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Pozdrav svetlobe !

Ah ja - spremembe. Nenehno smo v toku sprememb. Dogaja se in se razvija.

lu bodi Z milostjo in hvale

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

Ne vem kako je z vami a
moje notranje morje se je umirilo. Kompas

čermi plitvine in posku
činam naproti.

Saj veste - samo bodi. Bodi č, to kar si. čase.

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

Taja Albolena

želja, ki ga uporablja Jack v piratih s Karibov je naravnan na
novo smer. Veter v laseh, vonj morja v nosnicah in že smo na poti - v neznano.

Opustiti je bilo treba veliko znanega in ljubega. In biti v tem trenutku tukaj in sedaj ni vedno tako lahko
kot bi si želela, a vendar je ta pot moje duše tista, ki sem se je zelo dolgo izogibala. Bolj ali manj
uspešno sem krmarila med šala slediti drugim. A kot mnogi med vami sem tudi
jaz prevzela 100% odgovornost zase in z vedenjem kaj in kako zaplula novim dogodivš

žnostjo - gremo naprej - v nove

žanski zavesti

"Spoštovanje in hvaležnost sta osnovni pogoj,
če želite postati arhitekt vse večje sreče in
svoje lastne izpolnitve."

Doe Childre-

MISEL MESEC AMISEL MESECA



Oktober je z velikimi koraki zakoračil v na
če so vam pota intuicije tuja, vam bo v tem

mesecu va

časi odpravlja k počitku in z njo tudi nas nosi v
globine lastnega prepoznavanja in sprejemanja. Veliko energije boste porabili, če se boste temu
naravnemu toku upirali. Zato si raje vzemite trenutek in se zazrite v njeno večno lepoto, dovolite si, da vas
preplavi lepota va

čaj in knjigo. U

čo naravo la čali, odpu čali in sprejemali vse, kar vam je
namenjeno. Poslu

čjo.

Naj bo to mesec luči, zahvaljevanja, prepoznavanja bo
čine. Bodite intimni najprej

sami s seboj, kajti le tako se lahko odprete ranljivosti, ko ste intimni z drugimi. Naj vas boginja povezuje in
vam pomaga ustvarjati sveti prostor v katerem se lahko ugledate in sprejmete kot bo

čite se, da se ne boste kritizirali in sodili.
Ustvarite notranji sveti prostor v sebi. Prostor kjer ste sprejeti taki kot ste, popolnoma.

čkami, z vonjavami in z umirjeno glasbo.
Ogenj je bil od nekdaj domena čega
ognji ča in kako transformativna je moč plamena v domačem ognji ču. Bodite to kar ste in dovolite si biti
avtentični in pristni.

DIVINE:SI

ša življenja in s seboj prinaša mnoga darila. Za neustrašne bo
poskrbel z izkustvi in razodevanji, z darili, ki jih boste veseli in

še vodstvo bližje kot kdajkoli prej. Prisluhnite svojemu tihemu glasku v notranjosti, ki vas vodi po
poteh rasti in ljubezni.

Vsekakor bo oktober mesec velikih preobrazb in vendar z mehkobo jesenskega listja in barvitostjo sonca, ki
se ujame v prizmo kapljice jutranje rose. Narava se po

še duše, prepoznavanja neizrekljive topline vaših lastnih globin.
Pogrejte se ob ognju in v sivih deževnih dneh v barvito odejo zavijte še topel živajte v svoji
lastni družbi in v odkrivanju kdo ste v resnici.

Kiti so v tem mesecu naši zavezniki in voda je realnost skozi katero se razodeva boginja. Pomagajte si z
vodo, da boste skozi njeno teko žje opuš š

šajte vodo, pijte veliko vode in opazujte jo. Kakšen CD z glasbo in zvoki kitov vas bo v tem
mesecu odpeljal v globine vaše lastne biti. Kiti s svojimi zvoki preobražajo in soustvarjajo. Dovolite si
soustvarjati z lu

žanskosti in negovanja tistih mehkih, globokih
pogledov, dotikov in bližine. Dovolite si intimnost v vseh pogledih in na vse na

žanski.

Poskrbite zase. Negujte se. Bodite prijazni sami s sabo. Odlo

Sveti prostor je nedvomno domena duše in ustvarjamo ga s sve
ženske. Dovolite si, da vas Vesta spomni kako je hraniti svetost doma

š š
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O portalu 10:10:10 se veliko govori in pi Tako kot avgustovski 8:8 tudi oktobrski prina

Sama simbolika 10 predstavlja utele bo

še. ša priložnost, da
svoje življenje napišete na novo, na nov, prazen list papirja. Vsi tisti, ki pri

žanski. In naj povem
še enkrat, gre za notranje prepoznavanje samega sebe kot božanskega. To kar smo in bomo - vedno.

šanje žanskega v fizi
žanski ženski aspekt, ki se udejanja in ški seštevek celotnega datuma dobimo 5,

kar pomeni spremembo.

Na kolektivnem nivoju imamo možnost objeti potenciale in možnosti za globoko spremembo. To naredimo
vsak pri sebi. Gre za izbiro, da si dovolimo sprejeti in aktivirati svoje dušne potenciale, talente in zapise, ki
so shranjeni v našem celi žnost za vse štvo, da opustimo vse staro
in da objamemo to, kar smo - svojo božanskost. Tokrat imamo možnost in priložnost objeti novega sebe,
tisto vibracijo, ki jo izbiramo in ki jo poznamo kot nadjaz, višji jaz, božanski jaz, sem kar sem. Naša izbira je
ali bomo ustvarili družbo v kateri bomo to kar smo.

Kiti kot tisti, ki še na planetu so nam v tem procesu zelo dobrodošli pomo ša je
del nas, je v nas, odpreti ji moramo vrata, da se lahko zlije z vsemi deli nas in da postanemo celotni in
celoviti. Klju šanje pa je: “Ali ste resni

š ego , vaša osebnost žena, si tega ne boste
dovolili, sabotirali boste sebe in svoje želje, ker vam stanje v katerem ste nekako služi. In verjemite mi, po
20, 30, 40 letih udoma š v žiti v to, da ohraniš svojo smer v katero si
se usmeril in ne dovoliš okolici, da te potegne nazaj v ustaljeno navado.
Kolikokrat ste izdali sebe in šli proti sebi? Odpustite si vse to. Ta portal je izjemna priložnost, da to naredite
v milosti in na popoln na

Svetujem vam, da si ta dan vzamete vsaj nekaj šete svojo življenjsko zgodbo.
Izkoristite vso osredoto ši notranjosti, zato, da se naravnate na
vibracijo, ki si jo želite v življenju.
Namenoma vse stvari, ki jih želite povejte kot da so že del vašega življenja. Uporabite pozitivne aspekte, ko
pišete svojo zgodbo.

Npr. Vše

šnja in da vem, da mi je vedno vse na voljo. Denar mi omogo

Dobili se bomo ob 20. uri na Hubadovi 1 in se v enournem druženju posvetili predvsem odpuš

šno udobno dekco, da vam bo toplo in napisano zgodbo v svojem dnevniku ali v knjigi
želja.

čakujejo karkoli fenomenalnega
od zunaj, bodo verjetno razočarani, res pa je, da bo skupna energija vseh, ki bodo po vsem svetu sodelovali
na meditacijah ustvarila sveti prostor, mesto v katerem se vsak lahko prepozna kot bo

čno realnost tukaj in sedaj. 30 predstavlja
bo če pogledamo numerolo

čnem spominu. Gre za izjemno prilo člove

čuvajo zapise aka čniki. Du

čno vpra čno pripravljeni na to, da postanete to kar ste?”
Seveda bomo vsi temu pritrdili in vendar, če se va čuti ogro

čevanja mora časih kar nekaj napora vlo

čin.

časa zase in si na novo napi
čeno energijo za kvantni preskok v va

č mi je, da je denar na voljo kot zrak, ki ga diham. Tako kot vdihujem in izdihujem zrak, vdihujem in
izdihujem denar, ki je vedno na voljo, da ga vdihnem in nato izdihnem. Dovolim si, da je obilje moja
vsakodnevna izku ča, da sem mobilna, da
potujem in da izmenjujem z drugimi.

čanju strahov
in vsega s čimer sabotiramo sebe. Nato se bomo prepustili kitom in njihovi modrosti, vedenju in si dopustili
spominjanje tega kdo smo.
S seboj prinesite kak
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Poi Ustvari
tok

Zlata svetloba te spro
nim srcem Mame Zemlje in vdihni

energijo ljubezni iz srca Gaje v svoje srce. Sedaj izdihni skozi zgornje

š
žive energije skozi svoje telo. Z vsakim dihom se bolj sprosti. Z vsakim dihom se sproš

žema vsako celico tvojega telesa

š
ži se s krista

ži z
brezpogojno ljubeznijo O š ljubljenega, negovanega in varnega in vdihni
vse to v svoje srce.

či si mirno mesto in sedi ali se lezi. Globoko dihaj in si dopusti, da dih očisti vso zastalo energijo
čenost v telesu

povečuje in pre

ča, umirja in te povezuje z Vsem kar je. Vdihni zlato svetlobo v srce in izdihni skozi
vse spodnje čakre dol v sam center Mame Zemlje. Pove

čakre v samo srce Vesolja in se pove
četa Kozmosa. Dovoli si, da se čuti

.

.

l

Premakni se v povezavo s Stvarstvom, z Virom vsega kar je in na Zemljo poglej skozi o . Kot
. Opazuj njeno lepoto,

Dovoli si biti v tej energiji Enosti in povezanosti. V tem stanju ljubezni in bla lj

Starodavni mojstri, stare ....vstopa
.

Kiti so navigatorji bo

. Gre za svetlobo kozmi

. Z bo usmeri .

skozi vse aspekte tvoje biti. Integriraj vse polarnosti v sebi. Enostavno si

dopusti, da si kar si. Vse kar ni v skladu s tvojo bo .

Predstavljaj si sebe v azurno modri vodi oceana. Plava

c . Vstopi v mir in lepoto tega kraja. Obdaja te glasba in ko se premakne

m

AR In tako bodi.”

či očeta Kozmosa
čudovit modri dragulj Zemlja seva svetlobo čudovite modrozelene oceane, gore in
doline, travnike in pu čave, reke in jezera, opazuj

čuti hvale

čega in
kreativnega pulza električno modre energije. Gre za zavest kitov, energijo kitov in delfinov. Dovoli temu
utripu sijoče modre energije, da vstopi v tvoje bitje, ko vstopi

čni vodniki so s teboj v tem objemu brezpogojne ljubezni
čni ocean luči in kreacije

ča iz srca kozmosa na Zemljo. Kiti sprejemajo in usmerjajo to energijo, delfini pa igrivo

plavajo v energiji in jo usmerjajo v sam center Zemlje čne obnove. Za rojstvo novih

sanj gre. Kiti s teboj delijo kreacijo novih sanj za Zemljo. Povabijo te, da se jim pridru

Dovoli si ljubeče soustvarjanje

..

š živali in ptice in insekte. Ter ljudi, ki so izbrali Zemljo za
svoj Dom. In ko opazuješ Zemljo in vse njene prebivalce, se tvoje srce polni z ljubeznijo. Tako dobra je in
lepa. Popolna je. Za žnost v svojem srce in sedaj pošlji to hvaležnost mami Zemlji.

ženosti se zaveš ube

š v sveto komunikacijo s svetlobo kitov in
delfinov.

šine in kozmi š v
kozmi

žanskih oceanov in sedaj te vabijo, da se jim pridružiš. Sedaj opaziš spiralo diamantne

svetlobe, ki se spuš

žiš v tej kreaciji novih

sanj za Zemljo žansko svetlobo in ljubeznijo sedaj energijo dol v Zemljo. Sanjaj. Ustvarjaj

žanskostjo se sedaj raztaplja v oceanu svetlobe.

š s kiti in delfini, brez težav dihaš pod vodo in ocean

te podpira in neguje. Potopiš se dol in dol in dol, v globine oceana do samega Oceanskega templja na dnu

o eana š k oltarju tam najdeš daritve

LJUBEZNI IN HVALEŽNOSTI. “

Jaz ljubi vse kar je in se zahvaljujem vsemu kar je. Napolnjen sem z ljubeznijo, napolnjen sem s

hvaležnostjo, JAZ SEM, K SEM. Hvala. Hvala. Hvala.



Samhain, 31. oktober
Ključ: Počitek
Simbol: Buča, jabolko, črna mačka
Kristal: Jet, Obsidijan, Črni turmalin

Samhain je najpomembnejši keltski praznik, saj označuje začetek
Keltskega novega leta in je bolj poznan kot Haloween ali noč čarovnic.

To je noč, ko je mogoča komunikacija z duhovi prednikov. Na to noč je
tančica med svetovi najtanjša. Praznoverje je preživelo originalni pomen,
ko so se bitja narave, vile, palčki, škrati, salamandri in ondine, umirila in
nehala s svojim običajnim delom, skrbjo za naravo. Začelo se je obdobje
počitka in notranjega opazovanja.
Ta praznik označuje tudi tretjo in zadnjo žetev.

P O SEBNO ST T EG A MESEC A. . . SAMHAIN ALI NO Č Č AROV NICPO SE BN OST T EG A MESECA. . . SAMHAIN ALI NOČ ČAROVNIC

To je večer posvečen tistemu delu boginje, ki predstavlja modro Boginja Hekata odpira pot, po kateri
staro leto odhaja in novo prihaja. Simbolično predstavlja križišča, kjer se srečujejo svetovi. Povezuje plodnost
s smrtjo. Čez dan omogoča bogato žetev, ponoči pa je boginja magije, duhov in grobov. Je boginja ciklusov, ki
vključujejo smrt in ponovno rojstvo. Je kraljica podzemlja, ki nosi baklo in osvetljuje pot v prihodnost.

H naša notranja priča na vsakem u. Kot opazovalka
nas nagovarja v simbolnem jeziku sanj in za nas ustvarja povezave. Hekata i,

Za intuitivnega človeka ni nič skrivnostnega ali nadnaravnega, da vidi, kako se je
situacija razvila ali od kod nekdo prihaja.

Hekata je kot notranja priča molče navzoča na pomembnih križiščih v našem življenju.

Priporočamo, da na ta dan odpustite vse svoje zamere in bolečine. Napišite seznam vsega kar odpuščate na
list papirja in zažgite. Kot zaščito pred duhovi je staro priporočilo, da na ta dan nosite pri sebi črne kamne.

žensko.

ekata, boginja intuitivne in jasnovidne modrosti, je križišč
vidi v tri smeri hkrat vidi povezavo

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.
Ko prispete na cestni razcep, je tam. Vidi, od kod prihajate in, kam vas lahko popelje dvoje poti iz razcepa.
Če ste pozorni na sanje in sočasnosti, če črpate iz nakopičenih izkušenj ter uporabljate intuicijo, ko se odločate
za smer, poznate arhetip.

Hekata je boginja intuicije.
Z intuitivno zaznavo je mogoče prepoznavati vzorce, ki povezujejo

pretekle situacije ali razmerja in sedanje okoliščine.
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Najmo

"

Bodite hvale

čnejša in skoraj vsemogočna molitev, s katero je mogoče vse doseči, in najbolj vzvišeno delo sta
tista, ki izvirata iz svobodnega srca. Kolikor bolj je srce prosto, toliko močnejša, vrednejša, učinkovitejša,
hvalevrednejša in popolnejša sta molitev in delo. Prostemu srcu je vse mogoče.

Kaj je prosto srce?

Prosto srce je tisto, ki ga nič ne bega in ni na nič navezano, ki tistega, kar ima najboljšega, ni povezalo z
nobenim načinom in se v ničemer ne ozira na svoje, ampak se je, nasprotno, povsem potopilo v preljubo
Božjo voljo in je izstopilo iz svojega ( se je vsemu lastnemu odreklo). Človek ne more izvršiti niti
najmanjšega dela, ki ne bi od tod črpalo moči in zmožnosti.

Moliti bi morali tako goreče, kot bi želeli, da se vsi naši udje in moči, oči in ušesa, usta, srce in vsi čuti
usmerijo v molitev; ne bi smeli odnehati, dokler ne bi začutili, da vstopamo v zedinjenje z Njim, ki je
pričujoč in h kateremu molimo: z Bogom.

Mojster Eckhart: Pridige in traktati

Če je edina molitev, ki ste jo v življenju izrekli, "HVALA", to zadostuje.”

žni in se v tem mesecu pogosto zahvaljujte za vse kar že imate.



SPO ROČILO KRISTALNE D EVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E

KRIZOKOLA kamen boginje
“Kot sve

”

Drugemu komunicirati u
s strani

niso le
vam

prave izgovorjenega.

K kamen, ki pomirja, ustvarja sveti prostor in
nudi zadovoljstvo V domu krizokola nase potegne e

e v eh t
i v zvezah, ki so ker vanjo vna

negovanja in zdravljenja. Hkrati utrjuje medsebojne odnose in
posameznikovo samopodobo K sti n olni
in jih naravnava z bo Ja zavest in pomaga
ustvariti notranje ravnovesje

kreativnost, hkrati pa zmanj
Zmanj

: " Sedaj sprejemam zvok v sebi in ga izra

...

Afirmacija deve kristala

čenica vas vodim v globino polne moči va č le či ne

č v svet. Z
mojo pomočjo lahko izrazite ljubeče vedenje va č, ki
jo nosijo na svojih krilih izgovorjene besede in za prepoznavanje, kako besede, ki jih uporabljate vplivajo na
va . Svojo modrost delite z drugimi, ko z njimi prijateljsko kramljate ali ko ste postavljeni v
situacijo, kjer predajate sporočila večji skupini ljudi. Pomagam vam pri učenjih vseh vrst in s svojo
prisotnostjo omogočim milosti sporazumevanja in modrosti, da sta z vama. Odpiram kanal vi

Če vas je strah komunicirati iz srca,
sem va čni jaz, to kar ste z drugimi, brez mask in
skrivalnic. Včasih je bolj modro ostati tiho in s tem povedati precej več, kot če bi odprli usta in spregovorili.
Z mojo pomočjo boste spoznali tako moč ti č zvoka.

Krizokola je močan kamen za sporazumevanje. Nekomu pomaga
govoriti bolj odprto o svojih čustvih in o svojem vedenju.

pomaga na način, da je slišan ali razumljen
partnerja. č tistim, ki se bojijo govoriti

ali sporočati svojo resnico.

Krizokola nas uči, da besede izraz energije , ampak so
komunikacija duha. Ta zaveznik lahko pomaga najti

besede, ki bi povečale moč

rizokola je
. negativn

energij s vrs .
Korist postale nesigurne,

. rizokola či i p čakre
. ča samo

.

Poveča
čekrvnih razpravah. čajo strahovi. Podpira vse, ki

delajo zdravljenje z zvokom.

Častim svetost globine mojega notranjega glasu, ki ga izra ”

še duše. Vaša mo ži v izvorni mo žnosti in miline.
Povezujem vas z veliko boginjo, izvorno žensko esenco tako v moških kot v ženskah. Povezujem z modrostjo
in starodavnimi misteriji. Imate mojo popolno podporo, ko izražate svojo resnico in sijete svojo lu

šega srca drugim. Asistiram vam, da objamete svojo mo

šo okolico

šjega
razumevanja in to pomagam skomunicirati v vaši vsakdanji realnosti.

ša zaveznica. Opogumljam vas, da delite svoj resni

šine, kot tudi mo

Še zlasti je v pomo

ša energijo

žanskim virom

šuje mentalno napetost, stres in pomaga, da ostanemo hladnokrvni
tudi v najbolj vro šuje neravnovesja, ki jih povzro

žam s svobodo, spontano in s strastjo.
žam sedaj.



“Veš kdo si” je vprašal Osho otroka na vrtni zabavi. Otrok je odgovoril: “To je zelo težko vprašanje.”
Za žkega?” “Težava je v tem, da sem odkar pomnim, otrok svojih
staršev. Kadar je kdo na obisku mi pravi; tvoje o

Že od majhnega nas udoma
šokirana, ker je vzgojo

primerjal s šolanjem psov. In vendar sem po premisleku dojela, da je proces kaznovanja in nagrajevanja res
tak, kot smo ga doživljali kot otroci. Nedvomno za to ne gre kriviti staršev, kajti naredili so najve

žba ima matrico udoma šamo iz roda v rod in
vendar je vse, kar je potrebno storiti, da to prekinemo zavestno zavedanje procesa in odlo

In kadarkoli se odlo žice,
nam ni lahko. Kajti sila, ki nas vle

š, da se zmoreš tej sili upreti in iti svojo pot. In s tem se soo
Vedno ko se za žko na za

žena, imajo bolj gladko pot,

žena kriti

š ših mask, naše
persone, tega kar smo ustvarili v vseh letih udoma še
osebnosti, ega in arhetipskih vzorcev skozi katere delujemo tako zelo pomembno.

Moja pot osebne in duhovne rasti me vodi skozi vijuge življenja že dobrih 20 let. Pred osamosvojitvijo
Slovenije sem v srednji šoli imela sošolko, h že v rosnih letih
sre

življenj, vseh aspektov
mene.

V sebi nosimo žanske ženske, božanskega moškega in naše popotovanje se odvija
skozi izjemno zanimivo matrico. Svoje popotovanje preobrazbe vedno za

življenja na podlagi tega, kar je izkusil v
preteklosti. Rešitve problemov iš

ž vseh naših spominov in naše
kreativne mo ša
transformacija nadaljuje na nivoju še globlje na nivoju ob šem podzavestnem umu. Naša
podzavest je naš celi živeli in izkusili,
pa ne le mi. Preko nezavednega smo povezani s prejšnjimi generacijami, z vsem kar se je kadarkoli zgodilo
komurkoli na tem planetu, naša ška zgodovina je zapisana v celi

šni, da rastemo. Naša prepri
ši podzavesti in v nezavednem. Lahko manifestirate in si nekaj

mo želite, vendar ate v sebi dvome, ši podzavesti zapis, ki je mo ši boste sami sebe
sabotirali na svoji poti. Takrat je potreben globok vpogled v vzorce, ki nam onemogo

žali in tako do sebe pritegnili želeno. In potem je tu še nadzavest, tisti del nas, ki
pozna vse naše izbire, ki pozna našo usodo, kot imenujemo vse kar smo kot duša izbrali preden smo se
utelesili in smo izbrali, da pozabimo ob prehodu v to življenje.
Da bi lahko živeli svoj božanski potencial morajo biti prejšnji trije aspekti nas usklajeni in rane v nas
pozdravljene skozi odpuš

žnjice in vendar na poti duhovne rasti bližnjic ni. Ljudje mislimo, da bomo skozi iskanje
prišli do tega kar iš š

žili naš koš Želimo si duhovnega prebujenja in vendar nismo prepri

čudeni mistik je odvrnil: “Kaj je v tem te
či so iste kot mamine, tvoj nos je kot stričev in tvoji lasje so

kot očetovi. Zato ne vem kdo sem, ker nihče v meni ne vidi - mene.”

čujejo. Izraz sem pobrala od Ruiza, ki mi je velik učitelj in vodnik na moji poti.
Ko sem se prvič srečala z njegovim izrazom udomačevanja sem bila kar malce

č, kar so
vedeli in kakor so znali. Dru čevanja, ki jo avtomatsko prena

čitev, da bomo
stvari naredili drugače.

čimo, da bomo spremenili nekaj, kar je zelo močno zakoreninjeno v navadah mno
če nazaj v staro paradigmo je izjemno močna in veliko notranje moči

potrebuje čamo mnogi.
čne proces spreminjanja nezavednih arhetipskih vzorcev nam je te četku, vsi tisti, ki

isto izbiro delajo kasneje, ko je kritična masa dose čeravno moram na tem
mestu poudariti, da je preobrazba vedno stvar osebne odločitve in ni sama po sebi avtomatska. Včasih sem
naivno menila, da bo proces spremembe avtomatski za vse, ko bo dose čna masa, vendar v resnici
to pomeni le, da je sam proces veliko bolj gladek in lahek, ne moremo pa se mu izogniti.

Morda je na tem mestu primerno, da pojasnim, kaj je zavedanje in zakaj je ozave čanje na
čevanja in skozi kar se predstavljamo svetu, torej na

či priznanega bioenergetika. Tako sem se
čala z energijami, angeli in tista, ki mi je tlakovala mojo pot je bila Shirley Maclaine. In vendar je

preteklo kar dosti vode preden se je vse, kar sem v vseh teh letih akumulirala povezalo v smiselno celoto z
repom in glavo. Piko na i je nedvomno prispeval Jung v zadnjih mesecih, ki me je dobesedno razsvetlil. Ob
branju njegovih spisov, se je kot v mozaik povezovalo vse moje znanje, vseh mojih

četverice arhetipov bo
čnemo v svojem zavestnem

dnevnem umu. To je tisti del nas, ki misli, da lahko dojame smisel
če v svojem omejenem znanju. Gre za tistih skromnih 5% zavestnega uma,

o katerih se toliko govori, vse ostalo je skrito v podzavestnem umu, ki je sede
či. Ko dojamemo bistvene stvari z razumom, in se zavemo omejujočih prepričanj se se na

čustev in čutij v na
čni spomin, je vse kar se nam je kadarkoli in kjerkoli zgodilo, kar smo do

člove čnem spominu. In to je tisti aspekt
nas, ki nam pogosto ne dovoli, da napredujemo, da smo uspe čanja se
manifestirajo v skladu s podnapisi v na

čno če im če je v va čnej
čajo, da bi vibracijo, ki

smo jo izbrali lahko tudi dr

čanje.
Ljudje imamo radi bli

čemo. Počutimo se kot ko ček iz sestavljanke in se odpravimo na iskanje sestavljanke, v
katero bomo lahko vlo ček. čani kaj sploh
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i čemo. I čemo dru čemo občutek pomembnosti, ko se čutimo kot da nas nihče ne
potrebuje. I čemo moč, ko nam je čena s strani sveta ali zaradi
nerazumevanja. Vse odvisnosti, perverznost, kriminal so v resnici močno iskanje. Otrok i če prepoznavnost
skozi pohvalo, odrasel pa skozi moč, spolnost, posedovanje več stvari ... avto, hi č in več
in več... i čemo notranjo izpolnjenost, celostnost, občutek kompletnosti. Tisto kar i čemo je modrec, ki je v
nas.

Ko se razvijamo, se z nami razvija tudi na čutek identitete oziroma na V novodobnem gibanju se
veliko govori o egu. In o tem, da se ga moramo re čini pomeni jaz. Je
organiziran, samo reguliran center budne zavesti.

čno. Ego v svoji senčni strani se upira in s tem upiranjem povzroča ločevanje.
čanje, da smo ločeni in da obstaja ločeno Zdrav ego je kot čuvar praga, ki iz

na ča arhetipe, da se izrazijo. Prepoznamo ga po volji, samozavesti, pogumu in
jasnosti. Njegov glavni namen je za čita pred kaotičnimi in iracionalnimi impulzi, ki jih ustvarijo nezavedni
nagoni in te Če ocean postane preveč
razburkan zaradi osebne ali kolektivne krize, je center ega ogro

č moje du četek globoke duhovne
krize, ki jo mnogi prepoznavajo kot depresijo.
Sedaj času, ko se dogajajo izjemno hitre osebne mutacije, ko obračamo liste v svojih knjigah in ob
teh preobrazbah mnogi izgubljajo svoj center. V inkubacijski dobi take spremembe lahko opazujemo
izguboaz vestne energije, kajti razvoj in rast je pritegnila energijo iz zavesti. Zni

časa je depresija. Kot črna luknja, ko rabimo energijo, da bi podprli razpad
ega, se luč ego zavesti izgubi v prepadu nezavednega. V teh trenutkih ti preostane le vpogled vase,
soočanje s svojo notranjo temo neznanega in molitev, tvoji zavezniki milosti so ti na voljo, da ti pomagajo
odpu čati in objemati vse tisto, česar ne mara čemur se upira

čino in da ne bi ostali brez
potrditve s strani drugih. Kot kača se levimo in opu čamo staro ko čamo sami s seboj. S
svojimi globinami, z neznanjem - kdo sem pravzaprav. Dopu čanje in sprejemanje je pot, ki vodi v svobodo.
Najpomembnej česar ni, kar bi lahko na česar, kar bi lahko
na česar, kar potrebuje zamenjavo. Vse kar ostane je razumevanje tega trenutka
zdaj. Gre za zavedanje tega trenutka v katerem ste, kajti to je vse kar je. To je resnica, ki jo i čemo. Ta
realnost je del nas in jo občutimo skozi mir, enost, jasnost, ljubezen in radost.

čista prisotnost v tem trenutku - zdaj.

čamo?
Sistem Huna havajskega

čanje s seboj, da bi lahko dovolili in se objeli s čistim občutenjem sebe, čistim
mirom, čisto ljubeznijo.
V procesu je izjemno pomembno povezovanje leve in desne polovice mo

čate s
sencami in jih preobra č. Skozi seminar tako dobite potrebne informacije in tudi orodja za
preobrazbo. Več na www.divine.si

š š žbo, ko smo osamljeni. Iš
š želja po duhovni izpolnitvi prepre

š
ša, jahta, motor, ve

š š

š ob š ego.
šiti, da ego ni v redu. Ego v latinš
Ego se razvije v obdobju pubertete in je to, kar

verjamemo, da je resni V
resnici je ego prepri življenje.

šega nezavednega spuš
š

žnje. Ego je kot ladja obkrožena z velikim oceanom nezavednega.
žen in to ga pahne v prepad. Ko pade v

prepad nezavednega, ga kriza dobesedno požre in težko je ponovno najti center. To so mistiki imenovali
temna no še. Gre za izgubo osebne identitete in samovrednosti in to je za

živimo v

žanej energije lahko jasno
opazimo pred nastopom psihoze pa tudi v prazni tišini, ki ji sledi kreativno ustvarjanje.

Kolektivna epidemija našega

š š, š v sebi. Tisto kar naj bi storili je objeli in
integrirali polarnosti v sebi.

Maske si pogosto nadenemo zato, da nas ne bi bilo strah, da bi prikrili svojo bole
š žo ob tem pa se soo

š
ša stvar je opustiti iskanje, kajti ni šli. V resnici ni ni

šli, kar bi lahko popravili, ni
š

Kdo torej se? Nisem osebnost in nisem ego, nisem persona, ki jo kreiram, lastna identiteta.
Kdo sem?
Eno, vse kar je, ljubezen, bog -

Seminar DivineBeing sem zasnovala kot popotovanje skozi zavedanje, prepoznavanje kaj je mišljenje, misel
in kaj je zavedanje. Kaj je iskanje in kaj vedenje? Kaj je prebujenje in kako odpuš

šamanizma in tolteške modrosti don Miguel Ruiza sem povezala v popotovanje
vase, v svojo notranjost, soo

žganov in vseh ostalih predelov, v
naših možganih, zato je seminar zastavljen tako, da z vami podelim vedenje, nato pa sledi izkušanje,
preobrazba in potovanje vase. Skozi kontemplacijo, globoko raziskovanje svoje notranjosti se soo

žate v lu
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Seminar je nastal skozi zadnjih 17 let izku

V starih civilizacijah so imeli za to, da so duhovno napredovali templje in šole misterijev. V templjih so se
soočali sami s seboj, se spoznavali in izmojstrili v človeških čustvih in občutkih. V varnem prostoru, ki je bil
namenjen zdravljenju so izmojstrili iste kode čustev, s katerimi se soočamo danes. V sodobnem svetu se vse
dogaja s tako naglico, da enostavno nimamo tega luksuza, da bi se za nekaj let zaprli v templje in se urili v
kodi enega čustva, da bi izmojstrili to čustvo. Enostavno nimamo časa, da bi se zaprli v tempelj in v njem
urili zaupanje, ter bi se, ko bi ga izmojstrili v popolnosti premaknili naprej v naslednji tempelj, kjer bi
izmojstrili ljubezen. Danes so naši odnosi postali naši templji. Danes stopimo v tempelj ljubezni skozi
odnos, ki mu pravimo zakon. V tem templju pa imamo priložnost, da sebe vidimo še v drugih templjih, kot
je npr. zaupanje.

Vaši odnosi so vaša priložnost, da vidite sebe iz vseh zornih kotov. Vsak odnos je odsev vaših prepričanj,
vzorcev, občutkov, sodb in obsodb, pomanjkanja, ko ste v interakciji z drugimi. Skozi templje naših odnosov
se spomnimo naše prave narave. Skozi ta spomin se ponovno vrnemo v celostnost. To mesto poznamo kot
povezanost. In v povezanosti, postanemo sočutje. "Duhovni partnerji ne iščejo
zaveznikov, da bi spremenili okoliščine, temveč popotnike na svoji poti v celostnost."

enodnevni seminar je namenjen prepoznavanju vloge
partnerskega odnosa v naših življenjih čno

dru čnih in spo
. Pogovarjali se bomo o zakonu zrcaljenja in projekcijah in kako nam ljudje s katerimi so-ustvarjamo

svoje življenje pomagajo na poti naše osebne rasti.

Model zakonske zveze, ki ga poznamo je bil zgrajen okrog paradigme preživetja. V zadnjem času smo priča
razdoru velikega števila partnerstev in mnogi ne vedo, kaj se dogaja na globalni ravni. Postaviti moramo nov
model, kajti smo na poti sprejemanja svoje izvorne avtentične moči in so-ustvarjanja.
Ključna stvar, ki jo moramo prepoznati in zaživeti je odnos med notranjim otrokom in notranjim staršem.
Večina nas na podlagi preteklih bolečin in ran išče nekoga, ki nam bo nadomestil starša, ki nam kot otroku
ni dal tega, kar smo želeli. In to igro preigravamo v vseh svojih odnosih, najbolj pa v tistih najbolj intimnih.
Ključ tega seminarja je prepoznavanje pravzorcev, ki določajo našo igro v odnosih in da postanemo sami
sebi starši.

Ključne teme našega bodo osredotočene na:
Prehod v veččutno zaznavanje in svojo avtentično moč
Stari model partnerskih odnosov in zakaj nam ne služi več
Kaj je duhovno partnerstvo
Pomen duše v novem modelu partnerskih odnosov
Vpliv osebnosti v iskanju in potrjevanju zunanje moči
Trije koraki v ustvarjanju novega modela duhovnega partnerstva
Ogledala, ki nam jih ponuja partnerski odnos v katerem lahko ugledamo sebe
Pet jezikov ljubezni in arhetip našega notranjega otroka
Kako ustvariti sveti prostor, polje intimnosti in bližine
Kaj je sveta razveza oziroma sveta ločitev v tem novem modelu

In kaj loči seminarje, ki jih pripravljam od vseh drugih, ki se jih lahko udeležite?
Skupaj bomo poleg veliko prepoznavanja skozi znanje, ki ga bom delila z vami stvari tudi izkusili skozi
vodene meditacije in kontemplacije. Tisto kar je unikatno pa so notranji vpogledi in prepoznavanje vzorcev
delovanja, tega, kaj vas ovira, da bi ustvarili in živeli harmonične medsebojne odnose tukaj in sedaj.
Pogledali bomo v svojo samosabotažo in kako nam koristi, da smo v odnosih, ki nas ne podpirajo. In ne le
to, vse te ovire bomo tudi preobrazili, vsak v sebi. Vas zanima?

šanja, so-ustvarjanja in tkanja mojega partnerskega odnosa.
Medsebojni odnosi so tema, ki me fascinira že zelo dolgo in v zadnjem letu se je znanje skozi izkušnje zlilo v
vedenje, ki ga želim predstaviti in deliti z vami.

žine in kako ustvariti harmoni
žino in v tretjem delu se bomo pogovarjali o ustvarjanju harmoni štljivih odnosov z našimi

otroci

ženja

Kot pravi Gary Zukav:

Seminar je sestavljen iz treh delov. Vsak v prvem
delu , v drugem delu vloge dru

prvega dru
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DivineFeminine je seminar v treh delih. Prvi v Ljubljani v soboto 9.10.2010 ob 9. uri. Povežite se z boginjo,
ki je v vas in za Seminar je namenjen

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

spremenile

čnite svoje življenje živeti s strastjo, samozaupanjem in v ljubezni.

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

Vabim vas na posebno delavnico, kjer bomo prebujale svojo božansko žensko esenco. Prvi del povzema
arhetip matere, ki nam omogoči, da se odpremo negovanju, si postavimo temelje na katerih potem v
drugem delu odkrivamo še ostale aspekte družabnice, amazonke in modre ženske.
Tretji del je povezan z razkrivanjem animusa in zemljevida po moškem svetu. Daje nam vpogled v pravila
igre skozi oči moških.

Pridružite se mi na potovanju v notranjost, izkušanju notranje luči boginje, ki jo nosite s seboj. Naučite se
praktičnih in navdihujočih načinov, ki vam bodo pomagali pri prebujanju in povezovanju z božanskim virom
lepote in resnice znotraj vas samih.

Bi si želele več jasnosti glede tega, kaj se dogaja s svetom okoli nas in kam gremo, ko se energija boginje
intenzivno vrača nazaj na Zemljo? Če je tako, vam bo ta izkustvena delavnica dala mnogo odgovorov na
vaša vprašanja!

Naša odločitev je, ali na Zemlji delujemo kot sužnje ali kot kraljice. Prepoznale bomo svoje ženske arhetipe
in njihove temne ter svetle plati. Vsak arhetip ima svojo svetlo in senčno plat in na tej posebni izkustveni
delavnici si bomo pogledali 6 arhetipov vsakega aspekta naše ženske. Skupaj 25 arhetipov skozi katere
boste ozaveščale in odpuščale. Izkušnja je izjemna.

Ženska lastnost je magnetiziranje in ne delovanje.
Mnogo žensk je ujetih v arhetip amazonke, ko se naučijo, da morajo ustrezati in dosegati uspehe, biti
najboljše, da se čutijo ljubljene in sprejete. Pogovarjale se bomo o tem, kako smo potrebo po ljubezni

v potrebo po odobravanju in prepoznavanju s strani drugih. Kako smo zatrle svojo mehkobo in
nežnost v trdem svetu moškega delovanja.
Naučile se bomo kako obuditi zavest boginje in jo živeti v svojem vsakodnevnem življenju.
Katera je tvoja barva Boginje in kako jo uporabljati v vsakodnevnem življenju. Znanje z Lemurije bomo
prelile v sedanjost.
Več o oltarjih, povezavi z luninimi cikli in vlogi ženske energije v našem vsakdanjem življenju.

In kaj loči seminarje, ki jih pripravljam od vseh drugih, ki se jih lahko udeležite?
Skupaj bomo poleg veliko prepoznavanja skozi znanje, ki ga bom delila z vami stvari tudi izkusile skozi
vodene meditacije in kontemplacije. Tisto kar je unikatno pa so notranji vpogledi in prepoznavanje vzorcev
delovanja, tega, kaj vas ovira, da bi svojo boginjo čisto zares živele v svetu tukaj in sedaj. Pogledale bomo v
svojo samosabotažo in žrtvovanje sebe, kako nam koristi, da smo nemočne, majhne in nepomembne. In ne
le to, vse te ovire bomo tudi preobrazile, vsaka v sebi. Vas zanima?

ženskam. V pripravi pa je tudi seminar Divine Masculine.

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.
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MALI PRINC - Antoine de Saint-Exupery
Pozorno preberite te odlomke iz knjige kajti polni so modrosti.

… Na prinčevem planetu so vedno cvetele zelo skromne cvetice, z enim samim vencem cvetnih lističev, ki
so jemale zelo malo prostora in niso bile nikomur napoti. Nekega jutra so se prikazale v travi, zvečer pa
usahnile. Toda ta je vzklila iz semena, ki je zašlo semkaj od kdove kod; in Mali princ je brž postal pozoren na
mladiko, ki ni bila podobna nobeni drugi. Lahko bi bila nova vrsta kruhovca. Toda poganjek je kmalu nehal
rasti in se je začel pripravljati, da požene cvet. Mali princ, ki ni spustil iz očesa velikega popka, je zaslutil, da
se bo iz njega razvilo nekaj prelepega, toda cvetica se ni nehala lepotičiti v svoji zeleni kamrici. Skrbno je
izbirala barve. Oblačila se je počasi in razporejala v cvetni venec listič za lističem. Ni marala priti na dan vsa
zmečkana kot kak mak. Hotela se je pokazati v vsem sijaju svoje lepote. Ah da! Bila je zelo spogledljiva!
Njeno skrivnostno napravljanje je trajalo dneve in dneve. In naposled se je nekega jutra, natanko ob
sončnem vzhodu, na široko odprla.

In prav ta, ki se je ves čas tako skrbno napravljala, je zehaje rekla:
"Ah! Pravkar sem se zbudila … Oprostite, prosim … Še vsa sem skuštrana …"
Mali princ ni mogel prikriti svojega občudovanja:
"Kako ste lepi!"
"Kajne?" je sladko dejala cvetica. "In rodila sem se isti hip kot sonce …"
Mali princ je brž spoznal, da cvetica ni ravno skromna, toda kaj, ko je
bila tako čudovita!

"Menim, da je zdajle čas za zajtrk," je rekla takoj nato. "Bodite tako
dobri in pomislite malo name …"
In Mali princ je ves zmeden odhitel po škropilnico sveže vode in
postregel cvetici.
Tako ga je cvetica že kar spočetka začela mučiti s svojo malce sramežljivo
nečimrnostjo. Nekega dne, na primer, je rekla Malemu princu, bahaje se
s svojimi štirimi trni: “Naj le pridejo tigri s svojimi kremplji!"
"Na mojem planetu ni tigrov," je pojasnil Mali princ, "in razen tega tigri
ne jedo zeli."
"Jaz nisem zel," je ljubeznivo pripomnila cvetica.
"Oprostite …"
"Tigrov se prav nič ne bojim, toda strah me je prepiha. Ali nimate morda kakšnega zaslona?"
"Vetra jo je strah … Ni dobro, če se rastlina boji vetra," je pomislil Mali princ. "Ta cvetica mora biti zelo
občutljiva …"
"Zvečer me boste pokrili s pokrovom. Zelo hladno je tu pri vas. Slabo je urejen tale planet. Tam, od koder
prihajam …"
Utihnila je … Prišla je kot seme. O drugih svetovih ni mogla ničesar vedeti. Ker jo je bilo sram, da jo je ujel
pri tako otročji laži, je brž dvakrat ali trikrat zakašljala, ko da je tega kriv Mali princ.

"Pa zaslon?" …
"Že grem ponj, vi pa pripovedujte!"
Tedaj se je še bolj posilila s kašljem, da bi mu otežila vest.

Tako je Mali princ kljub svoji veliki ljubezni do nje kaj kmalu podvomil vanjo. Gnal si je k srcu še tako
nepomembno besedico in je postal močno nesrečen.
"Ne bi je smel poslušati. Lahko jih gledaš in duhaš. Moja je dehtela po vsem planetu, toda nisem se znal
tega veseliti. Tista zgodba o krempljih, ki me je tako vznejevoljila, bi me pravzaprav morala ganiti …"
In zaupal mi je še tole:
"Vidim, da nisem ničesar razumel! Moral bi jo soditi po dejanjih, ne po besedah. Dišala mi je in mi cvetela.
Nikoli bi ne bil smel pobegniti! Za temi nedolžnimi zvijačicami bi moral slutiti skrito nežnost. Cvetice so tako
neuravnovešene! Toda bil sem premlad, da bi znal ljubiti."

ZAN IMIVO STI
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Mislim, da je odšel s planeta s pticami selivkami…
… In ko je poslednjič zalil cvetico ter se namenil, da čeznjo povezne pokrov, je začutil, da bo zaihtel:
"Zbogom," je rekel cvetici.
Ona pa je molčala.
"Zbogom," je ponovil.
Cvetica je zakašljala. Toda ne zato, ker bi bila morda prehlajena.
"Neumna sem bila," je rekla naposled. "Oprosti mi, prosim. Še boš kdaj srečen."
"Bil je presenečen. Pričakoval je očitkov kot po navadi. Stal je pred njo s pokrovom in je bil ves zbegan. Ni
razumel te mirne miline.

"Da," je nadaljevala cvetica, "rada te imam. Sama sem kriva, da tega nisi vedel. Toda to ni važno. Pa tudi ti
si bil neumen. Še boš kdaj srečen … Kar pusti ta pokrov. Ne maram ga več."
"Toda veter …"
"Nič bolj ne bom prehlajena … Sveži nočni zrak mi bo dobro del. Cvetica sem."
"Pa zveri …"
"Morala se bom sprijazniti z dvema ali tremi gosenicami, če naj zvem, kakšni so metulji. Zdi se mi, da
morajo biti nekaj zelo lepega. Kdo bi me sicer obiskoval? Ti boš daleč. Zveri pa se ne bojim. Imam svoje
kremplje." In je naivno pokazala svoje štiri trne.
Potem je rekla: “Ne obotavljaj se toliko … sklenil si, da pojdeš. Torej pojdi."
Zakaj, ni hotela, da bi jo videl jokati. Bila je tako samoljubna cvetica …

"Dober dan, " je rekel ).
Bil je vrt razcvelih vrtnic.

"Dober dan," so rekle cvetice.
Mali princ je ostrmel. Na las so bile podobne njegovi cvetici.
"Kdo ste?" jih je presenečen vprašal.
"Vrtnice smo," so rekle cvetice.
"Ah!" je dejal Mali princ… In je bil zelo nesrečen. Njegova cvetica mu je pripovedovala, da na vsem
vesoljnem svetu ni take, kot je ona. Tu pa jih je v enem samem vrtu najmanj pet tisoč popolnoma enakih!
"Zelo bi jo prizadelo," je dejal, "če bi videla tole … to bi kašljala in se hlinila, da jo bo zdaj zdaj konec, samo
da bi se izmazala iz te kaše. Jaz pa bi se moral delati na moč zaskrbljenega, kajti prav zares bi umrla, če ne
bi bil obenem tudi jaz ponižan …"
In je še rekel: "Mislil sem, kako sem bogat, ker imam rožo, kakršne ni na vsem svetu, je pa samo navadna
vrtnica. Z njo in s svojimi tremi vulkani, ki mi segajo do kolen, od katerih pa je eden morda že za vselej
ugasnil, pač res nisem posebno imeniten princ …" In je legel v travo in zajokal.

Tedaj pa je prišla lisica.
"Dober dan," je rekla lisica.
"Dober dan," je odgovoril Mali princ, ki je vstal, a ni nič
videl.
"Tu sem," je rekel glas, "pod jablano."
"Kdo si?" je rekel Mali princ. "Zelo ljubek si …"
"Lisica sem," je rekla lisica.
"Igraj se z menoj," je zaprosil Mali princ. "Tako žalosten sem …"
"Ne morem se igrati s teboj," je dejala lisica.
“Nisem udomačena."
"Ah, oprosti!" je dejal Mali princ.
Nato je pomislil in rekel:
"Kaj je to 'udomačena'?"
"Nisi iz teh krajev," je rekla lisica. "Kaj počneš tod?"
"Ljudi iščem," je rekel Mali princ. "Kaj je to 'udomačena'?"
"Ljudje," je rekla lisica, "imajo puške in lovijo. To je zelo nadležno. Goje kokoši. To jim je edina skrb. Stikaš
za kokošmi?"
"Ne," je rekel Mali princ. "Prijateljev iščem. Kaj je to 'udomačena'?"
"To je nekaj, kar že dolgo ni več v rabi," je rekla lisica. "Pomeni pa ustvarjati vezi …"

(Mali princ
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"Ustvarjati vezi?"
"Kajpak," je rekla lisica. "Za zdaj si zame samo majhen deček, čisto tak kot sto tisoč drugih majhnih dečkov.
In jaz te ne potrebujem. In ti mene še manj. Zate sem samo lisica med sto tisoč drugih lisic. Če pa me
udomačiš, bova drug drugega potrebovala. Ti boš zame edini na svetu. Jaz bom zate edina na svetu."

"Aha, že razumem, je rekel Mali princ. "Nekje je cvetica … zdi se mi, da me je udomačila …
"Nič ni popolno," je vzdihnila lisica.
In je jela razpredati svojo prejšnjo misel:
"Moje življenje je pusto. Jaz lovim kokoši, ljudje love mene. Vse kokoši so si podobne, prav tako ljudje. Dolg
čas mi je že. Če pa bi me udomačil, bi mi v življenje posvetilo sonce. Spoznala bi korake, ki bi bili drugačni
od drugih. Vsi koraki mi prinašajo smrt. Tvoji pa bi me izvabili iz brloga kot pesem. Poglej! Vidiš tam doli
žitna polja? Ne jem kruha. Kaj bi z žitom? Žitna polja me ne spominjajo na nič. In to je žalostno. Tvoji lasje
pa so zlati kot žito. Ah, kako bi bilo lepo, če bi me udomačil! Žito, ki je zlato, bi me spominjalo nate. Ljubila
bi celo veter v žitu..."

Lisica je umolknila in dolgo gledala Malega princa.
"Prosim … udomači me," je rekla.
"Prav rad," je odgovoril Mali princ, "le časa imam malo. Prijatelje moram najti in spoznati še marsikaj."
"Le tisto spoznaš, kar udomačiš," je dejala lisica. "Ljudje si ne vzamejo časa, da bi sploh kaj spoznali. Pri
trgovcih kupujejo kar izgotovljene predmete. Ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje, ljudje nimajo več
prijateljev. Če bi rad imel prijatelja, me udomači!"
"In kako se to stori?" je rekel Mali princ.
"Zelo potrpežljiv je treba biti," je odgovorila lisica. "Skraja boš sedel v travi bolj stran od mene takole. Zdaj
pa zdaj te bom od strani pogledala, ti pa se ne smeš oglasiti. Besede so izvir nesporazumov. Toda vsak dan
boš lahko prisedel bliže. .."

Drugo jutro je Mali princ spet prišel.
"Pridi raje vselej ob isti uri," je dejala lisica. "Če boš prihajal, recimo, ob štirih popoldne, te bom
vznemirjena pričakovala že ob treh. Bolj ko se bo bližal čas, srečnejša bom. Ob štirih bom nestrpna in
nemirna; čutila bom, kako je sreča dragocena. Če pa boš prihajal, ne da bi vedela kdaj, potem ne bom
vedela, kdaj naj začnem biti srečna … Ceremonije so potrebne."
"Kaj je to 'ceremonija'?'" je vprašal Mali princ.
"Tudi to je nekaj, kar že skoraj ni več v rabi," je rekla lisica. "To je tisto, zaradi česar je kak dan drugačen, kot
so drugi dnevi, kaka ura drugačna, kot so druge. Ceremonijo imajo na primer moji lovci. Ob četrtkih plešejo
z vaškimi dekleti. Četrtek je torej čudovit dan! Takrat grem na sprehod tja do vinograda. Če pa bi lovci
plesali kadarkoli, bi bili vsi dnevi enaki in jaz bi ne imela nobenih počitnic."

Tako je Mali princ udomačil lisico. Ko pa je prišla ura slovesa, je lisica rekla:
"Ah, jokala bom …"
"Nič ne morem zato," je odgovoril Mali princ. "Saj te nisem silil, ti si hotela, naj te udomačim."
"Seveda," je rekla lisica.
"Torej nisi s tem nič pridobila!"
"Pridobila," je dejala lisica, "zaradi pšenične barve."
Potem je dodala:
"Pojdi spet k vrtnicam. Zdaj veš, zakaj je tvoja vrtnica edina na svetu. Potem se vrni, da se posloviva, in jaz
ti bom podarila skrivnost.”

Mali princ je stopil k vrtnicam.
"Čisto nič niste podobne moji vrtnici, ve niste še čisto nič," jim je dejal. "Nihče vas ni udomačil in ve niste
nikogar udomačile. Take ste, kot je bila moja lisica. Bila je samo lisica med tisoči drugih lisic. Toda odkar sva
se spoprijateljila, je ni na vsem svetu take, kot je ona."
In vrtnice so bile v veliki zadregi.
"Lepe ste, ampak prazne," je nadaljeval. "Zaradi vas nihče ne bi šel v smrt. Seveda, navaden popotnik bi
mislil, da ni razlike med vami in mojo vrtnico. Toda imenitnejša je, kot ve vse skupaj, zakaj ona je tista, ki
sem jo zalival, ona je tista, ki sem jo pokrival, ona, ki sem jo varoval pred vetrom. Zakaj ona je tista, zaradi
katere sem uničil gosenice (razen dveh ali treh, da bi se iz njih razvili metulji). Zato, ker je ona tista, ki sem
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jo učil pritoževati se ali se bahati, včasih pa tudi molčati. Dragocena je zato, ker je moja."

In se je vrnil k lisici.
"Zbogom," je dejal …
"Zbogom," je rekla lisica. "Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je:

“Bistvo je očem nevidno," je ponovil Mali princ, da bi si zapomnil.
"Zaradi časa, ki si ji ga žrtvoval, je tvoja vrtnica tako dragocena."
"Zaradi časa, ki sem ji ga žrtvoval …" je ponovil Mali princ, da bi si zapomnil.
"Ljudje so to resnico pozabili," je rekla lisica. "Toda ti je ne smeš pozabiti. Za vedno si odgovoren za tisto,
kar si udomačil. Odgovoren si za svojo vrtnico …"
"Odgovoren sem za svojo vrtnico …" je ponovil Mali princ, da bi si zapomnil.

Iz knjige MK, 1979

Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno."

ANTOINE DE SAINT EXUPERY, MALI PRINC,



30. september od 15:47 do 2. oktober do 20:22, 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.

Odličen dan za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje). Perilo se z manjšo količino pralnega praška
opere bolje, umazanija in pralni prašek se zaradi vpliva padajoče lune razgradi hitreje in bolje kot običajno.

2. oktober od 20:22 do 4. oktober do 22:01, 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, spustite bremena ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki
so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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

4. oktober od 22:01 do 6. oktober do 21:53, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje
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 v teh dneh tudi najlažje spuščate vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje polno ljudi in
situacij, ki jih ne prebavljate. Ker je luna padajoča je spuščanje energij veliko učinkovitejše, zato bo pravi
čas, da prebavite in spustite vse situacije, ko je bilo življenje do vas nepošteno, kljub temu, da ste se zelo
trudili in naredili vse tako kot je treba. 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
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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.

Za zdravljenje želodčnih težav se lahko uporabi tudi Orehovo žganje, z razliko od Pelinkovca je Orehovec
precej manj grenak in marsikomu bolj užiten kot Pelinkovec, seveda pa ima pelinkovec zaradi svojega
grenkega okusa dodaten učinek pri zdravljenju jeze. Jeza je pri Devici pogosto izražena, saj je devica
velikokrat jezna ker svet ni pravičen- karkoli naj bi to že pomenilo.

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.

6. oktober od 21:53 do 8. oktober do 21:53, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za spuščanje
napetosti iz 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. Ko spravite ledvica v ravnovesje, bodo zlahka čistile tekočine, ki jih vnesemo v telo, te tekočine
pa predstavljajo tudi emocije ki pridejo do nas in naše reakcije naje. Ko so ledvica v ravnovesju nas tudi
neravnovesje v zunanjem svetu ne moti več.

Na ta dan bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

7. oktober ob 20:46 je mlaj in sicer v ozvezdju Tehtnice. Naj bo ta mlaj posvečen spuščanju napetosti iz
ledvic, mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov. Na ta dan najlažje spuščamo ljudi in dogodke, ki nas
vržejo iz ravnovesja.

Saj veste, vse bi bilo lahko lepo in harmonično, vsi ljudje bi se imeli radi, na svetu bi zavladal mir in
harmonija, če ne bi bilo…
Velikokrat nas določene stvari vržejo iz ravnovesja, ponavadi so to vedno eni in isti vzorci, zato bi bilo
koristno da si pogledamo, kaj pridobimo s tem če stvari niso harmonične.

Marsikomu zmeda in napetosti koristijo, saj bi bilo življenje dolgočasno, če se ne bi vedno borili za pravico
in harmonijo. Marsikdo potrebuje tirane in nasilneže, da se sam lažje definira kot miroljubno bitje.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, nepravičnost v svetu nas vedno znova zabije v tla, vsa naša dobra dela in poštenost sta
vedno znova poteptani, vedno znova dobivamo potrditev, da je harmonija nemogoča dokler…
V takem primeru bo sedaj najboljši čas, da spustimo tega demona.

ASTRO KOT I LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .



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.

8. oktober od 21:53 do 11. oktober do 0:10, 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.

11. oktober od 0:10 do 13. oktober do 6:18, 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.

13. oktober od 6:18 do 15. oktober do 16:25, 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.

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.

Vsak proizvod ali pa tudi odpadek nečemu služi in je zelo koristen če ga postavimo na pravo mesto.
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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 za rastline, zato so ti dnevi primerni tudi za trebljenje grmovja ali sekanje rastlin, ki bi se jih radi
znebili.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje
krajše.

15. oktober od 16:25 do 18. oktober do 4:53 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 z uporabo Yin (ženskih) energij. 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( npr. moji moški me nikoli ne zaščitijo, moji
moški so vedno nasilni, moji moški so reve..), 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 lahko uspele.

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 očitnih
pomanjkljivosti naprave 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 zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

18. oktober od 4:53 do 20. oktober do 17:24, 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

ASTRO KOT I LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .



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.

20. oktober od 17:24 do 23. oktober do 4:31, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
dodajanje energij v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob.

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.

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

23. oktober ob 3:38 je polna Luna v ozvezdju Ovna. 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 držat.

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.

Ta polna luna bo še posebej intenzivna, saj je Oven ognjeno znamenje, ki se odziva bliskovito, vedno gre v
akcijo preden je dobro premislil kakšne bodo posledice.
Karkoli vas že moti, bo na to luno v trenutku »dvignilo pokrovko«.

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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23. oktober od 4:31 do 25. oktober do 13:49, 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.

Kdor ima težave s požrešnostjo naj si na dneve Bika spušča občutke lakote in pomanjkanja, pa naj bodo to
občutki iz tega življenja, prejšnjih življenj, ali pa podedovani strahovi naših dedkov in babic, ki so se z lakoto
v resnici tudi srečali v njihovi fizični realnosti. Vedeti je namreč treba, da deveta hiša v astrološki karti
pomeni filozofski pogled na svet, obenem pa je to tudi hiša vnukov in vnukinj.
Mogoče se to zdi marsikomu malo preveč komplicirano, po domače povedano: vnuki so utelešenje naših
najvišjih idealov, torej če je bila največja želja starih staršev, da bi vedno imeli dovolj hrane, ob določenem
spletu okoliščin to lahko vpliva na pretiran apetit vnuka.

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

25. oktober od 13:49 do 27. oktober do 20:15, 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.

Dober dan za čiščenje oken.

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

27. oktober od 20:15 do 30. oktober do 1:40, 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.
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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.

Odličen dan za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje). Perilo se z manjšo količino pralnega praška
opere bolje, umazanija in pralni prašek se zaradi vpliva padajoče lune razgradi hitreje in bolje kot običajno.

30. oktober od 1:40 do 1. november do 4:52, 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, spustite bremena ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki
so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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.

Dober dan za čiščenje oken.

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

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do
7. oktobra in od 23. oktobra do 6. novembra.

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.

Od 7. oktobra do 23. oktobra 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.

Splošno v tem mesecu:

ASTRO KOT I LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .



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.

Za prvo jesensko kurjenje so najboljše lune v ognjenih znamenjih (Oven, Lev, Strelec). Če prvič zakurimo ob
teh dnevih, dobro izsušimo vlago stene se dobro pregrejejo in celo zimo potem nimamo problemov z
vlago. Tako kurjenje je pomembno za tiste, ki imajo težave z vlago v stanovanju in za prvo kurjenje nove
hiše.
Od ognjenih znamenj ima Lev največ ognja, zato bi lahko prvo kurjenje opravili v dneh od 2. do 4. oktobra,
če imate probleme z vlago, ali se boste letos vselili v novo hišo.

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 Ribah, ni primeren dan za operacije na stopalih.
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 glave ali zob:

najbolj neugodno: polna luna v Ovnu
zelo slabo: rastoča luna v Ovnu
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Ovnu
dobro: padajoča luna v drugih znamenjih
idealno: mlaj v drugih znamenjih

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

Zvone Turk

Posebno opozorilo:

gsm 041-420 334
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec oktober je mesec lesne energije.

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

Ta mesec vam bo pokazal prve močne in vidne znake rasti in premika naprej. Za vas bo to mesec novih
avantur. Začutili boste pomladno energijo in kljub temu, da smo v jeseni, boste v notranjosti kar pokali od
navdihov in energije. Oktober je lahko izjemno uspešen mesec, vendar bodite pozorni na majhne detajle,
kajti če jih spregledate to lahko omeji vaš napredek. Počutili se boste srečni in polni navdiha, pripravljeni,
da z velikimi koraki stopite v novo energijo. Delujte hitro in zgrabite priložnosti, ki vam bodo zelo hitro
prihajale naproti. Potrpe

Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Snežni obsidijan

Tako kot prejšnji mesec bo tudi Oktober mesec aktivnosti in premikov. Bodite pozorni na to, da vas
navdušenje in nove ideje ne odnesejo predaleč. Ker jahate na valu energije, se boste počutili lahki in
nedotakljivi, vendar pozor; izjemno pomembno je, da si znate vzeti čas za počitek, kajti zlahka lahko
pregorite. Negovanje in crkljanje je za vas To bo zelo intenziven mesec. Ker pa
energija ne bo več tako usmerjena kot v prejšnjem mesecu, se lahko znajdete v kaosu preveč priložnosti
hkrati. Hiter razvoj v tem mesecu potrebuje trdne temelje, ki si jih morate postaviti. Ne odločajte se za
nove smeri, ki jih ne poznate! Ostanite v okvirih znanega in to razvijajte.
Kristali, ki lahko pomagajo: Howlit, Tigrovo oko

Pred vami je zelo nepredvidljiv mesec. Ljudje bodo vstopali v vaše življenje po nasvete in lahko se vam
zgodi, da se počutili izčrpani, brez časa zase in brez energije. Ker se vam bo zdelo, da vas vleče v več
različnih smeri, vam svetujemo, da čimbolj mirujete. To bo za vašo aktivno energijo velik izziv, vendar gre za
notranjo tranzicijo v kateri je notranja osredotočenost izjemnega pomena. Pomagajte si z metodami
umirjanja in meditacije, da ostanete v ravnovesju. Svetujemo vam, da se umirite in se izogibate ekstremom
v življenjskem stilu, dieti ali v vašem športnem udejstvovanju. Revolucija se zna odviti na katerem koli
podro

i modro seliti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Mesečev kamen, Dimni kvarc

Ta mesec bo kot nalašč za uživanje in sprejemanje nagrad za preteklo delo. Sledite svojim sanjam in
priložnostim za nov projekt, napredovanje v službi ali novo službo. Zelo pozitivno boste razpoloženi, čutili
boste jasno namero, močno željo in namen, kaj želite zase v prihodnosti. Vaši talenti in sposobnosti vam
bodo na voljo in tudi drugi jih bodo bolj opazili. Sledite svojim ciljem in naj vas vaše navdušenje ne zanese
predaleč. Va

judem okoli sebe nikar ne vsiljujete svojih pogledov na stvari! Prav tako
ne prevzemajte idej drugih brez temeljitega premisleka. Oktober bo izjemno ugoden mesec za potovanja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Safir

žljivost bo v tem mesecu za vas pomembna, ne dovolite si jeznih izpadov in
prenagljenih odlo

še posebej pomembno.

šega življenja odpustiti. Kljub vsemu se v tem
mesecu n

ša filozofska narava vas utegne v tem mesecu zanesti globoko na podro

čitev. Mirnost in zbranost se vam bo obrestovala.

čju in verjetno bo potrebno določene stare stvari iz va

čja, ki jih obvladate.
zato je toliko bolj pomembno, da l
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Oktober bo mesec radosti in užitkov. Obkroženi boste z zabavo ter akcijo in vaše družabno življenje bo na
višku. Dovolite si razširiti svoja obzorja in ne popravljajte stvari, ki niso pokvarjene. Privoščite si druženja
ob dobri hrani in pijači, povabite svoje prijatelje, da se vam v tem mesecu pridružijo in se zabavajo z vami,
vendar bodite konzervativni. Va

odite pozorni na občutke ljubosumja,
ki bi se utegnili pojaviti. Pogovorite se in si ne dovolite izoliranosti, zaprtosti in depresivnih občutkov. V tem
mesecu si lahko pogledate kje se nahajate in kaj si želite za naprej. Pazite na svoje kosti, uživajte dovolj
kalcija in magnezija!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Flurit

To bo mesec, ko vas bo nekaj sililo v to, da greste vase in si obnovite svoje energetske rezerve. Čistili boste
stvari iz preteklosti, razreševali zamere in obsodbe in pomembno je, da se o vsem z nekom pogovorite.
Komunikacija vas bo re Gibanje bo
v tem mesecu potrebno, saj je pretok limfe po telesu pomemben za odstranjevanje toksinov iz telesa.
Privo

Ne spuščajte se v prepire ali v
dokazovanje, da imate le vi prav. Bodite jasni v svojih pričakovanjih, vendar ne bodite trmasti in vkopani v
svoje stališče za vsako ceno. Pred vami so spremembe, vendar ni modro, da svojo pot zastavite v
popolnoma novi smeri, ki je ne poznate.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hiastolit, Čaroit

To bo mesec polne jasnosti in zrelosti idej, s katerimi se ukvarjate zadnjih devet mesecev. Svoje sanje v
katere ste vložili veliko pozitivnih pričakovanj lahko sedaj z veliko lahkoto izpolnite. Dobri temelji in
podpora pa so v tem času še posebej dobrodošli in vse kar ste v preteklih mesecih začeli in gradili ima
sedaj veliko možnost, da se udejanji. Ker boste sijali tudi navzven, boste v družbi bolj opaženi. Izkoristite
priložnosti v katerih so vaše sposobnosti in talenti lahko bolj opaženi kot običajno. Z veliko lahkoto boste
ustvarjali nova prijateljstva, z isto lahkoto pa boste tudi zapuščali stara. Ne poskušajte prikrivati stvari, saj
so reflektorji usmerjeni v vas. Hkrati vas utegne velika aktivnost v tem mesecu iz

Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Zeleni granat

Mesec bo kot nalašč notranjo umiritev in usmeritev vase. Po mesecih aktivnosti vam bo notranja
regeneracija zares ustrezala. Čas bo primeren za meditacije, razmišljanje in branje saj bo aktivnost
potekala bolj navznoter kot navzven. Komunikacija z drugimi se bo zato lahko srečala z večjimi izzivi
nerazumevanja. Po eni strani ne boste imeli želje po komunikaciji z drugimi in se bodo lahko zaradi tega
počutili izločene iz vašega življenja, po drugi strani pa boste precej bolj občutljivi za stvari, ki jih bodo vaši
prijatelji ali partner izrazili. Dovolite si biti ranljivi in poi V tem
mesecu ni modro sprejemati pomembnih odločitev, raje si postavite cilje za prihodnost.
Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Lapis lazuli

Še vedno ste v obdobju sieste in to vam že pošteno preseda. Ker je vaša notranja energija v procesu
umirjanja, se lahko počutite izolirano in osamljeno, a se zaradi tega ne razburjajte preveč. Mesec izkoristite
za oblikovanje načrtov za prihodnost. Ste v idealni poziciji, da očistite vse nepotrebno iz svojega
repertoarja in se pripravite za nove priložnosti, ki bodo priletele v novembru. Čas izkoristite za opazovanje
dogajanja okoli sebe, zato da prisluhnete drugim in delite z njimi svoje sanje. Da boste svoje sanje lažje dali
v akcijo v naslednjih mesecih, si naberite notranje moči. Negujte seb, kar zna biti velik izziv in vendar
poi Potrpežljivost je v tem mesecu za vas izjemno pomembna!
Kristali, ki lahko pomagajo: Unakit, Malahit

ša diplomatska žilica bo v tem mesecu nedvomno v povezovanju razli

ševala iz situacij, zato si dovolite, da izrazite stvari, ki vam ležijo na duši.

š žo in negujte svoje telo, vaša kovinska energija zna biti v tem mesecu na preizkušnji in
trdost ter ostrina, ki sta zna

š

š š

čnih
značajev in interesov ljudi s katerimi boste prihajali v stik. In vendar b

čite si masa
čilni za vas, vam ne bosta prav veliko pomagali.

črpati zato nikar ne
pozabite na razvajanja telesa in duha.

čite toplino zavetja in mehkobo dotika.

čite toplino ognji ča.
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ZELIŠČA
Poznamo jih z vrta, tr

Njivska meta: telo ogreje in pospešuje prebavo. Posebno koristna je pri ob

žnice, lokalne trgovine. Toda pogosto jih ne poznamo dovolj, da bi jih uporabili pri
majhnih sitnostih in velikih nadlogah.

čutljivem želodcu in slabi
prebavi. Liste njivske mete narežemo in kuhamo skupaj z juhami, zelenjavo , mesnimi ali ribjimi jedmi, ali
pa jih jemo sveže s kruhom.

Vodna meta: razbremenjuje želodec in olajša dihanje. Uporabljamo jo pri prekomerni telesni teži. Kuhamo
jo skupaj z juhami, zelenjavo mesnimi in ribjimi jedmi, ali jo jemo svežo s kruhom.

Plazeča meta: pomaga pri artritisu, izpahovanju, zgagi in na splošno čisti želodec. Sv. Hildegarda pravi, da je
v plazeči meti moč 15 zelišč. Homeopatija ne dovoljuje sočasnega uživanja homeopatskih zdravil in mete,
ker lahko zdravilo okrepi ali pa izniči zdravilni učinek. Meta torej moti homeopatsko zdravljenje prav s svojo
močjo.

Navadni pelin: Lajša težave pri vnetju sluznice (gastritis), občutljivem želodcu in težavah z zgago. Spodbuja
delovanje jeter in trebušne slinavke. Za noževo konico suhega pelina kuhamo z juhami, zelenjavo, mesnimi
jedmi, perutnino, ribami. Pelin je po zadnjih dognanjih rahlo strupen, zato previdno z njegovo uporabo.

Bertram ali piretrovec: je univerzalno zdravilno sredstvo. Vedno ga pripravljamo skupaj z galgantom. Skrbi
za dobro prebavo in kri ter daje moč in energijo. Lahko ga kuhamo skupaj z drugimi jedmi in ga
uporabljamo surovega.

Vrtni šetraj: se poda k vsaki zelenjavi, spodbuja dobro voljo.

Komarček: poda se h klasičnim jedem, ki vzpodbujajo dobro voljo ter k žitnim in zelenjavnim jedem. Čisit
želodec, odpravlja ustni zadah, krepi vid, skrbi za izdatno potenje, barvo in svež telesni vonj. Komarčkova
semena odpravljajo neprijeten zadah iz ust, zjutraj na tešče in preko dneva žvečimo semena, ki so ostala od
kuhanja komarčkovega čaja. Komarček pomaga pri začetnih znakih pešanja vida.

Galgant: uporabljamo namesto popra. Je zdravilo za srce, greje telo, blaži krče, pomaga pri težavah ob
menstruaciji, težavah s krvnim obtokom, utrujenosti, glavobolu, motnjah prekrvavitve. Uporabljamo ga kot
prašek ali zdrobljene koščke korenike. Pomaga pri težavah s srcem, utrujenosti, prebavnih motnjah. S
pomočjo galganta premagamo krize med postom.

Klinčki: zmlete nageljnove žbice uporabljamo zelo varčno, ker imajo izredno močan okus. Klinčki
pripomorejo k temu, da se zmanjša oteklina veznega tkiva, ki je nastala zaradi putike. Žvečenje klinčkov (
ne več kot 2-3 na dan) pomaga proti zvenenju v glavi, ki je posledica preobčutljivosti na vremenske
spremembe.

Sabljasti triplat: ali grško seno sodi k juham, omakam in kremnim zelenjavnim jedem. Moramo ga vedno
kuhati ali 1/4 ure pred uporabo namakati v vroči tekočini. vzpodbuja tek.

Rimska kumina: ali kumin. Vzpodbuja prebavo sira. Ljudje, ki imajo težave s srcem se naj je izogibajo.

Poper kubeba: je vrsta popra z zelo močnim okusom. Uporabljamo ga za začinjanje krepkih juh in živil iz
žitaric. Vzpodbuja telesno in duševno zmogljivost, zmanjšuje stres in stanje strahu.

Muškatni orešek: odpira srce in zmanjšuje količino škodljivih sokov. Čisti kri, pomaga pri težavah s
koncentracijo, lenobi, duševni preobremenjenosti: Vzpodbuja dobro počutje. Uporabljamo ga previdno. Je
sestavina Hildegardinih piškotov za živce.

Mešanica pelargonjinega praška: je sestavljena iz praška prave pelargonije, bertrama in muškatnega
oreška. Skupaj deluje proti gripi. Pri prehladu vzamemo ščepec in ga potresemo po solatnih prelivih ali ga
dodamo testu za kruh.



Poper: poper suši, zato ga ne smemo uživati vsak dan.

Materina dušica ali timijan : prija k vsem zelenjavnim, mesnim in žitnim jedem. To je začimba za kožo, saj
lajša vse vrste tegob v zvezi s kožo ali jih celo odpravlja. Materino dušico uporabljajmo pogosto, dodamo jo
v začetku kuhanja.

Žajbelj: odpravlja nakopičene strupene snovi iz telesa. Čisti in zdravi. Če je mogoče pojejmo 1-2 sveža
žajbljeva lista ali pa ga kuhajmo skupaj z jedmi. Odpravlja neprijeten zadah iz ust, krepi želodec. Pri težavah
z dihanjem in prehladu pomaga zvit žajbljev list, ki ga potisnemo v nosnico.

Ožepek: vzpodbuja dobro voljo. Sodi k vsem jedem. Vedno ga je potrebno kuhati. Posušen prah je močnejši
kot sveže zelišče. Pomaga proti potrtosti, otožnosti in motnjah delovanja ledvic.

Cimet: ogreje , spodbuja dobro voljo, sprošča, ostri čute in čisti kri. odpravlja motnje presnove, zato bi ga
bilo potrebno uživati vsak dan. Košček cimetove skorje dodamo čaju, omaki itd. Tudi cimet v prahu lahko
dodamo vsem jedem.

Vir: http://www.gurman.eu/leksikon.php?S=7&Article=219
Začimbe za pestrejši okus, Mladinska knjiga 1990
http://www.siol.net/trendi/kulinarika/2008/05/zelisca_v_kuhinji.aspx
Brigitte Pregenzer in Brigitte Schmidle: Hildegarda iz Bigna: Post brez muk. Družina, 2006
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1. Vedno, vedno, vedno ima

2. Tisto s

3. Vedno dobi

4. Na karkoli se osredoto .

5. Verjetnost, da bo

6.

7. Najhitrej

8. Avtomati
.

9. Takoj sedaj se lahko po

10. Takoj sedaj se lahko po

11.

12.

13. Navezanost na rezultate vzbudi strah in dvom, ki bosta povzro

14.

š prav!

š svoj um, napolni tvoje življenje.

š ve žen.

š obi življenju

š dosegel svoje cilje pove š že s tem, da si jih zapišeš.

š, ker greš vedno tja, kamor gledaš.

ši na življenja je, da si najdete nekaj, za kar ste hvaležni.

šljate, govorite, opazujete ali si
predstavljate

e, še preteklosti.

Da bi izkusili radost in sladek navdih, odpustite vse obsodbe.

želite uspešno potovati v daljave, morate opustiti tako strahove, kot tudi upiranje.

želite izkusiti mir in zadovoljstvo, morate opustiti tako sovraštvo kot tudi zamere.

čimer napolni

č tega, za kar si iskreno hvale

ča čajno postane precej večje v tvojem

ča

Vedno glej, kam gre

čin, da greste nazaj v tok

čno povabite k sebi več tega, o čemer razmi

čutite bolj če se spomnite nekaj prijetnega iz va

čutite bolje tako, da si predstavljate nekaj, česar se veselite v
prihodnosti.

Če

čila le, da stvari ne boste dobili.

Če

Grant McFetridge

NA KRAT KO . . . NA JBOL JŠA SKRITA P RAVILA ŽIVL JENJANA K R AT KO . . . NA JBOL JŠA SKRITA PRAV ILA ŽIVL JENJA



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
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