko bomo za

ši duši oziroma mentalno telo našemu

š š
prijem ega, da vse postane rožnato. Pogosto postane še bolj kruto in neizprosno, kajti vse tisto, kar je ego
tiš šje. Kot Pandorina skrinjica. In vendar ne gre za to, da bi
vas to ugonobilo, vse pride na površje zato, da bi se ponovno lahko osvobodili. To so mistii poimenovali
temna no še.

Tisto kar vam ponujam so moje izkušnje in vodenje na vaši poti. Da spoznate dušne tovariše, ki vam bodo v
spodbudo in podporo na vaši poti. Kajti ko si globoko v svojem nezavednem, soo

š pomeni veliko ve

šiti ševalca, v
, s tem uspešno uni šnjo, ki si jo je skreiral in hkrati sebi odvzamete priložnost,

da se soo šem nezavednem.

Tudi ta seminar se bo za šli na spletni strani www.divine.si
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Beseda »coaching« zbuja različne asociacije; kočija, izletniški avtobus, potniški vlak ... Vsem trem
asociacijam pa je skupno potovanje, ki bi bilo prav lahko zelo nazorna metafora za interaktivni proces, ki
mu pravimo »coaching«. Beseda coaching namreč izvira iz stare francoske besede »coche«, kar pomeni
kočija. V angleškem jeziku je beseda coaching pomenila potovanje s kočijo. Pomensko gledano je coach
»vozilo«, ki določeno osebo ali skupino oseb (podjetje, organizacijo) pelje iz obstoječega stanja proti
želenemu cilju.
V tem procesu sta »coach« in stranka partnerja, ki se skupaj odpravita na popotovanje, notranje
raziskovanje globin lastne biti. »Coach« je mentor, ki s stranko ne vzpostavlja odnosa strokovnjaka,
zdravilca ali avtoritete, temveč partnerstva in skupaj z osebo soustvarja.

Divine Coaching je koncept v katerem ljudem prisluhnem in jim s pomočjo postavljanja vprašanj pomagam,
da iz svojih lastnih notranjih virov pridobijo vpogled v rešitev. Osebi stojim ob strani v procesu
samozdravljenja, ko se s stvarmi sooča in jih preko ozaveščanja preobraža v sebi. Divine Coaching ni
svetovanje ali terapija, gre za proces v katerem se ljudje soočajo s pomembnimi vprašanji, ovirami in
težavami in jih preobražajo v sebi. Pogosto se ljudje zataknejo v svojem življenju ali pa imajo občutek, da so
sposobni več in to je primeren trenutek za naše sodelovanje.
Kot inštruktor oziroma mentor sem zgolj opazovalec v procesu, saj iz perspektive božanske biti vidim osebo
kot celostno, popolno in celovito v trenutku, ko se srečamo. Vsako posamezno srečanje je zelo individualno
in prilagojeno posameznikovim željam. Vedno si postavimo skupno namero, ki jo v srečanju želimo doseči.
Nato skozi odprta vprašanja in moje vodenje oseba ozavešča delovanje vzorcev v svojem življenju. Motnje
ali vzorci so tiste, ki nam v življenju preprečujejo doseči svoj polni potencial in biti v življenju uspešni
posamezniki. S tem, ko motnje prepoznate, jih priznate, jih z močjo vaše zavesti tudi preobrazite. Proces
»coachinga« ni usmerjen na delovanje temveč na biti preprosto to, kar ste.

Legenda o slovitem kiparju Michelangelu pravi, da je umetnik, ko ga je nekoč mimoidoči nagovoril, kje
najde moč in vztrajnost, da vneto kleše brezoblično gmoto kamna, odgovoril: »Verjamem, da se v kamnu
skriva angel, ki želi priti ven.«

Tudi jaz verjamem, da se v vsakem posamezniku skriva angel in da ima vsak posameznik na voljo vse
potenciale za to, da uresniči svoje sanje. Tako kot kipar za oblikovanje svoje umetnine potrebuje spretnost
in orodje, tudi »coach« potrebuje veščine in tehnike za pomoč stranki, da ta doseže želene
rezultate. In vendar je vsako srečanje edinstveno in umetnost je nedvomno v postavljanju pravega
vprašanja ob pravem času. Izkoristiti trenutek je tisto, kar naredi umetnost »coachinga« razburljivo in prav
zato je to veščina, ki mi je tako blizu.

Moj namen je, da ustvarim sveti prostor v katerem se počutite varno in ljubljeno, da se lahko odprete in se
ugledate kot celostni in popolni, taki kot ste - božanski. Stojim vam ob strani in vam pomagam, da
odstranite odvečen material in si dovolite, da zasije vaš notranji diamant.

V moji škatli z orodjem se je v 17 letih nabralo res veliko orodij, moje najljubše je nedvomno ljubezen.
Uporabljam tehnike transformacije z barvami in zvokom, Reference Point Therapy, znanje arhetipov,
kristaloterapijo in povezavo z Božanskim vodstvom.

Moj pristop je delo na vseh telesih in vseh dimenzijah hkrati. Tisto kar je ključno za uspešno seanso je to,
da pridemo do bistva, do samega izvora težave. Naša zavest je tista, ki preobraža stvari. Ko nas je strah in se
nočemo soočiti s stvarmi v sebi, zanikamo svojo luč in se obračamo stran od nje. S tem, ko pogledamo v
temo, jo razsvetlimo in težava izgine.

Na voljo so 4 zastavljene tematike med katerimi lahko izbirate

1. Ponovno poustvarite sebe

2. Odkrijte svoje sence in se osvobodite

3. Manifestacija

4. Osvobodite svojo boginjo

Več o ponudbi na spletni strani www.divine.si
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MOJSTRSTVO LJUBEZNI - DON MIGUEL ANGEL RUIZ praktični vodnik na poti k popolnim odnosom

Morda o tem , toda na tej ali oni ravni smo vsi mojstri. Mojstri zato, ker imamo
moč, da ustvarjamo in upravljamo lastno življenje. Imamo moč ustvarjanja. Ta moč je tako mogočna, da se
vse, v kar verjamemo, uresniči. Ustvarimo takšnega sebe, za kakršnega se imamo. Vsa naša resničnost, vse,
o čemer smo prepričani, vse to je naša stvaritev. Imamo enako moč, kot jo ima vsak drug človek na tem
svetu. Poglavitna razlika med nami in kom drugim je, kako to moč uporabljamo, kaj z njo ustvarjamo.

Postali smo mojstri jeze, mojstri ljubosumja, mojstri žalosti in mojstri samozavračanja. Vse naše življenjske
drame in trpljenje so sadovi takšnega urjenja. Da bi postali mojstri ljubezni, se moramo v ljubezni uriti. Tudi
veščina navezovanja in ohranjanja odnosov je pravo mojstrstvo, in izmojstrimo se lahko edinole z vajo.

Prebivalci tega planeta trpimo za boleznijo uma, ki se ji reče strah. Naše čustveno telo je polno ran, in te
rane so okužene s čustvenim strupom. Ta bolezen strahu se kaže kot jeza, sovraštvo, potrtost, zavist in
hinavščina; njena posledica pa so vsa čustva, zaradi katerih ljudje trpijo. Vsi ljudje smo duševno bolni, in
bolezen je pri vseh ista. Rekli bi celo, da je ta svet nekakšna bolnišnica za duševno bolne. Toda ta duševna
bolezen razsaja po svetu že tisoče let in medicinske knjige ter psihološke razprave jo imajo za nekaj
običajnega. Zanje je ta bolezen nekaj normalnega, vendar to sploh ni res.
Kadar strah postane prevelik, razum začne odpovedovati in ne more več prenašati vseh tistih ran
čustvenega telesa in vsega strupa v teh ranah. V psiholoških knjigah se temu pravi duševna bolezen. Ima
različna imena: shizofrenija, paranoja, psihoza .- a vse te bolezenske oblike nastanejo, kadar je razum tako
zelo preplašen in rane čustvenega telesa tako boleče, da je zanj boljše, če prekine stike z zunanjim svetom.

Ljudje smo po naravi zelo občutljiva bitja. In zelo smo čustveni, saj vse dojemamo s čustvenim telesom.
Naravna frekvenca ljudi, preden se udomačijo, je raziskovanje in uživanje življenja; naravnani smo na to, da
ljubimo. Ko smo otroci, nam ljubezen kot pojem nič ne pove; tedaj jo zgolj živimo. Tedaj je ljubezen naš
način življenja.
Čustveno telo ima v sebi nekakšno alarmno napravo, ki nas opozori, če ni kaj prav. Enako velja za fizično
telo, ki nas opozori, če je kaj narobe z njim. Tej alarmni napravi fizičnega telesa rečemo bolečina. Alarmna
naprava za čustveno telo pa je strah.

Čustveno telo zaznava čustva, a ne z očmi. Čustva zaznavamo neposredno s čustvenim telesom. Otroci
občutja samo občutijo, ne skušajo si jih razumsko razložiti in se ne sprašujejo o njih. Zato otroci nekatere
ljudi pač sprejemajo, drugih pa ne. Če jih kak človek navdaja z nelagodjem, ga zavračajo in se mu
umaknejo.

Ljubezen nima nobenih obvez. Strah se, v nasprotju z njo, kar šibi od njih. Na stezi strahu vse, kar storimo,
storimo zato, ker to MORAMO storiti, pa tudi od drugih pričakujemo, da bodo to in ono storili zato, ker to
MORAJO. Čutimo torej obvezo, in kakor hitro jo ZAČUTIMO, se ji tudi notranje upremo. In čim bolj se ji
notranje upiramo, tem bolj trpimo. In prej ali slej se začnemo obvezam izogibati. Ljubezen pa po drugi
strani ne vzbuja nobenega odpora. Karkoli storimo v njenem imenu, storimo zato, ker tako HOČEMO. In to
nas navdaja z veseljem; vsako opravilo postane kakor igra in v njem uživamo.

Ljubezen ničesar ne pričakuje. Strah pričakuje vse mogoče. Če nekaj pričakujemo in se to ne zgodi, smo
prizadeti. In krivimo druge, da ne spolnjujejo naših pričakovanj. Kadar ljubimo, ničesar ne pričakujemo,
zato tudi ne moremo biti prizadeti. Ljubezen temelji na spoštovanju. Strah pa ne spoštuje ničesar, tudi
samega sebe ne. Če se mi smilite, to pomeni, da vas ne spoštujem. Tedaj menim, da ne morete sami
odločati o svojem življenju in da se moram jaz odločati namesto vas. In če jaz odločam namesto vas, vas
bom kmalu poskušal obvladati na nek način, to se pravi, da vas ne spoštujem.

Ljubezen je neusmiljena, nihče se ji ne smili. Vendar je ljubezen sočutna. Strah pa je poln usmiljenja. Če vas
ljubim, potem vem, da boste zmogli, da ste dovolj močni, dovolj pametni, dovolj dobri, da boste lahko sami
odločali o sebi. Verjamem in zaupam, da vam bo uspelo. Če pa vam bo vendarle spodletelo, vam bom
seveda podal roko in vam pomagal, da se poberete. In vam rekel: »Saj bo šlo, le naprej!«
To je sočutje a to ni isto kot pomilovanje. Sočutje izvira iz spoštovanja in ljubezni; pomilovanje iz
pomanjkanja spoštovanja in strahu.

še nikoli niste razmišljali

ZAN IMIVO STI
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Ljubezen je popolnoma odgovorna. Strah se odgovornosti izogiba, vendar to še ne pomeni, da ni
odgovoren. Če se skušamo izogniti odgovornosti, delamo eno izmed največjih napak, saj ima vsako dejanje
posledico. Vse, kar mislimo, vse, kar storimo, ima posledico.

Ljubezen je vselej prijazna. Strah je vselej neprijazen. Če nam vlada strah, smo polni obvez, polni
pričakovanj, brez spoštovanja, izogibamo se odgovornosti in se predajamo (samo)pomilovanju. In če nas
strah navdaja s tolikšnim trpljenjem, kako naj se ob njem dobro počutimo? Čutimo se žrtve vsega, jezimo
se in žalostimo, razjeda nas ljubosumje, ali pa se počutimo izdane. Prijaznost lahko ob vseh teh čustvih, ki
so samo zakrinkan strah, samo hlinimo.

Ljubezen je brezpogojna. Strah pa nenehno postavlja pogoje. Če hodim po stezi strahu, te ljubim le, ČE mi
pustiš, da te obvladujem, ČE si dober do mene, ČE se ujemaš s sliko, ki sem si jo ustvaril o tebi. Velikokrat
se te bom celo sramoval, saj ne boš to, kar bi JAZ rad, da bi ti bil. ČE se ne ujemaš s sliko, ki sem si jo
ustvaril o tebi, me boš spravljal v zadrego, mi šel na živce, s tabo ne bom imel nobenega potrpljenja. Na
stezi ljubezni ni nobenega ČE; tu ni pogojev. Ljubim te takšnega, kakršen si, in dajem ti vso svobodo, da si še
naprej takšen.

Na stezi ljubezni vlada pravica. Če zagrešite napako, zanjo plačate enkrat samkrat, in če se resnično ljubite,
se iz napak tudi kaj naučite. Na stezi strahu ni pravice. Za eno in isto napako se kaznujete tudi tisočkrat.
Ljudje si iz vsega delajo drame, celo iz najbolj preprostih malenkosti. In takšne drame videvamo takorekoč
med vsemi pari, saj ljudje večinoma živimo v peklu, na stezi strahu.

Vsak odnos ima dve polovici in ti dve polovici ga sestavljata. Ena polovica ste vi, druga polovica pa je vaš
sin, hči, oče, mati, prijatelj, zakonec… Izmed teh dveh polovic ste za svojo odgovorni le vi sami; za tisto
drugo pa ne. In prav vseeno je, kako blizu ste si po vašem mnenju s tistim človekom ali kako močno ga po
vašem mnenju ljubite; za to, kar se dogaja v njegovi glavi, nikakor ne morete biti odgovorni.

Če v nas ni spoštovanja, se vojskujemo za prevlado nad drugim, saj se vsakdo čuti odgovornega za drugega.
Ker ne spoštujemo, poskušamo obvladovati. Ker ni spoštovanja, se vedemo do drugega, kakor da ne bi bil
dovolj sposoben ali pameten, da bi sam videl, kaj je zanj dobro in kaj ne.

Z drugo polovico si lahko življenje delimo, skupaj uživamo in skupaj ustvarimo najlepše sanje. Toda ta druga
polovica ima vselej čisto svoje sanje, svojo lastno voljo, in teh sanj nikdar ne moremo nadzorovati, pa naj si
še tako prizadevamo. Potemtakem imamo na izbiro dvoje: bodisi ustvarimo nadzor in napovemo vojno za
prevlado nad njo ali pa postanemo njen soigralec, družabnik v igri. Soigralci namreč igrajo skupaj, ne drug
proti drugemu.

Če igrate tenis v dvojicah, sta skupaj s soigralcem moštvo in nikoli ne igrata drug zoper drugega nikoli in
nikdar. Tudi če igrata tenis različno, imata pred očmi isti cilj: skupaj uživati, skupaj igrati, biti soigralca v igri.
Če pa vam vaš soigralec vseskozi soli pamet in govori:
»Ne, ne igraj tako! Takole moraš, vidiš…«, potem v igri ne boste dolgo uživali. Vaš soigralec namreč hoče,
da bi igrali tako kot on, namesto, da bi igral SKUPAJ z vami, kot moštvo.

Na stezi ljubezni več dajete kakor jemljete. In pri tem se seveda toliko ljubite, da ne dovoljujete
sebičnežem, da bi se okoristili z vami. Če se boste zavedali, da vas nihče drug ne more osrečiti, saj je sreča
sad ljubezni, ki izvira iz nas, se vam bodo na stežaj odprla vrata k največjemu mojstrstvu Toltekov,
mojstrstvu ljubezni.

O ljubezni lahko natvezimo gore modrih besed in o njej napišemo na tisoče knjig, a bo vendarle za vsakogar
izmed nas popolnoma drugačna, kajti ljubezen je treba doživeti. Ljubezen ni pojem; ljubezen je dejanje. In
ljubezen, kadar deluje, lahko obrodi zgolj ali samo srečo. V ljubezni se lahko izmojstrimo le tako, da se v njej
urimo. Ni nam je treba utemeljevati, ni nam je treba razlagati, samo vaditi se moramo v njej.

Ljudje velikokrat mislimo, da iščemo ljubezen, a v resnici iščemo zgolj nekoga, ki bi nas potreboval, nekoga,
ki bi ga lahko obvladovali in ga vrteli okrog prsta. V medčloveških odnosih divja vojna za prevlado, saj nas že
od rojstva učijo tekmovati za pozornost drugih in za nadvlado nad drugimi. To, čemur mi pravimo ljubezen
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do nekoga, ki nas potrebuje, do nekoga, ki stalno misli na nas ni ljubezen. To je sebičnost. Sebičnost se
pač ne more obnesti, saj v njej ni ljubezni. Dva človeka pa sta lačna ljubezni in hrepenita po njej. Nekaj te
ljubezni okusita edinole v spolnosti, zato postaneta zasvojena z njo, saj sta je nenehno lačna.

In potem nenehno iščemo nasvete v zvezi z ljubeznijo in spolnostjo. Toliko knjig je bilo že napisano na to
temo in skoraj vse bi lahko imele isti naslov: »Kako biti spolno sebičen«.

Ljubiti se bojimo zato, ker ni varno ljubiti. Strah pred zavrnitvijo je zelo močan. Zato se moramo delati, da
smo, kar nismo. Trudimo se, da bi nas partner sprejel sami sebe pa ne sprejemamo. Toda težava ni v tem,
da nas partner zavrača. Težava je v tem, da zavračamo sami sebe. Problem je torej samozavračanje.

Ljudje lovimo ljubezen. Čutimo, da potrebujemo ljubezen, saj smo prepričani, da je nimamo, to pa zato, ker
ne ljubimo sebe. Ljubezen lovimo v drugih ljudeh, to pa je napačen kraj, saj drugi ljudje nimajo tiste
ljubezni, ki jo mi potrebujemo. Ljubezen, ki jo moramo ujeti, je v nas samih, a ta ljubezen je dokaj težaven
plen. Zelo težko je namreč loviti znotraj sebe, priti do nje iz svoje notranjosti. Da bi ujeli ljubezen v sebi, se
morate predati samemu sebi, in sicer kot lovec in kot plen. Kajti v vašem umu sta namreč oba: lovec in
plen. Od Kanade do Argentine sami sebe imenujemo bojevniki, kajti bojevnik je lovec, ki lovi samega sebe.
Bojevnik nisi zato, da bi bitko za vsako ceno dobil, dovolj je že, da se upiraš in ne popuščaš več nadzoru.

Če hočemo pozdraviti rane svojega čustvenega telesa, jih moramo očistiti strupa. Kako lahko to storimo?
Rešitev nam je pred dvatisoč leti povedal Učitelj: z odpuščanjem. Drugega načina ni.
Odpuščanje je koristno za VAŠE duševno ozdravljenje. Odpuščanje je dejanje ljubezni do sebe. Odpustiti
morate tistim, ki so vas prizadeli, a ne zato, ker si to zaslužijo, temveč zato, ker se vi nočete ves čas počutiti
slabo.
Ko smo bili otroci, smo nagonsko odpuščali. Odpuščanje se nam je zdelo nekaj čisto naravnega. Rodili smo
se s sposobnostjo odpuščanja in priučili smo se nasprotnega. Postali smo ponosni, nečimrni, polni smo
napuha.

Začnite delati na odpuščanju; začnite se uriti v njem. Odpuščanja se boste znova navadili edinole z redno
vadbo. Vadite torej, vadite kar naprej, dokler se ne boste vprašali, ali lahko odpustite tudi sebi. Ko boste
odpustili sebi, potem se boste sprejeli in vzljubili. To pa je najpomembnejše in dokončno odpuščenje da
naposled odpustite tudi sebi.

Ljubezen je zdravilo, ki pospešuje zdravljenje. Ni drugega zdravila kot brezpogojna ljubezen. Zadovoljstvo
lahko izrazimo na tisoč načinov, a resnično srečni smo lahko samo na en način: v ljubezni. Drugega načina
ni.
Resnica, odpuščanje in ljubezen do sebe: ob tem trojem bo svet ozdravel in ne bo več bolnišnica za
duševne bolezni.
Zdaj imate v rokah orodje, s katerim se lahko pozdravite. Vprašanje je le, kaj boste storili z njim.

Prerokbe Toltekov so predvidele začetek novega sveta, novega človeštva, kjer bodo ljudje prevzeli
odgovornost za svoja prepričanja, za svoja življenja. Prihaja čas, ko boste postali sam svoj guru. Ne boste
več potrebovali drugih ljudi, da bi vam pripovedovali, kaj je božja volja. Tedaj si boste z Bogom gledali iz oči
v oči, brez posrednika. Iskali ste Boga, in našli ste ga v sebi.

Ko veste, da je sila, ki ji pravimo tudi Življenje, znotraj vas, sprejmete lastno božanstvo, pa vendar ostanete
ponižni, saj isto božanstvo vidite tudi v drugih ljudeh in živih bitjih.

Ves svet vas lahko ljubi, pa vas ta ljubezen ne bo osrečila. Osreči vas lahko edinole ljubezen, ki prihaja iz
vas. Vaša ljubezen do drugih je vaša polovica, druga polovica pa je lahko pes, drevo, oblak…
Ena polovica ste; druga je to, kar zaznavate. Vi kot sanjalec ste ena polovica. Druga polovica so sanje.

Ko ljubite brezpogojno, se kot človek in kot Bog uskladite z Duhom Življenja, ki veje skozi vas. Vaše življenje
postane izraz lepote tega Duha. Življenje ni nič drugega kot sanje, in če ga ustvarite v ljubezni, vaše sanje
postanejo umetnina.



30. julij od 22:43 do 2. avgust do 10:14, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito sproščanje in
spuščanja vzorcev, prepričanj občutkov ali energije v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob.
Koristno je, da se sprostimo iz mišic utrujenost, bolečino, občutke nemoči., spustimo tudi tisto kar nam je
»padlo v glavo«, pa se je izkazalo za nekoristno ali še celo moteče.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko je tam problem resničnih glavobolov.

Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

2. avgust od 10:14 do 4. avgust do 18:55, Luna v Biku, padajoča. Vse kar čisti in sprošča glasilke, vrat, grlo,
tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe, deluje na te dni dvojno.
Kdor ima težave s ščitnico, naj si na ta dan spušča prepričanja občutke, vzorce, da se vedno nekaj mudi, da
ničesar ne uspe naredit v roku, da vedno nekaj zamuja.

Na dneve ko je Luna v Biku, nas rada napade požrešnost. Marsikdo trdi, da bi na te dni še posebej morali
pazit, da ne pojemo preveč, saj takrat, lahko pridobimo več kilogramov, kot običajno.
To sicer drži, vendar samo načeloma.

Kje je tu problem?

Dejstvo je, da Luna zahteva, da so naše preživetvene potrebe zadovoljene in Luna v Biku pod te potrebe
šteje najprej hrano. Z Luno se ni smiselno pomerit v direktnem dvoboju, kajti na koncu vedno zmaga Luna
in je to samo nepotrebno trošenje energije.
Problem rešimo lahko samo s primernim pristopom, ki bo Luno v Biku zadovoljil, nam pa še vedno prinesel
uspeh. Glede na to, da si Luna »zapomni« vse situacije, ko smo potrebovali zaščito in negovanje in si
zapomni tudi to, kako so bile te potrebe zadovoljene, bo najbolje, če poskusimo zadovoljiti njene potrebe.
Če se bomo borili z lakoto, bomo samo dodali novo travmo, ki bo prej ali slej udarila na plan z še večjo
močjo.
Prva varianta je, da, ko začutimo lakoto, nekaj malega pojemo, kar je še vedno bolje, kakor da sredi noči
»izropamo« hladilnik.
Druga, precej boljša možnost pa bi bila, da se spomnimo na trenutke, ko smo imeli lepo poln želodček, ne
preveč, ne premalo, ko smo se ob tem počutili božansko in pa predvsem brez vsake krivde, objamemo ta
občutek in ga pošljemo v vse situacije, ko smo bili lačni. Ker si Luna včasih zapomni tudi prejšnja življenja,
ga seveda pošljemo tudi tja.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

4. avgust od 18:55 do 6. avgust do 23:51, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni spuščamo napetosti iz:
členkov, ramen, rok, dlani, možganov, prstov na rokah, jezika in vseh govorilnih organov; pljuč, sapnika,
bronhijev.

Če se nam velikokrat zgodi da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj najbolj ugoden čas, da ozavestimo in spustimo vzorce, ki ovirajo našo komunikacijo.

Dober dan za zračenje stanovanja.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

ASTRO KOT I LUNINI C IKL IČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL IČ E K . . .



6. avgust od 23:51 do 9. avgust do 1:24, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje napetosti v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnemu košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za
spuščanje vzorcev, ki vplivajo na tekočine v telesu, na njihovo cirkulacijo, V tem obdobju so zelo koristne
afirmacije v smislu, da vse kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse kar čutimo, pojemo ali
kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Če boste med jedjo gledali televizijo ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili
največjo škodo svoji prebavi, saj boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage
in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.
Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

9. avgust od 1:24 do 11. avgust do 1:02, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno spuščati
napetosti iz srca, hrbtenice, krvnega obtoka, medvretenčnih plošč. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne
prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi
življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo
vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.
Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Na Luno v Levu se nikakor ne sme gnojiti, posebej nevarna so umetna gnojila, ki na te dni požgejo zemljo.

10. avgust ob 5: 09 je mlaj in sicer v ozvezdju Leva. Naj bo ta mlaj posvečen spuščanju napetosti iz hrbta,
medvretenčnih ploščic. Poškodbe medvretenčnih ploščic ponavadi kažejo na občutke ali prepričanja, da
nas je življenje pustilo na cedilu, zato je ta mlaj še posebej primeren za spuščanje prepričanj, občutkov,
čustev, ko nas je življenje pustilo na cedilu. Spustimo tudi jezo in zamere do ljudi in razmer, ko smo ostali
sami brez podpore v življenju.
Če imamo take občutke velikokrat, je možno da smo s temi negativnimi občutki ustvarili prav posebno
entiteto, po domače povedano demona, ki »skrbi za to«, da vedno ostanemo na cedilu, kakorkoli se že
stvari obrnejo. V takem primeru bo sedaj najboljši čas, da spustimo tega demona.

Vpliv mlaja traja en dan prej in pa še en dan kasneje, če bomo v tem času spustili strahove, prepričanja,
občutke, vzorce, ki nas omejujejo, bomo naredili dvakrat več kot običajno.

Rane nastale ob mlaju se odlično celijo, mlaj je najboljši čas za razne operacije, izjema so le deli telesa, ki
jim vlada Luna tega mlaja.

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi
naravnim tokovom.

Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za
rastlino je takrat ta poseg najmanjši napor, če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo, saj
takrat vsa energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo
koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.
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11. avgust od 1:02 do 13. avgust do 0:44, Luna v Devici, rastoča. Dan primeren za krepitev prebavnega
trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat,
razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem
prebave. Lahko med drugim pogledate, »kaj je v trebušni slinavki«. Tam najdemo sladkost življenja, zato si
v teh dneh tudi najlažje krepite vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje sladko in brez skrbi. Ker je
luna rastoča je dodajanje energij veliko učinkovitejše, zato bo pravi čas, da v trebušno slinavko pošljete
ljubezen do sebe, vedenje, da je življenje sladko. Če si to delaš na telesu, se rezultati poznajo tudi v
življenju.

Če boste v teh dneh tarnali nad nepravičnostjo v svetu si boste naredili dvojno škodo. Če imate kogarkoli
»v želodcu«, če kogarkoli »ne prebavljate«, poskusite to transformirat na te dni, ko imate dobro kozmično
podporo za to. Če vam v teh dneh uspe prebavit vsaj nekaj takih stvari, ste si naredili odlično zdravljenje
želodca, oziroma celega prebavnega trakta, pa še nepravičnost v svetu vam ne bo jemala energije in se
boste namesto tarnanju lahko posvetili kakim bolj pomembnim stvarem.

V teh dneh je Pelin rastlina, ki odlično deluje na želodec in prebavo, če imate kakršne koli težave z
želodcem, bo njegov vpliv te dni dvakrat bolj zdravilen.
Lahko si privoščite na primer kozarček Pelinkovca, da odplaknete ljudi, ki jih »imate v želodcu«.
Seveda je pri tem treba upoštevati pravo količino in tudi kvaliteto pijače. Vedeti je treba, da pelinkovec
izdelan industrijsko, pravi pelin samo sreča nekje na poti, poleg tega so ponavadi dodani tudi sladkorji in
drugi dodatki za bolj prijazen okus, tako da s pravim Pelinkovcem v resnici nima nobene veze. Večina ljudi
niti ne ve, da je pravi Pelinkovec v resnici zelen in ne rjav, kot je tisti zvarek, ki ga kupimo v trgovini. Ta
sprememba barve nastane, zaradi raznih dodatkov in pa svetlobe, ki povzroči oksidacijo, tako da se v tem
procesu seveda izgubi marsikakšna zdravilna učinkovina.

Če upoštevamo lunine cikle in pelin naberemo ob polni Luni ali Luni v Škorpijonu, lahko tudi ob Luni v
Devici, ali Raku, če uporabimo dober »šnops«, v katerega ta pelin namočimo, če ne dodajamo umetnih
sladil, potem dobimo res kvaliteten pripravek, ki je tudi zelo zdravilen.

Doziranje: Za zdravilne namene je primerna količina pelinkovca ena jušna žlica, seveda je treba upoštevati
tudi to, da naj se zdravilne učinkovine ne dotaknejo železa, zato po občutku tako količino nalijemo v
kozarec in spijemo.
Pri pravem pelinkovcu je potrebno paziti, da se z njim ne nalivamo, kdor bi spil 2 decilitra te pijače v enem
dnevu, bi sigurno imel naslednji dan hudega »mačka« ali kakšne druge nezaželene stranske učinke.
Če že pride do situacije, ko bi želeli popiti nekaj več alkohola, se raje poslužite drugih substanc.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Odličen dan za sajenje rastlin.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

13. avgust od 0:44 do 15. avgust do 2:27, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev ledvic,
mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

Spustimo božansko ljubezen v svoje življenje, dajmo si vedenje, da imamo popolno podporo v življenju,
dajmo si vedenje, da smo vedno v popolnem ravnovesju, da nas življenje podpira, lahko tudi pokličemo
angele ali vodnike, da nam dajo podporo v vsakdanjem življenju.

Ledvica so najbolj dojemljiva za ravnovesje božanske energije in bodo v teh dneh še posebej dojemljive za
to energijo. Če spravite ledvica v ravnovesje, bodo zlahka čistile tekočine, ki jih vnesemo v telo, vas tudi
neravnovesje v zunanjem svetu ne bo več tako motilo.

Na ta dan bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce
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15. avgust od 2:27 do 17. avgust do 7:35, Luna v Škorpijonu, rastoča. Dovajanje krepilnih snovi ali energij v
spolne organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

Debelo črevo je pomembno, za ponovno vsrkavanje vode, rudninskih snovi in vitaminov.
Če iz hrane ne dobite dovolj teh snovi, so po vsej verjetnosti tukaj shranjeni neki občutki, da energija, ki
prihaja do vas, ni dovolj čista, da vam škoduje.

Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, lahko razčistim. Koristne snovi
uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem. Pravzaprav bi bilo bolje namesto izločim in zavržem,
uporabiti izraz ločeno zbiranje odpadkov ali kaj podobnega. Tako kot odpadke, ki jih »proizvedemo« v
gospodinjstvu, odlagamo ločeno; se pravi steklo v bele zabojnike, papir v modre in tako naprej, tako
energije, ki nam ne služijo lahko odložimo, pa naj se kje drugje koristno uporabijo. Če ločujemo odpadke, si
lahko delamo afirmacije, da se na tak način ločimo tudi od energij, ki nam ne služijo in to delamo v
najboljše in najvišje dobro človeštva in planeta.
V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, le stvari je potrebno spravit
v ravnovesje. Na primer če imate ribnik pred hišo in v njem trenutno ni nobenih rib, boste imelo polno
komarjev in se boste kar precej borili s to nadlogo, pa nikamor ne boste prišli. Ko pa samo v ribnik daste
nekaj rib, ki se seveda hranijo tudi z žuželkami, pa bo kar naenkrat pol manj komarjev in se bo problem
uredil sam po sebi, samo zato ker ste ustvarili ravnovesje v naravnem tokokrogu.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Ugoden dan za nabiranje zdravilnih rastlin.

17. avgust od 7:35 do 19. avgust do 16:18, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dovajanje krepilnih snovi ali
energij v stegna, jetra, kolke.
Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi nalagamo občutke in vedenja da nas oče in
moški v našem življenju vedno podpirajo, v teh dneh je to odličen način boja s celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

19. avgust od 16:18 do 22. avgust do 3:38, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za krepitev kosti, sklepov,
kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti, nagnali so mi strah v kosti,
šlo mi je za nohte… Idealen dan za razreševanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti, namesto tega vanje
nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje vlijte moč, dajte svojim
kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu, si lahko tudi v kolena
naložite občutke prožnosti in fleksibilnosti, kajti togost in trma sta Kozorogova temna plat.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj,
nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…
Karkoli boste v teh dneh naredili za lepo kožo, bo učinek podvojen. Seveda, če imate ravno v teh dneh
probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga,
krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit
grizenja nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo.
Isto velja tudi za plevel, zato v teh dneh odstranjevanje plevela iz vrta, zaleže precej bolj kot običajno.

Vsak proizvod ali pa tudi odpadek nečemu služi in je zelo koristen če ga postavimo na pravo mesto.
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Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

22. avgust od 3:38 do 24. avgust do 16:12 Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno dodajanje energij v goleni,
gležnje, tudi zdravljenje zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito zdravljenje
krčnih žil. Vzroki za to bolezen bi bili lahko strahovi povezani s sprejemanjem ženske energije, pretirana
kontrola nad vsemi energijami, ki prihajajo do nas. Lahko da vzroki za to ležijo že v samem začetku sveta,
ko je Uran legal na Gajo (zemljo) kadarkoli mu je pač odgovarjalo in tako zaplodil vse kar obstaja na zemlji
in v nebesih. Že takrat je Gajo motilo, da je vrgel Kiklope v temno brezno pod zemljo, samo zato, ker se je
sramoval dejstva, da so grdi. Zaradi tega je nagovarjala svoje ostale otroke, naj se uprejo očetu in rešijo
svoje brate Kiklope iz temnega brezna pod zemljo. Lahko, da se tukaj skriva kakšna zamera do moških,
oziroma do očeta, ki je povezana s krčnimi žilami, lahko pa je tudi kakšna zamera do žensk, ki iz ozadja
vlečejo niti in svoje moške ščuvajo, naj se borijo za čast in oblast.

Če imate težave z gležnji je to pravi čas za spuščanje neprožnosti in krivde. Včasih poškodba gležnja pride
zaradi tega, ker smo do določenih ljudi diplomatsko vljudni čeprav nam »gredo strašansko na živce« in bi
jih najraje zmleli v prah. Vladar Vodnarja je Uran, ki omenjeno diplomatsko vljudnost vidi kot hinavsko
priliznjenost, pa nam zato občasno pošlje lekcijo v obliki kakšnega zvina gležnja.
Poduhovljenost gor ali dol, Uran ne trpi hinavščine, ne glede na to, s kako razumnimi logičnimi ali tako
imenovanimi poduhovljenimi razlogi opravičujemo tako ravnanje pred samim seboj. Uran vedno pove
stvari direktno in mu je popolnoma vseeno, kaj si ljudje mislijo o njem.

V Vodnarjevo področje spada tudi išjas. Ponavadi ta bolezen kaže strah pred denarjem, lahko tudi strah
pred močjo, strah pred prihodnostjo. Ti strahovi so predvsem strahovi na temo, kaj se nam lahko zgodi, če
se popolnoma prepustimo svoji intuiciji, da popolnoma zaupamo norim idejam, ki nam priletijo v glavo in
jih mrtvo hladno uresničimo, ne glede na to, da se vsem taka rešitev problema zdi popolnoma nemogoča,
saj je skregana z vsem, kar vemo na to določeno temo. Včasih ravno taka ideja popolnoma uspe tudi v
praksi. Določene ideje uspejo ravno zaradi tega, ker so tako enostavne, da doslej nihče niti ni pomislil, da bi
to lahko uspelo.
Eden od takih primerov je bil na primer ideja Billa Gatesa., ko so na trg prišli osebni računalniki, ki so bili
takrat v resnici popolnoma neuporabni za kakršnokoli praktično uporabo. Bill je začel pisati programe, ki so
to nepraktičnost razširili do epskih dimenzij. Takratni računalniki so bili pravo tehnološko čudo, ko si se
prebil čez zahtevno proceduro priklapljanja računalnika, si se spopadel še s tem, da si naložil program, ki je
potem nekaj delal, seveda ti ni bilo jasno kaj ta mašina sploh počne in kaj bi bili lahko praktični učinki
delovanja naprave, si bil pa neizmerno ponosen, da imaš doma tako zapleteno napravo, ki počne nekaj
strašansko kompliciranega, po vsej verjetnosti še Bog ne ve, kaj ta mašina počne.
Ljudje so kupovali osebne računalnike kot nori, programi, ki naredijo nekaj, kar je koristno tudi v praksi so
stali sto tisoč ali milijon dolarjev, zato so šli neuporabni programi mladega Billa za med. Šele čez čas, ko mu
je zmanjkalo neuporabnih idej, so prišle na vrsto praktične stvari. Takrat je Bill poenostavil stvari, naredil
Windovse, ki še danes ne delajo popolnoma tako, kot bi človek pričakoval od računalnika, pa jih uporablja
večji del sveta, saj se vsem zdi da Mikrosoft že ve kaj dela.

Torej gospod Gates sigurno ni nikoli v življenju trpel zaradi išjasa, on ni imel strahu pred uspehom, on je
znal ideje spravit v življenje Na računalniške programe se je sicer kar nekako spoznal, resnici na ljubo pa je
treba povedat, da je že takrat obstajalo precej veliko boljših programerjev od njega, vendar so le ti naivno
verjeli, da mora program opravit delo za katerega je namenjen, brez kakih naknadnih »updatov«.
Danes je vsakomur jasno, da je tako razmišljanje brez vsake ekonomske logike in da se tako ne dela, v
začetkih računalništva pa računalničarji, seveda z izjemo Billa Gatesa, pač tega niso vedeli.

Torej če imate strah pred uspehom so to dnevi odlični za spuščanje teh vzorcev. Če boste izumili kako
popolnoma nepotrebno napravo, ki bo delovala ali pa tudi ne, in bo šla dobro v denar, vam tega ne bo
nihče zameril - nasprotno vaši kupci vam bodo neizmerno hvaležni, da so imeli sploh priložnost srečati se s
to napravo in bodo do konca življenja hvalili vašo genialnost.

Dober dan za čiščenje oken.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
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24. avgust ob 19:06 je polna Luna v ozvezdju Rib. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo, takrat izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na
katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju. Ob
polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držati.

Glede manifestacije in spuščanja vzorcev so sicer mnenja deljena, vendar je res, da tako rastline, kakor tudi
ljudje izgubijo velik del življenjske energije, če se nek njihov del odreže ob polni Luni.
Pri rastlinah se celo zgodi, da rastlina odmre, če jo obrežemo ob polni luni, če pa na primer rastlini
odrežemo bolne dele ob mlaju, pa to »operacijo« preživi brez problema.
V gozdarstvu marsikje uporabljajo to vedenje, ko ima drevo polomljen vrh. V takem primeru se ob mlaju
odreže polomljen del in najvišja veja potem zraste v nov vrh.
Če se vrh polomi ob polni luni, se ponavadi drevo posuši.

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.

24. avgust od 16:12 do 27. avgust do 4:50, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Zdravljenje teh
delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.
Idealen dan za razstrupljanje telesa. Vseeno je, katero tehniko uporabimo, lahko se poslužimo stradanja,
lahko za to uporabimo čaje, kamne, katerikoli bioenergetska tehnika čiščenja telesa, tudi farmacevtski
pripravki (tablete), ki so temu namenjeni, vsaka metoda čiščenja telesa bo v teh dneh delovala dvakrat bolj
učinkovito.
Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.
Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Ugodno za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje), perilo se bolje očisti tudi pri manjših količinah
pralnega praška.

27. avgust od 4:50 do 29. avgust do 16:36, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito
sproščanje in spuščanja vzorcev, prepričanj občutkov ali energije v predelu glave, mišic, vseh živcev glave,
zob.
Koristno je, da se sprostimo iz mišic utrujenost, bolečino, občutke nemoči., spustimo tudi tisto kar nam je
»padlo v glavo«, pa se je izkazalo za nekoristno ali še celo moteče.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko je tam problem resničnih glavobolov.

Polna luna je najboljši čas za manifestacijo, najboljši čas za krepitev in dodajanje energije.
Spuščanje in odrekanje je desetkrat bolj učinkovito ob mlaju, ko so vse energije obrnjene navzdol.
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Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

29. avgust od 16:36 do 1. september do 2:20, Luna v Biku, padajoča. Vse kar čisti in sprošča glasilke, vrat,
grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe, deluje na te dni dvojno.
Kdor ima težave s ščitnico, naj si na ta dan spušča prepričanja občutke, vzorce, da se vedno nekaj mudi, da
ničesar ne uspe naredit v roku, da vedno nekaj zamuja.

Na dneve ko je Luna v Biku, nas rada napade požrešnost. Marsikdo trdi, da bi na te dni še posebej morali
pazit, da ne pojemo preveč, saj takrat, lahko pridobimo več kilogramov, kot običajno.
To sicer drži, vendar samo načeloma.

Kje je tu problem?
Dejstvo je, da Luna zahteva, da so naše preživetvene potrebe zadovoljene in Luna v Biku pod te potrebe
šteje najprej hrano. Z Luno se ni smiselno pomerit v direktnem dvoboju, kajti na koncu vedno zmaga Luna
in je to samo nepotrebno trošenje energije.
Problem rešimo lahko samo s primernim pristopom, ki bo Luno v Biku zadovoljil, nam pa še vedno prinesel
uspeh. Glede na to, da si Luna »zapomni« vse situacije, ko smo potrebovali zaščito in negovanje in si
zapomni tudi to, kako so bile te potrebe zadovoljene, bo najbolje, če poskusimo zadovoljiti njene potrebe.
Če se bomo borili z lakoto, bomo samo dodali novo travmo, ki bo prej ali slej udarila na plan z še večjo
močjo.

Prva varianta je, da, ko začutimo lakoto, nekaj malega pojemo, kar je še vedno bolje, kakor da sredi noči
»izropamo« hladilnik.
Druga, precej boljša možnost pa bi bila, da se spomnimo na trenutke, ko smo imeli lepo poln želodček, ne
preveč, ne premalo, ko smo se ob tem počutili božansko in pa predvsem brez vsake krivde, objamemo ta
občutek in ga pošljemo v vse situacije, ko smo bili lačni. Ker si Luna včasih zapomni tudi prejšnja življenja,
ga seveda pošljemo tudi tja.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 10. avgusta in od 24. avgusta
do 9. septembra.

Kemično čiščenje je boljše opravit ob padajočih lunah, izogibamo se le dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Padajoča Luna je zelo ugodna za obisk dermatologa, ko so potrebni manjši posegi za urejanje hrapavosti,
mozoljev ali kaj podobnega. Pri padajoči Luni skoraj nikoli ni brazgotin po teh posegih. Če je možno se
izogibamo dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Za beljenje in lakiranje je primeren čas padajoča Luna, takrat se belež in podlaga dobro sušita, belež se
dobro veže na podlago, čopič drsi kar sam od sebe. Izogibati se moramo le dnevom, ko je Luna v vodnih
znamenjih, ker se takrat barva slabše suši. Tudi dnevi, ko je padajoča Luna v Levu, so neustrezni, kajti
sušenje je prehitro in barva pušča za seboj suhe drobce.

Če je v stanovanju občutno preveč vlage in imamo težave s plesnijo, lahko izkoristimo pojav prehitrega
sušenja in belimo stanovanje, ko je padajoča Luna v Levu. Luna v Levu je padajoča od avgusta do
februarja.
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Od 10. avgusta do 24. avgusta je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v
tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh
dneh ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo
opravljeno hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

Posebno opozorilo:

Hipokrat je zapisal: Ne dotikaj se z železom nobenega telesnega dela, ki ga vodi znamenje skozi katerega
Luna pravkar potuje.

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Vodnarju, ni primeren dan za operacijo krčnih žil.
Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje pa uspejo
operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji krčnih žil:

najbolj neugodno: polna luna v Vodnarju
zelo slabo: rastoča luna v Vodnarju
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Vodnarju
dobro: padajoča luna v drugih znamenjih

Lep pozdrav do naslednjič, namesto da vas »meče Luna«, naj vas Lunini cikli podpirajo.

Zvone Turk
gsm 041-420 334
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec avgustje mesec zemlje

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

Vzamete svoje leto rojstva in števila seštejte. Npr. Če ste rojeni leta 1982 seštejete 1+9+8+2 = 20,
seštejemo tudi ti dve med seboj in dobimo 2. Dobljeno število odštejemo od 11. V našem primeru imamo
11-2 = 9 Osnovno število osebe rojene v letu 1982 je torej 9. V devet zvezdnem kiju velja dogovor, da se
leto konča s 3. februarjem torej se novo začne s 4. februarjem. Za vse tiste, ki ste rojeni med 1. januarjem
in 4. februarjem velja, da za izračun svoje številke vzamete preteklo leto.
Npr. če ste bili rojeni 13. januarja 1964 boste za izračun svoje osnovne številke vzeli letnico 1963 torej bo
vaše osnovno število 1+9+6+3=19=10 odštejemo od 11. Vaša prva zvezda je 11-10=1

Lavgust je nedvomno mesec, ki vam ga priporo se boste v tem obdobju počutili
bolj introvertirano, ustrezala vam bo tišina in iskali boste umirjen kotiček, kjer boste lahko sami s seboj.
Pomembno je, da ta tihi mesec izkoristite za polnjenje svojih baterij in ne razmišljate o tem, da ni akcije in
se okoli vas ni dogaja, na negativen način. Pred vami je priložnost, da raziščete svet sočutnosti in
duhovnosti, lepote neskončnosti Univerzuma in globin vašega lastnega bitja. Ravno zato vam priporo

Vaša intuicija je lahko v tem mesecu močno
vodilo kam naprej. Ker vas lahko drugi napačno razumejo je pomembno, da ste v svoji komunikaciji jasni,
konkretni in razumljivi.
Kristali, ki lahko pomagajo: Larimar, Lepidolit

Morda boste imeli občutek stagnacije in umirjenosti, vendar pa boste imeli na voljo vsa orodja za
navezovanje medsebojnih stikov. Dopust torej pre

za zbiranje informaci.
Naredite si na in na svojo prihodnosti. Ustvarite si močno bazo za udejanjanje
dolgoročnih ciljev in doseganje sanj. Pojavljala se bo notranja nuja, da bi aktivno delovali, vendar čas še ni
primeren in zato se vam lahko zgodi, da bodo vaše ideje zavrnjene ali da vas bodo ignorirali. Počakajte na
naslednji mesec. Vzemite si čas za branje, študij in raziskovanje možnosti in priložnosti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Rodokrozit

Počutili se boste entuziastično in sreča bo na vaši strani v tem mesecu. Pred vami je intenziven mesec,
primeren za potovanja, začetek novega posla, veliko spremembo v trenutni situaciji ali postavitev čisto
novih načrtov za prihodnost. Polni boste energije in elana, zato bo to izjemno dinamičen in energetsko
nabit mesec. Navdih bo izpolnjeval vaš vsakdan in vam dal energijo, da nadaljujete s projekti, ki ste si jih
zastavili v preteklih dveh mesecih. Zapisujte si ideje, ki jih boste prejemali, kajti v naslednjih mesecih vam
bodo zapiski Pomembno je, da ohranjate mirne živce in se ne razburjate. Mirnost in
zbranost se bosta v tem mesecu obrestovali. Izogibajte se jeze, saj izčrpava vaša jetra. Odsvetujemo
u
Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Kalcit

V tem mesecu boste občutili pozitivno energijo in razpoloženje. Radost in navdušenje bosta prisotna
večino časa. To kar je resni omembno je, da vas navdušenost in ideje ne odnesejo v prenagljene
odločitve. Bodite zelo premišljeni in se ne spravljajte v nepotreben stres. Vaše akcije naj bodo plod
premisleka, zrele in izpeljane na odgovoren način. Dobro premislite, preden si dovolite speljati na stran
pota ali v popolnoma drugo dejavnost, kot jo trenutno opravljate. V tem mesecu je pomembno, da
vzdr

Kaotične misli in akcije pa bodo upočasnile vaš napredek. Umirjeno in s premislekom
naj bo va
Kristali, ki lahko pomagajo: Dioptaz, Smaragd

čamo za počitek. Verjetno

č ne
čamo,

da kak

če ste ga

črt za manifestacijo črtujte

čno p

čete projekte in ne začenjate z novimi stvarmi, saj vas bo sprememba začrtane poti stala
preveč va

šen dan ali dva preživite dopust sami, brez družbe.

živite v družbi. In že izkoristili nikar ne pozabite
na vikende. Skozi druženje lahko izkoristite potencial tega meseca za druženje in

še kako prav prišli.

živanje alkohola v tem mesecu.

žujete že za
še energije.
š moto!

DEVET Z VEZDNI KI NAPOVED ZA AVG UST 2010D E V E T Z V EZD N I KI NAPOVED ZA AVG UST 2010



5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Osrediščenost in treznost bosta v tem mesecu zaželeni. Mnogo bo priložnosti, ki vam bodo prišle naproti in
soočeni boste z dilemo katero pot izbrati za nadaljevanje v prihodnosti. Pomembno je, da si vzamete čas in
opazujete kaj se dogaja. Avgust bo izjemno primeren mesec za dopust nekje na obali, kjer boste lakho kot
doma bo lahko zelo čustven in
nepredvidljiv z mnogimi vzponi in padci. V tem mesecu imate možnost odkriti veliko novih stvari o
samemu sebi, kar utegne biti naporno. To je izjemno poučen čas in izkoristite ga za nova učenja. Preverite
svoje napredovanje in usmeritev, vendar ne delajte velikih sprememb. To ni čas velikih dejanj, je čas tihega
opazovanja in raziskovalnega procesa.
Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Ametist

Avgusta boste v polni formi. Počutili se boste močni, imeli boste jasno vizijo in občutek, da ste tukaj z
namenom. V svojem opazili več materialnega obilja in blagostanja. Obilje, ki ga izkušate v
tem mesecu je direktno povezano z vašimi preteklimi aktivnostmi in vloženim trudom. Pozitivnost in
navdušenje nad dogodki vas lahko zavede v rigidnost in nefleksibilnost, ki lahko povzroči napetosti v
medsebojnih odnosih. Vzemite si

popravljanje drugih ljudi in njihovo kritiziranje. Pomembno je, da to težnjo prepoznate in ste
sočutni do sebe in do drugih. Globoko dihajte in Bodite pozorni pri
vožnji z avtomobili.
Kristali, ki lahko pomagajo: Dimni kvarc, Sugilit

Avgust bo mesec zabav, zato izkoristite priložnosti za zabavo in užitek v tem mesecu. Uživajte v dobri hrani,
dobri družbi in drobnih užitkih za dušo in telo. To je čas, ko lahko uživate v tesnih osebnih stikih in ko čutite
podporo s strani ljudi, ki vas obdajajo. Pojdite v družbo, ven med ljudi, tudi če to ni v vaši naravi ali pa ste
zaradi aktivnosti prejšnjih mesecev pozabili na druženje. Vrtne zabave, pikniki in lepo vreme so prilo

Ravnovesje je v tem
mesecu izjemno pomembno, še posebej v začetku avgusta boste čutili, da se pripravlja nova energija. To ni
primeren mesec za velike spremembe v novih smereh, opazili pa boste, da z večjo lahkoto dokončujete
mnoge majhne naloge, ki ste si jih zastavili v prej .
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Safir

Morda bo mesec avgust prinesel občutek nesigurnosti glede prihodnosti. Energija bo bolj usmjena
navznoter v va Bolj boste zamišljeni, osrediščeni v sebi in tihi. Pred vami je čas velikih sprememb.
Lahko se lotite česa popolnoma novega na poslovnem ali osebnem področju. Pomembno je, da iskreno
pogledate v trenutno situacijo in pogledate kaj bi radi spremenili in kje bi radi bili v prihodnje v svojem
življenju. Modro je, da si naredite jasen in natančen načrt, a vendar ostanete dovolj fleksibilni, da greste s
tokom. Ne delajte impulzivnih akcij, pogovorite se o skrbeh in strahovih pred prihodnostjo z dobrim
prijateljem. Potrpežljivost je zelo primerna v tem mesecu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Čaroit

Končno boste zopet v svojem elementu. Avgust je mesec, ki vam bo prinesel avanture, zabavo in nov
entuziazem, s tem pa tudi nove izzive, novo energijo in prepoznavnost v zunanjem svetu, ki jo lahko dobro
izkoristite. To je idealen mesec za potovanja, spoznavanje novih krajev in novih ljudi. Veliko bo akcije in
stvari se bodo hitro spreminjale, počutili se boste kot doma. Veliko prilo

Vendar ne pozabite na točnost. Vedite da ste v tem mesecu postavljeni pod
reflektorje in da se lahko pokažejo tako vaše dobre kot tudi slabe strani. Pozitivna naravnanost in
optimizem bosta v tem mesecu va
Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Rubin

čini, posedali na klopci in predvsem opazovali dogajanje okoli sebe. Avgust

čas za najbli

čamo, da dopust pre

življenju boste

žje in jim prisluhnite, kajti vaša težnja bo v tem mesecu
usmerjena v

štejte do deset preden odprete usta.

žnosti
za druženje z družino in s prijatelji. Priporo živite z dobro družbo.

šnjih mesecih

šo jamo.

žnosti boste imeli, da se izpostavite
in da zasijete v soju žarometov.

ša zaveznika. Uživejte!
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ŠENTJANŽEVKA

Zeliš

Zame osebno ena najlepših cvetlic sonca in poletja. S svojo sončno rumeno barvo številnih cvetov krasi
prenekatero polje, obcestne gredice, je nezahtevna in raste skorajda v vsakem okolju-od nižin vse do
1500m nad morjem.
In ker jo hribovito okolje še bolj radodarno obogati z njej značilnim in nam zdravilnim in koristnim
hipericinom, je priporočljivo, da jo za zdravilne namene nabiramo čim višje (cvet šentjanževke nabran nad
1000 m bo vseboval več hipericina-rdeče barvilo v cvetovih šentjanževke, ki povečuje fotosenzibilnost
kože).

Nabrane cvetove šentjanževke-ko so polno odprti, obranih v sončnem vremenu-vsaj dan do dva po dežju
(to velja kot splošno pravilo pri nabiranju zdravilnih rastlin za pravilno hranjenje in uporabo) damo pest
cvetov v steklenico oljčnega olja in postavimo vsaj za 21 dni na sončno polico in pustimo, da narava-rastlina
in sonce opravita svoje. Po tem času precedimo ali preprosto poberemo cvetje iz olja in bogato mazilo-olje
šentjanževke je pripravljeno za mazanje kože in sklepov (boleča kolena, ramenski obroč, zapestja,..).

*Dokazano je, da so z rednim mazanjem obrabljenih sklepov s šentjanževim oljem, povrnili boljšo gibljivost
in prekrvavitev sklepov, ublažili bolečine v obrabljenih sklepih-saj vrača prožnost tkivu ter prodira globoko v
tkivo in neguje.

*Tudi pordela in razdražena koža po izdatnem soncu nam bo hvaležna, če jo namažemo s šentjanževim
olje-po sončenju in NIKOLI pred sončenjem-saj bi lahko dobili opekline!

*Ena izmed zdravilnih učinkovin cveta šentjanževke je tudi njen učinek pomirjanja blage depresije. Čajna
mešanica šentjanževke je v nekaterih državah prvo sredstvo-v uradni medicini za zdravljenje blagih
depresivnih stanj. Vendar je potrebno biti pozoren na sočasno jemanje kontracepcije ali drugih zdravil
(sintetičnega izvora), saj jih šentjanževka preprosto odplakne iz našega telesa kot strup oz.tujek in nam
lahko npr. kontracepcija ne deluje več…
Prav tako moramo biti pozorni ob pitju čaja-da se ob rednem uživanju ne izpostavljamo preveč soncu, saj
kot rečeno-uživanje šentjanževke povečuje fotosenzibilnost kože in je zato koža bolj dovzetna za absorbcijo
sončnih žarkov in posledično tudi za opekline.

Želim vam veliko zdravja in užitkov v naravi, še posebej ob pogledu na naše prelepe rastline, ki nam nudijo
bogastvo svojih barv, cvetov, vonjav in še veliko čudovitega!

Aleksandra Novakovič

Je psihotropno sredstvo, vpliva na duševno dejavnost.
Je sedativ, pomirja, anksiolitik, odpravi tesnobo in razblini strah,
ter antidepresiv, odžene potrtost, malodušje in brezvoljnost.
Zato se rabi za izboljšanje razpoloženja, zvečanje duševne in
telesne zmogljivosti ter volje do dela, posebno pri ljudeh
preobčutljivih na vremenske spremembe in ženah z duševnimi
težavami med meno, odpravlja pa tudi spremljajoče pojave,
na primer slabo splošno počutje, izgubo teka in nespečnost.
Po ljudskem izročilu se rabi notranje še proti bolečinam v živcu,
vnetju vezivnega tkiva in išiasa, migreni ter močenju postelje,
zunanje pa za celjenje ran in opeklin. Je tudi pogosta
učinkovina homeopatskih pripravkov, zdravil, sestavljenih iz
sledov zdravilnih snovi.

Telefon 041 511 170

čna raba
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Dr. Hauschka, Weleda in Sante
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Bodite pozorni na filtre, ki so navedeni na deklaracijah izdelkov, ki jih kupujete. Znanstvene raziskave so
pokazale, da naslednji kemi

:
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.
je zato
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Svetujemo uporabo naravnih krem proizvajalcev , ki jih dobite v vseh bolje
zalo

Ne pozabite: Ve

ke do
Bela barva in lan so zelo primerni v teh

vro Za o ke ikoli n
njihova

Pijte veliko vode, saj jo organizem v vro

žiš žko
znajdemo. Nedvomno je modro pozanti dolo tva, ki utegnejo vplivati na
vaš izbor v kreme za son .

žo
že

šli

š ša za uporabo, saj son žarke minerali na koži odbijejo.

š
že dalj

škodbe DNK zapisa, proizvajajo proste radikale,
povzro že in celo rakava obolenja na koži

ženih trgovinah npr. v Mercatorju in v specializiranih trgovinah kot so Kal Sanolaborju ter v
lekarnah.

In ne pozabite, da je sonce iz leta v leto bolj mo še na nekatera priporo

Uživajte na soncu!

ču je poplava izdelkov za sončenje vsako leto večja in v vsej tej ponudbi se včasih te
čena dognanja in dejs

čenje Pri nakupu kreme za sončenje bodite pozorni, da
vas bo ščitila tako pred UVA kot pred UVB žarki. UVB žarki kožo opečejo, UVA žarki

prodrejo globoko v in poškodujejo
povzročajo raka, zgodnje staranje in druge spremembe na koži.

V trgovinah boste na dve vrsti krem za sončenje. čina jih vsebuje kemične filtre, se vpijejo v kožo in
čne reakcije odbijajo nevarne žarke. mineraln filtr ostanejo na površju kože in

tvorijo fizični ščit pred žarki. Najpogostejša mineralna filtra sta cinkov oksid (zinc oxide) in titanov dioksid
(titanium dioxide). čita je varnej čne

koža največji organ čim jo
hrani . Študije kažejo, da so kemični filtri nevarni. Na to časa. Leta 1970
prof. Howard Maibach 35 kreme, ki smo jo nanesli na našo kožo

v naš krvni obtok. Dlje kot krem ostaj na koži, bolj se vpije v telo. ajvečji porast
kožnega raka so zaznali ravno v državah, kjer so najbolj vzpodbujal uporabo zaščitnih krem.

čni filtri povzročajo po
čajo prehitro staranje ko

: bstajata dve vrsti PABA filtrov Prva je naravni filter, ki spada v skupino vitaminov B, druga pa je
nevarna umetna zmes Padimate-O (PABA).

(benzophenone-3), homosalate in octy-methoxycinnamate (octinoxate): plivajo na
hormonsko ravnovesje in na razvoj možganov kot tudi na reproduktivne organe.

(2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoic acid in avobenzone)
močan povzročitelj nastanka prostih radikalov in učinkovito varuje le pred UVA žarki ga

uporablja s še dodatnimi UV filtri. Prav tako avobenzone razpade že po eni uri izpostavljenosti sončni
svetlobi in postane neučinkovit.

ček, v

čno, zato ni odveč spomniti čila v
povezavi z njim:

Najboljši način preprečevanja škodljivih vplivov sonca je zagotovo izogibanje močni, neposredni svetlobi.
Ker voda in pesek odbijata svetlobo, povečujeta tudi količino UV-žarkov, ki lahko prizadanejo našo kožo.
Suncu se je priporočljivo izogniti v največji vročini, ki nastopi med 11. in 16. uro. Če se obisku plaže res ne
morete izogniti, poskrbite za varno zavetje sence, pokrivalo in zaščitno kremo. Ne pozabite, da vas sončni
žarki lahko močno opečejo tudi v senci.

činoma se sončnim žarkom najbolj izpostavljate, ko greste do avtomobila ali od njega ali ob
podobnih nezavednih izpostavljanjih soncu, in ne ob določenih posebnih priložnostih, na primer na plaži,
na pikniku ali ob žaru. Otro namažite še preden gre na sonce.
Nosite oblačila, ki ščitijo pred sončnimi žarki in so gosto tkana.

čih dneh. Krajci na klobuku naj bodo široki vsaj 7,5 cm. tro n e pozabite na kape ali
klobučke, kajti le tako bo glava zaščitena.

čini veliko izgubi. Jejte sadje z veliko tekočine kot so lubenice.
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In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

gsm 041-420 334

Če vam je bila č, jo prosim posredujte naprej svojim prijateljem in znancem. Hvala!

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

10 DIVINE

Spletne strani:

Slika

© Copyright 2000-20 Taja Albolena s.p.

E-mail: taja@fengshui.si

Undine by Josephine Wall

Pri Nata na e in svetovanje glede prehrane jo
0

Pri Zvonetu Turku na astrolo ga

Pri Taji Albolena na a svetovanja Divine Coaching, feng shui svetovanja in
energetska jo 040 503 895 taja@ divine.si

ši Benedej voljo individualne refl ksoterapije . Lahko
pokličete na 41 881 070 ali pišete na .

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

voljo individualn
š . Lahko pokli ali pišete na

čič so vam

so vam čete na

so vam
či čenja prostorov čete na

natasa.benedejcic@gmail.com

www.tajaalbolena.com
www.divine.si

www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


