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Pozdrav svetlobe !
Zadnji mesec v letu se nam hitro bliža. Kot je zletelo skozi celo leto lahko pričakujemo, da bo naglo
oddrvel tudi tale december. November nam je prinesel obilo blagoslovov in verjamem, da jih bo
december prinesel še veliko več. Blagoslovi obsegajo tako pozitivne kot negativne izkušnje v naših
življenjih, saj nas prebujajo in spominjajo na našo resnično naravo.

Okrasite svoj dom in se pripravite na prehod v magično leto 2012. Svetujem vam, da opravite
energijsko čiščenje prostora pred prazniki in svoj dom ovijete v toplino, ljubezen in domačnost.
Okrasite ga in osvetlite ter osrečite svojo hišno devo s kakšno še posebej pisano ali lesketajočo se
malenkostjo. Prazniki so nedvomno čas, ki se ga veselimo vsi, ne le otroci in obdarovanje zajema le
majhen košček tega, kar prazniki simbolično predstavljajo. Zato praznujte, praznujte lepoto in
prijaznost, dobroto in ljubeznivost. Naučite se praznovati sami sebe vsak dan. Prazniki pred nami so
izjemen čas, primeren za notranje vpoglede, kajti ko svetloba pojenja v zunanjem svetu je čas, da jo
poiščemo v notranjem svetu in naši predniki so to vedeli. Pripovedovanje zgodb, branje poezije in
svetih tekstov je v tem času leta, ki je pred nami še toliko bolj pomembno. Če iščete darila, ki so
posebna, iščite s srcem, kajti bistvo je očem nevidno, kot pravi mali princ. Podpirajte lokalne trgovce in
tiste, ki z navdušenjem in trudom ustvarjajo lepoto izpod svojih prstov. Bodite ustvarjalni, saj lahko
veliko stvari ustvarimo tudi sami. In predvsem se v tem mesecu resnično in iz srca zabavajte!

Naj vam leto 2012 prinese obilo blagoslovov, lepote in dobrote v obilju, naj bo polno ljubezni in
prijaznosti in predvsem se pogosto spomnite in imejte radi sami sebe!

Hvala Enosti, Bo za to izku njo ivljenja 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 zdaj.
Do naslednji sne

V prihajajo želim, da se prepoznate kot odsev božanskega!

žanski zavesti š ž

žinke

čem letu vam

č pa pojdite ven lovit , angelske mavrice in magičen vilinski prah

Taja Albolena

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Izpustite preteklost,
kajti šele tako lahko stopite proti prihodnosti.
Izpustite vsa obžalovanja,
Kajti šele tako lahko stopite sreči nasproti.
Izpustite vsa predvidevanja,
Kajti šele tako lahko stopite proti resnici.
Izpustite vse probleme,
Kajti šele tako lahko stopate proti rešitvam.
Izpustite Sebe,
Kajti šele tako lahko stopite v neskončnost.



Ženska v svoji polni moči zna poskrbeti zase.
Izstopila je iz vloge žrtve in prevzela polno odgovornost za svoje odzive, za svoje izbire za to, da
soustvarja svoje življenje. Izbrala je, da poskrbi zase, da izrazi ljubezen do sebe, negovanje sebe in
lastno vrednost.
Ve, da je vir izkušnje, ki jo ustvarja. Ženska v svoji polni moči razume kdo v resnici je.

Ženska v svoji polni moči se zaveda pomembnosti ljudi v njenem življenju in ve, da soustvarja svet
z ljudmi. Ve, da so vsi odnosi v njenem svetu le odsev njenega notranjega odnosa do sebe.
Spoštuje vse življenje na Zemlji.
Ženska v svoji polni moči razume pomembnost druženja z drugimi ženskami in ve kako jo to
neguje in polni.
Ženska v svoji polni moči razume moške. Ve, da so moški popolnoma drugačni v dojemanju in
izkušanju sveta.

Ženska v svoji polni moči ve kaj je intimnost in povezanost, ter razume kaj ustvarja zdravo
spolnost. Ve, kaj jo polni in kaj neguje njeno ženstvenost, sočnost, živost, senzualnost,
povezanost in kreativnost.
Ženska v svoji polni moči je polno utelešena v svojem telesu, uživa v svojem telesu ko pleše, se
izraža skozi telo in neguje svoje telo. Izžareva svojo pristnost, avtentičnost in je to kar je, brez
potrebe, da bi se skrila, pomanjšala ali se naredila nevidno. Je polno prisotna v tem trenutku,
tukaj in zdaj.

Ženska v svoji polni moči je radovedna, kreativna, pozna svoje srčne želje in živi v skladu z njimi.
Ženska v svoji polni moči soustvarja z življenjem. Ima čas za širjenje svoje zavesti in je v stiku s
svojo dušo.
Ženska v svoji polni moči živi svoje sanje, pozna svoje želje in si dopušča da sprejema stvari v svoje
življenje. Zna se sprostiti in sprejeti blagoslove, ki prihajajo v njeno življenje.
Ženska v svoji polni moči je hvaležna za vse stvari, ki so del njenega življenja. Je izpolnjena,
zadovoljna, srečna, čuti v sebi celostnost in celovitost. Vidi lepoto v nepopolnosti.

Ženska v svoji polni moči je v stiku z lastno veličastnostjo, enkratnostjo, dragocenostjo, ve, da je
udejanjanje božanskega na Zemlji. Ve, da s tem, ko iz sebe izžareva ljubezen, hvaležnost,
zadovoljstvo in izpolnjenost preobraža svet.
Postani ženska v svoji polni moči.

Predavanja ženska v svoji polni moči vodi: Taja Albolena

Sklop predavanj obsega:

Ženska v svoji polni moči pozna sebe
Ženska v svoji polni moči razume moške
Ženska v svoji polni moči je čutna
Ženska v svoji polni moči in spolnost
Ženska v svoji polni moči živi svoje sanje
Ženska v svoji polni močije v stiku s svojo dušo

Ženska v svoji polni večerna druženja najdete v Ljubljani, Mariboru, Izoli, Novi Gorici in Novem
mestu. Za informacije o datumih obiščite spletno stran več tudi na Facebook
strani i

www.divine.si
http://www.facebook.com/divine.s
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Vstopamo v predpraznični in praznični december in z njim prihaja tudi najbolj temačno ter hkrati najbolj z
lučjo napolnjeno obdobje. Potencial luči leži v vsakem posamezniku medtem ko je naše okolje vedno bolj v
ciklu teme. Bližamo se dnevu, ko se bo cikel obrnil in z njim se lahko obrnejo tudi naši notranji cikli, če tako
izberemo. Vaša odločitev je izjemno pomembna stvar, vaša odločitev, vaša izbira šteje. Pomembno je
zavedanje, da soustvarjamo ta svet skozi odločitve, izbire, ki jih sprejemamo. Še vedno se premalo
zavedamo te resnice in premalo zavestno izbiramo. Še vedno svojo moč prepuščamo drugim, da z njo
upravljajo in izbirajo v našem imenu. Soustvarjanje o katerem govorimo je močno povezano z našo
sposobnostjo zavestne izbire, kajti v resnici vse možnosti že obstajajo, mi le izbiramo med njimi in to je
naše soustvarjanje.
Izjemno pomembno sporočilo v decembru pravi, da lahko stopamo v stik samo s tistimi možnostmi, s
tistimi vzporednimi vesolji ali potencialnimi vzporednicami, na katere smo vibracijsko usklajeni. In našo
vibracijo določajo naši občutki in ne naše misli ali čustva. Spomniti se moramo starodavne notranje
tehnologije, ki goovori o tem, kako so naši občutki molitev in kako lahko samo preko notranjega miru v
resnici ustvarjamo čudeže. In to je naša dediščina kajti Jezus je dejal, vse to in še več boste počeli vi, če si
boste to dopustili. Zbudite se, čas je. Zbudite se iz transa udomačenosti, transa sledenja, transa pozabe, res
je čas, da začnete zavestno soustvarjati ta svet.

December bo tradicionalno mesec, ko bo pomembna veščina očiščenja in preobrazbe vsega, kar nosimo v
sebi, da bi lahko dosegli bolj uravnovešeno in harmonično stanje Biti znotraj čustvenega in mentalnega
telesa. Pogosto pozabimo, da smo sami sebi največji sovražnik s tem, ko se ne znamo sprostiti in spustiti
energetskega naboja, ki ga imamo v svojih celicah.
Čas je, da opustite vse občutke krivde, sramu in občutke nevrednosti, ki jih tajko dolgo nosite s seboj.
Pomembno je, da se pomirite s preteklostjo, da bi lahko zaznali energije, ki prihajajo do vas in zavestno
izbrali kar želite zase. Bolečina je samo odsotnost ljubezni in ko se lahko z njo spogledamo, vstopimo vanjo
ugotovimo, da se enostavno razprši. Konec decembra sem pripravila večerno srečanje, ki bo namenjeno
odpuščanju preteklosti skozi notranjo tehnologijo čutenja in blagoslovov, izpraznjen prostor pa bomo
napolnili z usmerjanjem na naš prihodnji jaz in vse tisto, kar prinašamo na ta planet. Močno se zavedam,
da je skrajen čas, da ljudje začnemo v polnosti živeti svoj klic, da vsak v sebi prepozna svoje talente in
sposobnosti in jih začne živeti. Vem, da že dolgo govorimo o tem, potrebna so dejanja, potrebno je očistiti
svoje čustveno in mentalno telo energijskega naboja, da bi lahko slišali in prejeli to, kar prihaja skozi nas. V
kolikor se nam želite pridružiti ste vabljeni 30.12. ko bomo opuščali preteklost in se naravnavali na
prihodnost, ki smo jo izbrali in je naša rojstna pravica.

Veliko lepih in visoko letečih besed je prisotnih kamorkoli se obrnemo in v decembru je teh še več kot v
kateremkoli drugem času leta. Veliko visoko letečih želja, ki nikoli ne ugledajo luči sveta izgovorimo in
pogosto nam ni jasno zakaj ne. Postali smo umetniki v samosabotaži, ko svoje dobre namene sami uničimo,
jih sabotiramo in si ne dopustimo sprejeti. In vendar so nam čudeži na dosegu roke vsakodnevno. Mi pa se
mučimo in borimo. Čas je, da opustimo vse tisto, kar smo si sami izbrali in nam ne služi več. In edini način,
da to storimo je skozi to, da se s tem spogledamo v sebi. Poskušali smo mnoge stvari od tega da smo se s
tem borili do tega, da smo to zanikali v sebi. Zdaj je morda nastopil čas, da enostavno stopimo v te svoje
izbire in se z njimi soočimo, kajti le tako dobesedno razpadejo, čustveni naboj se sprosti in mi smo to kar
smo. Nič ni potrebno narediti, le dopustiti morate, da odpade vse, kar je odveč.

December z vsemi angeli, ki v tem posvečenem času stopajo
v stik s prebivalci Zemlje čakajo na nas, da samo spustimo
vse tisto, kar leži na poti med nami in notranjim mirom, ki
ga lahko dosežemo in je naša rojstna pravica.

Od vas je odvisno kaj boste izbrali zase.
Od vas je odvisno v katero smer se boste usmerili.
Čas izbire je zopet tukaj, kajti december je tisti mesec, ki s
svojo mogočno prisotnostjo zaključuje še en cikel v kolesu
življenja. Kam se boste usedli s 1.1. določate vi sami.
Kaj boste izbrali za leto 2012?

DIVINE.SI
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Ko je Krščanstvo prevzelo poganske praznike, so Yule začeli praznovati kot Božič. Prevzeli so tudi mnogo
poganskih simbolov povezanih s tem praznikom luči. Prižiganje sveč in obešanje venčka na vrata sta samo
dva od najbolj poznanih simbolov Luči. Mitološko gledano je na Yule boginja rodila sončnega boga, na
najdaljšo noč zato vsako leto praznujejo ponovno rojstvo - sonca.

Povezujemo se z boginjami, ki predstavljajo aspekt matere. Najdaljša noč v letu se je imenovala Materina
noč, saj je v temi boginja še enkrat rodila Luč. Isis je rodila Horusa, Freya sina Baldurja, gre za simbolično
rojstvo Luči. Freya je boginja magije, sonca, moči in molitve. Njen simbol je omela, ki simbolizira mir in
ljubezen ter obljublja poljub vsakomur, ki se sprehodi pod njo.
To je dan preobratov, ključen trenutek, ko se začne nov cikel. Dvanajst dni božiča se začne 21. decembra in
traja do 6. januarja, ko so praznovali mali božič, v tem obdobju so se obdarovali. Na ta dan postavite
božično drevesce. Okrasite ga z zlatimi in rdečimi okraski, ki tradicionalno, skupaj z zeleno predstavljajo
novo rojstvo.
Po stari tradiciji so na ali e so li

bila

Na ta ve

V tem

poljih se prižg kresov . Otroci hodi od hiše do hiše z jabolki in pomarančami v
košari, ki je narejena iz zimzelenega stebla. Jabolka in pomaranče predstavljajo Sonce. Stebla
simbolizirajo neumrljivost. Božično drevo, omelo in bršljan so povabilo Naravi, da se pridruži proslavljanju.
V ta namen v bližini vhodnih vrat nameščamo vejico božičnega drevesca.

čer Velika Mati rodi otroka upanja. Na najdaljšo noč v letu so predniki proslavljali ponovno rojstvo
sina, ki bo segrel zmrznjeno zemljo in omogočil, da se bo iz semen, ki jih je skozi dolgo zimo varovala
Zemlja, razvilo novo življenje. Prižigajo se sveče in kresi v pozdrav novorojenega sina. Vrnjena luč zaključi
cikel življenja, smrti in ponovnega rojstva. V procesu ponovnega rojstva določate nova semena, nove
naemre, nove odločitve, za nov cikel.

času ponovnega rojstva se začnemo bolj zavedati svoje povezanosti z angelskimi energijami, ki so del
nas in so v nas. V tem času nas na svojo prisotnost začenejo opozarjati z vseh koncev. Pojavljajo se na
televiziji, v trgovinah jih videvamo na policah, z njimi se obdarujemo in z nami so, da nas spomnijo, kdo
smo v resnici in da so del nas in v nas.
Iz teme prihajajo vizije in navdih s strani duha, novo čne rasti s pomočjo

čas ponovnega vstajenja, ko se najgloblji vzgibi manifestirajo v zunanji svet in soustvarjamo to, kar
smo izbrali zase. TO je čas sprejemanja odločitev, ki bodo prečistile in okrepile na

času se izoblikujejo duhovne moči, na
četka in ne konca, je le nadaljevanje.

Tukaj se začnemo zavedati, da ustvarjamo vibracije v duhu z vsako mislijo, besedo, dejanjem, vsako čustvo
in vse kar storim se vrača anzaj k meni.
Zimski solsticij predstavlja konec jin ciklusa in začetek jang ciklusa, ko se sonce vrača. Zemljin ciklus se
ohranja v harmoničnem ravnovesju s pomočjo nara čujočega in upadajočega ciklusa sonca, ki ustvarja
uravnote

Čas za delovanje čil in vendar se v notranjosti čas zunanje rasti čenja.

življenje za življenjske sile. Vrne se
energija ognja, jang energija, sonce, ki aktivira naš notranji vodni svet in nas navdihne, da odidemo iz teme.
To je

šo povezavo z duhom in
našo duhovno pot. V tem ša kvintesenca, ki je peti element, vir vseh
smeri ali duh, ki povezuje vse kar obstaja. V duhu ni ne za

š
ženi sili jina in janga. Zimski solsticij je praznovanje povratka sonca, povratka svetlobe in povratka

ciklusa zunanje rasti. še ni napo že za

Yule, Zimski solsticij, 21. december

Ključ: Umirjenost, počitek, oklevanje
Simbol: Venčki iz smrečja, božje drevce,
bršljan, omela, zlata sveča
Kristal: Rubin, Smaragd, Diamant

31.10

21.12.je dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši.

Sile v naravi počivajo, se usmerjajo
navznoter. Vendar se globoko v nedrjih Zemlje novo
življenje pripravlja na rast.

je po legendi stari bog umrl, se vrnil domov na
Drugi svet ali Tir - Na - Nog in potrpežljivo čakal na
ponovno rojstvo ob zimskem solsticiju.

Temna polovica leta se prelevi v svetlo polovico.
Naslednji dan bo Sonce malo višje na nebu in dan bo
malo daljši.



M O LIT EV T EG A MESEC AMO LITE V T EG A MESECA

Molitev ponovne povezanosti

Jaz sem tukaj,Jaz sem prisoten, Jaz sem živ, Jaz sem svoboden
to so moje izkušnje, da se jih spomnim in jih izkusim
Jaz sem vse in ko polno živim sebe, se dnevno spominjam te povezave.

Ta svet je moj, da se povezujem, kot izbiram
Ta svet je moj, da ga izkušam
Ta svet je moj, da ljubim.

Narava je sila s katero se povezujem in povabim sebe, da prejmem njene moči
Narava je sila in povabim sebe, da jo ljubim in jo vsak dan vidim kot starša, ki mi daje življenje

Diham z naravo, diham s človeštvom, diham sam s sabo
Nikoli zares sam, nikoli samo človek, spoštujem duha diha življenja, katerega del sem.

Jaz sem v miru sam s sabo in s tem svetom
Jaz rastem v miru
Jaz rastem v ljubezni.

Reconnection Affirmation

I am here. I am present. I am alive. I am passionate. I am free.
These experiences are mine to remember and experience.
I am everything and through living fully as myself, I will remember this connection, daily.

This world is mine to connect to as I choose.
This world is mine to experience.
This world is mine to love.

Nature is a force, and I invite myself to join with and receive of its power.
Nature is a force and I invite myself to love it and see it as my parent, in that it daily gives me life.

I breathe with nature, I breathe with humanity, I breathe with myself.
Never truly alone, never only human, honouring the spirit breath of life I am a part of.

I can be peace for myself and for this world.
I am growing in peace.
I am growing in love.

Lee Harris



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

JANTAR...

Afirmacija deve kristala

kamen integracije

“Tukaj sem, da vas spomnim starodavnih učenj in znanj, ki so del vaše dediščine in do katerih imate dostop,
če tako izberete. Pomagam vam odstranjevati ovire na poti, še posebej tiste, ki so del vašega genetskega
izročila in prihajajo s strani vaših prednikov. Zaščitim vas na popotovanjih, še posebej na notranjih
popotovanjih v preteklost ali prihodnost. Stoletja sem zaveznik šamanov in vseh tistih, ki delajo z
energijami narave. Sem vir svetlobe za vse tiste, ki so pozabili, da so svetloba. Če ste v depresiji ali ste se
izgubili v temi vam pomagam najti notranjo luč. Moja vibracija je vibracija strjene sončne svetlobe in
simbolično predstavljam vaše notranje sonce. Dovolite mi, da sem vaš vodnik v povezovanju z vašim
zvezdnim izvorom, saj mi zvezde niso tuje.”

Rimski pisatelj Plinij je bil prvi znanstvenik, ki se je odločil
dokazati, da je jantar smola dreves. Posebno pozornost je
posvečal vonju smole in dimnemu ognju, ki je nastal ob
gorenju jantarja. Poudarjal je tudi, da se v naravnem,
prozornem jantarju, pogosto lahko vidi koščke rastlin in
žuželk.

Kasneje so nemški znanstveniki skušali izpodbijati to
hipotezo. Tako je na primer znan znanstvenik Georg Agrikola
(16. stoletje) dokazoval, da jantar nastaja pod površjem
zemlje iz tekočih bituminoznih materialov, ki se ob prodoru
na površje strdijo.

V starodavni Rusiji so jantar dobro poznali.
Imenovali so ga mitološki kamen in mu pripisovali čarobno moč.
Danes je znano, da je baltski jantar (mednarodni minerološki izraz: succinitum) strjena smola dreves,
predvsem iglavcev, ki so rastla na področju Skandinavskega polotoka (današnje območje Baltskega morja).
Pred približno 45 - 40 milijonov leti je prišlo v teh koncih do pomembne otoplitve in ovlažitve ozračja,
zaradi katere so drevesa posledično proizvajala več smole. Smola je oksidirala kisik iz zraka, debla so
prekrila z debelo rjavo plastjo in na ta način so se shranila v prsti gozda. Reke in potoki so iz zemlje sprali
strnjene kamne in jih odnesli v antično morje, ki se je raztezalo na področju današnjega polotoka
Kaliningrad.

Kot zdravilni kamen in amulet uporabljajo jantar že vsaj 7000 let. Jantar simbolizira sonce in duhovno
povezanost. V preteklosti so ga veliko uporabljali za lajšanje glavobolov, bolezni grla, ušes in oči. Znan je po
tem, da krepi imunski sistem, lajša bolečine, pospeši celjenje ran ter zmajša vnetja grla in ušes.

Ko jantar nosimo na koži, naj bi se zaradi telesne toplote sproščale minimalne količine zdravilnih olj, ki se
absorbirajo skozi kožo in gredo v krvni obtok. Tako delujejo pomirjujoče na otroka, ki mu izraščajo zobki.

Povezan je s sončnim pletežem in spolno čakro. Prinaša dobro srečo in je poznan po svojih čistilnih
sposobnostih. Iz telesa potegne bolezni in je zelo pomirjujoč kamen, ki znižuje stres ter povečuje
samozavest. Ščiti pred radiacijo in je primeren za vse, ki so del terapije z obsevanjem.

: " Kličem sile očiščenja in zdravljenja mojega energijskega polja in objemam
blagoslove fizičnega življenja.”



Svetloba! Od nekdaj je predstavljala enega najpomembnejših elementov življenja, pa naj gre za njeno
fizično ali notranjo, duhovno obliko. Ob svetlobi sonca, sveče ali svetilk smo se od nekdaj rojevali, ob
svetlobi sonca, sveče ali svetilk odhajamo s tega sveta, svetloba nas spremlja ves čas našega bivanja tu in
svetloba nas sprejme, ko zapustimo ta svet.
Svetloba je pomembna spremljevalka našega življenja, saj jo srečamo povsod, ne moremo se ji izogniti,
četudi ugasnemo luč. Svetloba ustvarja prijetno atmosfero, zato ostanimo še ta mesec s svetlobo tokrat
malce posebno tisto božično novoletno, ko lovimo čarobnost trenutka, tega tukaj zdaj. Novo leto je pred
vrati in staro se počasi poslavlja. Podala si bosta roke in se nato poslovila, mi pa bomo zapluli v novo leto,
polni pričakovanja in postavljeni pred mnoge nove preizkušnje. Tako kot vsako leto.

Sicer pa je svetloba od nekdaj imela velik in globok pomen za človeka. Sama beseda svetloba ima isti koren
kot beseda svetost, pa tudi svet, saj je svetloba tista, ki ustvari in razkrije svet. Geneza pravi, da je Bog
najprej ustvaril svetlobo. Iz te božanske svetlobe izhajajo vse ostale oblike svetlobe - žarenje svetlobe iz
prvobitne točke spočenja prostor, razsežnost, ravni bivanja. Iz prvobitne svetlobe izhaja tudi sedem
božanskih žarkov svetlobe, ki jih ezoterika pozna kot sedem različnih tipov izražanja zavesti.

Simbolika svetlobe je zelo bogata: povezana je s spoznanjem, razsvetljenjem, intuicijo, nesmrtnostjo,
ljubeznijo, življenjem. V dvojnosti svetloba - tema najdemo univerzalnost dveh temeljnih polov življenja:
Nebo - Zemlja, Sonce - Luna, Jang - Jin. Svetloba je nujna za življenje, tako tista, ki prihaja od sonca in
omogoča fizično bivanje na planetu, kot tudi duhovna, ki omogoča obstoj človeka kot duhovnega bitja.
Mnoge mitologije, religije in običaji zato častijo sonce, saj je glavni izvor svetlobe. Poleg tega sonce zvečer
'umre', a se zjutraj ponovno v novi luči 'rodi'. Ta večno ponavljajoči se ritem tudi v človeku zbuja zaupanje v
večnost in moč življenja. Zato je sonce tudi simbol vstajenja od mrtvih in nesmrtnosti.

V tem pred novoletnem času nas obkroža cela množica majhnih lučk, ki nas spremljajo na vsakem koraku.
Kot bi nas želele razvedriti in vnesti v naše življenje malo več jang energije, malce več vedrine in aktivnosti.
Zato le pogumno okrasite smreke in borovce na vrtu z lučkami, ki bodo vrt spremenile v čudežno deželo, še
posebej, če bo narava navrgla nekaj snega. Narava v tem času počiva in spokojnost, ki veje iz njenih nedrij
lahko občutimo kot rahlo melanholičnost in zaspanost.

V času božiča se na Zemljo vsuvajo ogromne količine pozitivne kozmične energije, ki so na voljo vsakomur,
da si vzame delček. V obliki želja, molitev ali le drobnih prebliskov, tistih iskric, ki jih že v naslednjem
trenutku ni več. Prvi znanilec božičnih praznikov v našem domu je adventni venček, ki v družino s svojo
simboliko prinese svetlobo ter vzbudi veselo pričakovanje bližajočih se praznikov. Prazniki so posebni dnevi
v letu in pomembno je poznavanje njihovega ozadja, njihove vsebine in pomena. Odnos do praznikov je v
resnici zelo pomemben, kar kaže na našo povezavo z višjimi vsebinami, samim seboj, soljudmi in družbo
nasploh.

Adventni čas zdaj traja štiri tedne pred božičem in ima še posebej simboličen pomen. Spominjal naj bi na
štiri tisočletja od Adama do Kristusa. Tako dolgo naj bi namreč po nekdanjem pojmovanju trajala doba od
začetka človeškega rodu do Kristusovega rojstva. Cerkev je uvedla advent šele v 6. stoletju. Adventni venci
ali venčki so se najprej pojavili po cerkvah, nato pa tudi po družinskih domovih.

Adventni venci imajo navadno štiri rdeče sveče, prepleteni pa so z vijoličastimi trakovi. Svečke na adventnih
venčkih nehote prinašajo to energijo angelov v naše domove, saj so po tradiciji obvezen del božičnega
okrasja.Ogenj predstavlja preobrazbo, čiščenje, pozitivno energijo, luč. Po stari poganski tradiciji je
prižiganje ognja ob zimskem solsticiju 21. decembra pomagalo oslabljeni energiji sonca. Ljudje so na ta
način izražali svojo željo in vero v to, da se bodo dnevi začeli daljšati. Bakla pri vhodu v dom v zimskih
večerih prijetno ogreje srca domačih in ustvari dobrodošlico gostom.

Adventni venčki na vhodnih vratih izražajo dobrodošlico in blagoslov, pa naj bodo iz smrečja, bršljana ali
omele. V zimzelenem rastlinju je v tem zimskem času, ko kljubuje otrplosti in smrti, po davnem verovanju
posebna življenjska moč. Zato imajo v tem času posebno mesto tudi lončki s kalečo pšenico, tako
imenovani Adonisovi vrtički. Zelo popularna je v predbožičnem časuje tudi Božična zvezda, saj simbolično
predstavlja osebno rast in notranje potovanje, ker cveti v času ob prehodu iz starega v novo. Zanimivo je
dejstvo, da so jih prvi gojili azteki v Mehiki dolgo preden so jo v krščanstvu prevzeli kot božično popotnico.
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Ko pride v deželo zima, ko so dnevi tako kratki, da gremo zjutraj od doma v temi in v temi pridemo domov,
ko sneg pobeli hribe in doline, to so dnevi za počitek in lenarjenje ob kaminu.

Že davno so minili časi, ko je bilo kurjenje kamina prava mala znanost, ko so kamini potrebovali skoraj toliko
pozornosti kot majhen otrok. Neprestano nalaganje drv na ogenj, zračenje prostora kadar je dim »udaril
nazaj«, skrb, da bo kakšen ogorek priletel iz kurišča in nam zasmodil preprogo ali parket , to so problemi
preteklosti.

Dandanes imamo obilico različnih možnosti, ko se odločamo za kamin. Ne samo, da nam le ta ponuja
varnost in dobre izkoristke goriva, ponuja tudi nešteto oblikovnih možnosti. Lahko je izdelan s pečnicami,
pa nas spominja na dobro staro krušno peč, lahko je obdelan s kamnom, lahko je zunanji plašč kamina
obdelan z ometom, lahko je kvadraten, okrogel, valovit…

Kar se tiče oblik lahko rečemo da nam prej zmanjka idej kot tehničnih možnosti za izdelavo kamina.
Samo kurišče je lahko široko 40 cm, lahko pa si omislimo kurišče širine enega metra ali še kaj več. Šipa
kaminski vrat je lahko tudi okrogla, trapezna, lahko se odpira navzgor in se skrije v plašč kamina. Če
izberemo kvaliteten kaminski vložek, šipa tudi dolgo časa ostane čista in nam omogoča opazovanje igre
plamenov v turobnih zimskih dneh.

Ogenj je res nekaj posebnega. Veliko ljudi se popolnoma sprosti od napornega dneva samo s tem, da zakuri
kamin, se usede v fotelj in uživa ob prasketanju plamena v kaminu. Ne glede na to, da je danes čas
tehnologije, čas ko lahko gledaš sto televizijskih programov, ko je dogajanje na drugem koncu sveta
oddaljeno samo pritisk gumba na daljincu, je še vedno marsikomu bolj zanimivo opazovanje plamenov v
domačem kaminu.

Kamin je lahko videti zelo starinsko, celo arhaično pa nam še vedno lahko ponuja čisto izgorevanje, dobre
izkoristke, lahko tudi akumulacijo toplote kot kaka krušna peč, možno ga je tudi opremit z elektroniko, ki
avtomatsko dozira dovod zraka v kurišče tako da je naše delo samo to, da naložimo drva v kurišče,
prižgemo trske, potem pa kamin »sam skrbi zase«.

No ja, seveda še vedno obstajajo nepoboljšljivi romantiki, ki prisegajo na stik z ognjem brez šipe, ljudje ki
želijo imeit klasičen kamin kot so se delali pred tristo leti.
Tudi take želje se lahko izpolnijo, je pa to včasih povezano s sanacijo dimnika, saj starodobni kamini
zahtevajo dimnik skozi katerega brez problema pride Božiček, tudi če ima kakšen kilogramček več, kot bi
bila idealna teža za odraslega moškega. V takih primerih potrebujemo tudi veliko svežega zraka, ki naredi
prepih skozi kamin in tako pomaga dimu, da najde pot skozi dimnik. Paziti je potrebno, da v radiju štirih
metrov okrog kamina ni vnetljivih materialov, nikoli, res nikoli ne smemo pustiti zakurjenega kamina brez
nadzora, če smo še tako utrujeni moramo počakati, da ogenj pogori do konca, šele nato lahko ležemo k
počitku.
K takemu kaminu sodi seveda tudi spor z dimnikarjem, saj, če le ta izve da imate klasičen odprt kamin brez
šipe, je seveda po uradni dolžnosti primoran, da vam prepove kurjenje le tega.
Skratka, nepoboljšljivi romantiki, ljubitelji starodobnih kaminov imajo z njimi kar cel kup težav in
obveznosti.
Ko ga kurijo, kršijo tudi Zakon o kurjenju malih kurilnih naprav na trda goriva, evropski standard EN
13229:2001, da o evropskih določbah, ki govorijo o emisijah finega prahu niti ne govorimo.
Kamin jih stane kar lep kupček denarja, paziti morajo naj kot na malega otroka, vendar je vse to po
njihovem mnenju vredno, saj oni »vedo, da je to čisto nekaj drugega kot gledanje ognja skozi šipo«.

Lepe božično novoletne praznike ljubiteljem modernih kaminov in pa seveda tudi nepoboljšljivim
romantikom želi

pečarski mojster Zvone Turk
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IOdprt kamin ali lončena peč- 500 let sporov med Francozi in Nemci

Odprt kamin, kot naprava za kurjenje prostorov, je najbolj osnoven in eden najstarejših načinov ogrevanja.
Razvil se je iz preprostega ognjišča, ki so mu dodali lovilec dima ali napo. Nekako v 9. stoletju se je razvil v
približno tako obliko kot jo poznamo še danes in je bil dolgo časa edini vir ogrevanja.
Takšen način ogrevanja je bil edini vir toplote vse do sredine 15. stoletja, ko so v južni Nemčiji začeli
uporabljati nov način ogrevanja. To je bil »Kastenofen«, po naše gašperček. Gašperček je bil majhna, prosto
stoječa, škatlasta železna peč, zvarjena iz pravokotno postavljenih ravnih stranic, ki jo je bilo mogoče kuriti s
premogom ali drvmi. Mimogrede, rešetka za pepel je bila takrat vgrajena prav zaradi kurjenja s premogom,
saj to kurivo zahteva nekoliko drugačne dovode zraka kot les. Ta rešetka se je potem ohranila tudi pri
naslednikih gašperčka - lončenih pečeh. Šele v zadnjem času se lončene peči izdelujejo brez kuriščne
rešetke, čeprav s premogom 50 let ne kuri več nihče. Tudi tukaj se lepo vidi, kako dolgo včasih traja, da
opustimo stare navade, ki že davno niso več potrebne.

No, pa pojdimo nazaj k gašperčku iz 15. stoletja. V dolgotrajnih, ostrih zimah takratnega časa, je imel
gašperček številne prednosti pred odprtim kaminom. Zaprte peči so za manj kurjave dajale štirikrat več
toplote, kot odprti kamini, poleg tega je bilo čiščenje dimnika pri gašperčku otročje lahko opravilo, v
primerjavi s tem opravilom pri odprtem kaminu. Železne stranice so hitro vsrkale toploto ognja in jo počasi
enakomerno širile po prostoru.. Okrog gašperčkov so postavljali drogove, na katerih so zračili in sušili
perilo, ob njem je pozimi posedala cela družina.

Na Francoze ta tehnična izboljšava ni naredila nobenega vtisa. Zidava odprtih kaminov se jim je zdela
cenejša in tudi veliko boljša rešitev. Nemškim pečem so očitali, da ne dajejo svetlobe in da preveč izsušijo
zrak, zaradi česar naj bi bilo v tako ogrevanih prostorih zadušljivo. Ta očitek je do neke mere sicer držal,
klub temu pa so imeli gašperčki precej večjo ogrevalno moč, s katero so se odkupili za omenjene
pomanjkljivosti, vsekakor, pa to na bi smel biti razlog za pripisovanje čudaštva narodom sosednjih dežel.
Na prvi pogled se zdi pretirana trditev, vendar je v tistem času bila ta tema eno od jabolk medpokrajinskih
sporov v takratnem času. Ta tema je bila tako aktualna, da se ji je posvetil tudi eden od vidnejših filozofov
takratnega časa Michael de Montaigne.

Ta filozof si je leta 1580 privoščil potovanje iz svojega posestva v bližini Bordeuxa v Rim in na poti si je, kot
pravi filozof, vzel tudi čas za opazovanje običajev in navad sosednjih narodov. Z nekaj vmesnimi postanki je
potovanje trajalo sedemnajst mesecev in na tej poti je imel priložnost videti različne navade in običaje v
različnih pokrajinah. Na lastne oči se je prepričal, da ima vsak narod svoje običaje in navade, ki se drugim
narodom zdijo ne le tuji, ampak tudi neverjetno barbarski in v neskladju z vsako normalno logiko.
Na popotovanju je opazil prav banalne probleme nerazumevanja med narodi, ki so se pokazali v vseh svojih
dimenzijah, ravno pri sistemu ogrevanja hiš v mrzlih zimskih dneh. Veliki filozof je namreč na svoji poti v
Ausburgu naletel na Nemca, ki je na dolgo in široko kritiziral francoski način ogrevanja z odprtimi kamini in
nato gostobesedno opeval prednosti železnih peči. Žolčna razprava je vzbudila veliko zanimanje pri njem,
zato je Montaigne sklenil zadevo natančno preučiti, kot filozof se je čutil poklicanega, da resnici pride do
dna.
V Badnu je prav zaradi tega v gostilni izrecno zahteval ogrevano sobo, da na lastni koži preizkusi dobre in
slabe strani nemškega načina ogrevanja. Dodelili so mu sobo z gašperčkom in ko se je navadil na značilen
vonj, ki ga je naprava širila po prostoru, je preživel udobno noč. Opazil je da se pri peči lahko obleče, ne da
bi mu bilo potrebo natakniti s krznom podloženo haljo; nekaj mesecev kasneje je neke mrzle noči v Italiji
celo obžaloval, da v gostilni nimajo gašperčka.

Ta problem se ga je tako dotaknil, da je po vrnitvi domov primerjal prednosti obeh sistemov in zaključke
uporabil v svojih razpravah o nesoglasjih med narodi.

Glede peči je zapisal:
»Res je, da so nemške peči zadušljive in da zaradi materialov, iz katerih so grajene, smrdijo, kadar so vroče,
zaradi tega tudi tiste, ki jih niso vajeni, boli glava. Po drugi strani pa je toplota, ki jo oddajajo, enakomerna,
stalna in v vsem prostoru enaka, brez vidnih plamenov, dima in prepiha, ki mu botrujejo naši odprti kamini,
zato se v marsikaterem pogledu lahko zlahka kosajo z našimi«
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To, kar je jezilo Montanigna, je bilo trdno, vendar neutemeljeno prepričanje gospoda iz Augsburga, kakor
tudi Francozov nasploh, da je njihovo gretje najboljše na svetu.
Seveda, niti pri gašperčkih, niti pri kaminih ni nič barbarskega ali čudnega. Opredelitev normalnosti, na
kakršno prisega vsak narod posebej, po vsem sodeč zajema le majhen del tistega, kar je v resnici razumno
in nepravično kot tuja obsoja široka področja človeške izkušnje. Ko je možakarju iz Augsburga in svojim
gaskonjskim sosedom dokazoval, da imata tako železna peč, kot tudi odprti kamin svoje legitimno mesto v
prostranem vesoljstvu sprejemljivih načinov ogrevanja, je Montaigne skušal pri svojih bralcih tudi razširiti
njihovo ozko provincionalno predstavo o normalnem.

Seveda mu to ni uspelo, vsaj kar se peči tiče, sigurno ne.

Bralec se v tem trenutku sigurno muza zaplankanosti ljudi takratnega časa, vendar bi bila prizanesljivost
veliko bolj na mestu, kajti na nek način še vedno romanski in germanski svet nista našla skupnega mnenja,
kaj je dobra peč. Praktično po 500 letih, v dobi vesoljske tehnologije, ko trdimo, da je svet ena sam globalna
vas, se še vedno pečarska stroka deli po vzorcu iz 15. stoletja.

V deželah z romanskim vplivom (Francija, Italija), še vedno prevladuje mnenje, da je odprt kamin ali pa vsaj
kamin z velikimi steklenimi vrati edina prava rešitev, če se že odločamo za peč na drva v stanovanju, vse
ostalo je nesmiselno. Nasprotno, pa v germanskih deželah (Nemčija, Avstrija, Švica), obstaja trdno
prepričanje, da je edina prava peč na drva »Kachelofen«, se pravi lončena peč, ki se je v stoletjih razvila kot
izboljšava male kovinske peči, oziroma gašperčka. Vse ostalo je po večinskem mnenju samo zasilna rešitev
za ljudi, ki si pač ne morejo privoščiti prave peči, ali pa niso dovolj razgledani, da bi vedeli kakšna rešitev je
prava in edina zveličavna.

Resnici na ljubo je treba povedati, da meje med tema dvema svetovoma niso več tako ostre, kot so bile
nekdaj, tako da ima v severni Italiji lončena peč skoraj enakovreden položaj kot kamin, seveda ob
predpostavki da ima vrata s šipo, prav tako pa so na severu Nemčije kar precej popularne kaminske peči,
seveda le v primeru, da ima kvalitetno akumulacijsko oblogo,na Bavarskem in pa v Avstriji pa še vedno
prisegajo na klasično lončeno peč, tam vrata s steklom niso tako hudo nujna, marsikdo se še vedno odloča
za vrata brez stekla in mu je pomembnejša akumulacija in toplotna moč peči, kot vidni ogenj.

vir: www.pecarstvo-turk.si
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FE N G SHU I . . . R DEČA BARVAFENG SHUI . . . R D EČ A BARVA

Rdeča barva je barva krvi in življenjske energije. Je tudi barva telesne ljubezni in strasti. Rdeča je barva
življenja in odnosov. Preplavlja nas z močjo in sprošča adrenalin. Spodbuja delovanje živčevja in pospešuje
kroženje krvi po žilah. Položena na ledvice spodbuja nastajanje rdečih krvničk. Pomaga obnoviti energijske
zaloge v ledvicah in nadledvičnih žlezah.

Rdeča je močna barva, ki so jo vedno povezovali z življenjsko vitalnostjo. Preplavlja nas z energijo, toploto
in življenjsko močjo. Pomaga odgnati malodušje in negativne misli. Rdeča je dinamična barva strasti, jeze
in navdušenja, ter nevarnosti. Rdeča je iskra, ki nas premakne, je toplina, navdušenje in čutnost. Če je je v
našem telesu preveč, smo razdražljivi, nepotrpežljivi in se počutimo nelagodno. Takrat si lahko pomagamo
z zeleno barvo, ki je rdeči komplementarna.

Rdeča je barva, ki zahteva pozornost. Študije so pokazale, da rdeča stimulira možgane bolj kot katerakoli
druga barva enake intenzivnosti. Je barva, ki spodbudi najmočnejša čustva v vseh kulturah sveta. Ne glede
na intenzivnost odtenka ima rdeča na ljudi vedno enak učinek - poživlja. Njen učinek je v vseh pogledih
zelo močan zato ni primerna barva za otroško sobo. Rdeča v otroški sobi ustvari izjemno dinamičnost, kar
lahko pri otroku povzroči hiperaktivnost. Majhni dodatki v rdeči barvi so čisto dovolj, zato nikar ne
pretiravajte z barvanjem celih sten v rdečih odtenkih ali z velikimi površinami pohištva v tej barvi.
Če želite svojim otrokom omogočiti počitek in umirjeno spanje dvakrat premislite o uporabi rdeče barve v
otroških sobah. Bolj primerni so odtenki oranžne ali bolj kožne lahko tudi rožnate barve, saj kljub
vsebnosti rdeče delujejo precej bolj umirjeno.

Rdeča v kuhinji lahko ustvari izvrsten poudarek in uravnoveša ostale elemente, vendar je uporaba rdeče v
tem delu odvisna predvsem od tega, kje se kuhinja v tlorisu nahaja. V kuhinji je rdeča lahko izjemno
energetska barva, ki poudari vitalnost in prostor kjer pripravljamo hrano, ki polni in gradi naše fizično telo.

V dnevni sobi je lahko rdeča izjemen dodatek, ki ustvari toplino, globino in občutek bogastva. Bolj
umirjeni odtenki rdeče kot je opečnata, kostanjeva, tudi čili rdeča so bolj primerni od kitajsko rdeče
barve. Tako kot v ostalih prostorih jo priporočamo bolj za dodatke kot za velike površine.

Rdeča barva v spalnici je sicer zaželena, saj ustvarja občutek senzualnosti in strasti, vendar spet ne v
velikih količinah. Odsvetuje se barvanje sten v rdeči, saj lahko povzroči nespečnost. Uporaba rdeče
posteljnine je občasno priporočljiva, vendar lahko pričakujete, da boste manj spali. Modro jo je
kombinirati z zeleno barvo, ki jo uravnoveša. Načeloma bolj priporočamo uporabo barv, ki imajo rdečo v
sebi kot so rožnati, pink odtenki, lososva barva, od rdečih pa globoke bogate odtenke granata ali
burgundca.

Rdeča je idealna barva za vhode, predsobe in garderobe saj gre običajno za manjše prostore, kjer se bolj
premikamo skoznje, torej so bolj prehodnega značaja in ker se ne zadržujemo v njih dlje časa, so barve v
teh prostorih lahko bolj intenzivne. Rdeča v majhnih prostorih je dramatična in nepričakovana,
energetizira prostor in ustvarja občutek domačnosti in povezanosti.

Tudi taki kot je Elizabeth Arden vedo, da je rdeča na vhodnih vratih zagotovilo, da boste opaženi. Njeni
prvi saloni so imeli rdeča vhodna vrata in to je postal njen zaščitni znak po vsem svetu. Rdeča vhodna
vrata pritegnejo pozornost in s tem, še posebej če gre za poslovni prostor tudi stranke. Rdeča vhodna
vrata so odličen način, kako pozdraviti vaše goste. In seveda ne smemo pozabiti, da rdeča v feng shuiju
pritegne obilje, odnose in dober ugled - same dobre stvari!

Rdeča je nedvomno barva samozavesti, moči, varnosti in bogastva. Rdečo uporabite v majhnih dozah, v
domu bolj za dodatke kot so blazine, lahko na majhnih omaricah in kot smo ugotovili, na vratih. Po moči
je rdeča zelo podobna črni barvi. Tisti, ki radi nosijo rdečo so s strani drugih opaženi kot močni, energični,
intenzivni in dinamični posamezniki.

Če ste v obdobju, ko potrebujete več energije, usmeritve, jasnosti in motivacije v življenju, potem
objemite rdečo.
Ne pozabite, da je rdeča vedno intenzivna barva in da je majhen dodatek dovolj.



Bela omela oz. ptičji lim (Viscum album) je ena izmed najbolj zanimivih rastlin, kar jih je na svetu. Omela je
parazitska rastlina, ki nima svojih korenin. Živi pritrjena na gostiteljskih drevesih in grmih ter črpa njihovo
vodo in hranila. Če jih je preveč, lahko gostiteljsko rastlino celo ubijejo, zato je bela omela v preteklosti
veljala za nekoristno ali celo škodljivo. Danes ni več tako, saj je pomembna z vidika varstva okolja. Z njenimi
lepljivimi se belkastimi jagodami in listi se pozimi hranijo ptice, ki poskrbijo tudi za njeno razmnoževanje –
iz iztrebkov, v katerih so njena semena, zrastejo nove rastline.

Zdravilski velikani so in še svetujejo uživanje čaja iz te zdravilne zajedavke ljudem, ki imajo moten krvni
obtok, težave s ščitnico in srcem. Bela omela se najbolje počuti na topolu, jelki, jablani, smreki, jerebiki,
boru, lipi, brstu, vrbi, jesenu, orehu, hruški, slivi, glogu, leski, vinski trti, zato se na ta drevesa oz. grme tudi
najbolj pogosto povabi v goste. Tu pa tam se naseli še na hrastu, brezi in bukvi. Mlade vejice z listi
nabiramo februarja, marca in aprila ali pa spet od oktobra naprej. Ko jih posušimo, jih razrežemo. Ta
majhen rogovilast grmiček cveti od konca februarja do aprila, bele lepljive jagode pa dozorevajo od
septembra do novembra in so strupene. Bela omela ima številne zdravilne odlike, a le, če jo uživamo v
zmernih količinah.

Zaradi svoji zdravilnih sposobnosti je bela omela od davnine veljala za posebno, celo sveto rastlino. V
predkrščanskih časih so verjeli, da ima široko paleto zdravilnih lastnosti, od neplodnosti do zaščite pred
zastrupitvijo, poleg tega pa naj bi bila tudi afrodiziak.
Že antična zdravnika Plinij in Hipokrat sta omelo predpisovala pri vrtoglavici, božjasti in tumorjih. Sv.
Hildegarda je v srednjem veku na seznam bolezni, ki jim je ptičji lim kos, dodala še protin in prsne bolezni,
župnik in zdravilec Sebastian Kneipp pa je dobro vedel, da užene tudi motnje krvnega obtoka in uravnava
krvni tlak. V ljudski medicini velja omela že od nekdaj za zdravilo za živce, zoper božjast in krče pri otrocih.
Koristi tudi pri vseh boleznih zaradi premočnega delovanja ščitnice in pri vseh notranjih krvavitvah, pri
krvavitvah iz pljuč, nosu in maternice. Z omelinim čajem preganjajo tudi seneni nahod. V novejšem času so
klinično ugotovili, da omela preprečuje nastanek nekaterih vrst raka in zavira njegov razvoj. Med obilico
potrjenih omelinih zdravilnih učinkov moramo omeniti, da učinkuje proti izčrpanosti, aterosklerozi,
starostnim okvaram srca. Je najboljše zelišče za uravnavanje krvnega tlaka. Z omelo odpravljamo padec ali
zvišanje tlaka, ki se pojavita zaradi motenj v obtoku. Zdravilna moč rastline je usmerjena v to, da uredi
obtok, da okrepi srce in s tem napravi pot za zdrave razmere. Pri tem pojenjajo tudi stranski pojavi tako
previsokega kakor prenizkega tlaka, kot so naval krvi v glavo, omotica, glavobol, šumenje v ušesih. Zvišuje
dejavnost žlez v prebavnem sistemu in tako pomaga k odpravljanju zaprtosti, napenjanja, zabasanosti.
Ureja pomanjkljivo izločanje žolča in delovanje trebušne slinavke, kar posredno preprečuje nastanek
sladkorne bolezni. Blagodejno deluje pri zastajanju vode, protinu, revmi, kamnih v mehurju, zastavlja
krvavitve, tudi notranje, in lajša menstrualne in težave v menopavzi.

Bela omela je simbol ljubezni, miru in dobre volje. Že od zgodnjih časov je bila ena najbolj magičnih,
skrivnostnih in svetih rastlin v evropski folklori, zato so jo uporabljali za okraševanje ob zimskem in
poletnem enakonočju. Predkrščanska tradicija se je ohranila do danes, ko omela vabi tiste, ki se znajdejo
pod njo, da se poljubijo.

Za Kelte je bila bela omela najsvetejša rastlina. Omelo je smel z drevesa odrezati le svečenik in to samo z
zlatim srpom. Bog varuj, da bi se ta božji dar dotaknil zemlje! Vsakdo, ki je srknil požirek napitka iz krvi
žrtvovane živali, omele in pora, je bil deležen blagoslova in čilosti. Tudi stari Grki so bili navdušeni nad to
nenavadno rastlinico. Z njeno pomočjo je uspel Enej odpreti vrata podzemlja. Videli so, da druge rastline
pozimi počivajo, omela pa je polna življenja. Njeno zelenje ohranja upanje na prihod pomladi, na novo
življenje. V srednjem veku je ni bilo zeliščarske bukve, ki ne bi hvalila silnih omelinih moči. Veljala je za
simbol rodovitnosti in ljubezni.

Običaj, ki ga ponekod poznajo še danes, veleva, da se mora par poljubiti pod vejico omele. Tako si zagotovi
srečo, blagostanje in večno zvestobo. Tradicija poljubljanja pod belo omelo, ki jo poznajo predvsem v
Ameriki, je povezana s starogrškim praznovanjem saturnalij in kasneje s primitivnimi poročnimi obredi.
Mladenka, ki se v božičem času znajde pod belo omelo, ne more zavrniti poljuba. Takšen poljub lahko
pomeni globoko ljubezen ali pa trajno prijateljstvo in dobro voljo. Če dekleta pod praznično okrašeno
omelo nihče ne poljubi, se po starem izročilu v novem letu ne bo poročilo.

Vir: gorenjskiglas.si

NA KRAT KO . . . BELA OMELA IN PRAZNIČNI POL JUBNA KRAT KO . . . BELA OMELA IN PRAZNIČNI POL JUB



Aura-Soma izdelki so narejeni z namenom, da nam pomagajo prepoznati in premagati življenjske izzive in
lažje izpeljati spremembe, ki so potrebne za našo osebnostno rast in duhovni razvoj.

čila izbranih barvnih kombinacij, kar nam lahko
pomaga prepoznati darove, neizražene potenciale, ovire in blokade in tudi energije, ki prihajajo iz prihodnosti.
Interpretiramo lahko svoje ''resnične barve'' in tako globlje spoznamo sebe in hotenja svoje duše, pot in
namen našega življenja.

čaker v
našem telesu povezana z eno izmed sedmih barv mavrice. To, da nas določena barvna kombinacija stekleničke
privlači pomeni, da smo uglašeni z energijami v njej, da so vibracije energije ali barve v našem energijskem
telesu podobne tem v steklenički. Če to povemo na bolj preprost način, smo na energijski ravni videti kot
steklenička, ki nas privlači in se moramo na področju teh čaker uravnovesiti. Zaradi tega lahko rečemo, da je
barva v stekleničkah odlično diagnostično orodje, ker lahko preko njih natančno ugotovimo, kje in zakaj je v
telesu nastalo neravnovesje.

čje, povezano s to barvo, močan vpliv in lahko
povzroči temeljite spremembe. Barva in svetloba, ki ju vnesemo v telo imata direkten vpliv na energijske
centre, s katerimi sta povezani in s tem na celoten energijski sistem.

čnih barvnih kombinacijah. Gre za energijska zdravila, ki jih
uporabljamo na več načinov. Z nekaterimi se mažemo po koži in na ta način vnašamo barve v telo, druge
pananašamo na energijska polja v auri.

č volje, strast do življenja, obilje, zrelost, prizemljenost-prisotnost v
sedanjem trenutku v sedanjem času, pravičnost, preporod, duhovna energija in moč, potencial za duhovno
prebuditev, energija za spremembe, pogum, rodnost, občutek pripadnosti, enakosti in povezanosti iz
laterega izhaja občutek varnosti, ponos in tradicionalne vrednote

čutek ločenosti ali slabe ukoreninjenosti, ekstremizem,
občutek superiornosti, dominantnost, strahovi povezani s preživetjem, materialne težave, strah, da nas bo
okolje izločilo, strah, da bomo zapuščeni, slepo sledenje idealom, sramovanje, čredni nagon, impotenca,
frigidnost, predsodki in strahovi povezani s spolnostjo

Energija, zavedanje in strast.
ča barvna esenca krepi avrično polje in nam s tem pomaga, da delujemo z lastno energijo ter se tako ne

vpletamo ali vživljamo preveč v energije drugih.
češnja, krvava bukev, rubin, okamneli les, železo;

ča/temna magenta). Pomaga v situacijah ekstremne utrujenosti in izčrpanosti
na fizični in na psihični ravni. Poživlja, prebuja, zvišuje energijo, prizemljuje in jača imunski sistem. Lahko
pomaga prebuditi spolno energijo in moč.

p čju spodnjega dela trebuha v višini kolkov, spredaj in zadaj, lahko pa tudi po podplatih
in po celih nogah.

čna zaščita in skrbnost.

čno želijo sporočiti.
Sprejmemo odgovornost zase. Povežemo se z Virom.

človek. Ne glede na versko pripadnost.
Prebuja kundalini. Terapije s polarnostjo.
Osvoboditev ženskosti. Uravnovesi dvojnost moških in ženskih principov znotraj nas.

Skozi simbolizem oziroma jezik barv lahko prevedemo sporo

Naravni barvni pigmenti so pomembna sestavina Aura-Soma izdelkov, ker je vsaka izmed sedmih

Ko barvo nanesemo na kožo, jo telo vpije, to pa ima na podro

Aura-Soma ponuja širok spekter izdelkov v razli

energija, življenjska sila, mo

agresija, jeza, nemir, frustracije, nasilje, ob

Rde

Med sestavinami so tudi:

Ekvilibrium olje številka 89 (rde

Namažemo se po odro

Vodilna misel: Nova poživitev,mo
Brezpogojna ljubezen. Spoznanje, s kakšnim namenom smo se rodili in v kako je to povezano z življenjem na
zemlji. Prebujeni jaz. Logos. Beseda je meso postala. Podpora za vse, ki veliko govorijo in pišejo. Lažje bodo
ozavestili, kaj je tisto, kar resni

Kristusova energija, Kristusova zavest. Popolnoma zavestno razsvetljen

Simbolizem rde

Rde

Energijska prva pomo

če barve

ča barvna esenca

č

Kvintesenca Kristus

Kvalitete:

Izzivi:
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Temno rde

Rde

č pomander

č pomander

Vodilna misel: prizemljitev; zaš

Fizi
Terapije: zaš

Posebnosti: zaradi zelo mo

Temno rde

Vodilna misel: prizemljitev namena; vsakodnevna zaš

Fizi
Terapije: za prizemljitev po meditaciji in energijskih terapijah;
Posebnosti: za rde

Rde

čita pred zemeljskimi energijami; najmočnejša poživitev;
Čakre: korenska

čne povezave: skelet, krvni obtok, krvni pritisk, raven energije;
čita med rituali, ritualnimi plesi, delom na svetih krajih ali izredno močnih energijskih mestih;

zaščita za ljudi, ki delajo s kristali; za prizemljitev po meditaciji in energijskih terapijah;
čne in tople energije lahko deluje kot afrodiziak; pomaga pri uravnavanju

elektromagnetnih polarnosti v telesu; ščiti pred škodljivimi vplivi različnih zemeljskih sevanj;

č pomander usklajuje delovanje korenske čakre. Pomaga pri vseh vrstah strahov, ki so povezani s
preživetjem – denarjem, zdravjem itd. Nudi nam najmočnejšo zaščito pred energijskim izčrpanjem. Poživi
nas in nam povrne fizično energijo (pri utrujenosti, izčrpanosti zaradi jemanja zdravil ali po napornem
delu). Razbremeni elektromagnetno polje. Vzpodbudi delovanje desne možganske polovice in prebudi
močno žensko intuicijo.

čita; revitalizacija;
Čakre: korenska

čne povezave: krvni obtok; hormonski sistem;

č pomander velja vse, kar velja za temno rdeč pomander, le da je rdeč pomander
namenjen bolj za vsakodnevne, temno rdeč pa za ekstremne situacije; oba pomandra razbremenita
elektromagnetno polje;

č pomander vzpodbuja delovanje hormonskega sistema in nam v primerih utrujenosti povrne energijo
na zelo nežen način. Z njim lažje prebolimo razočaranje, omilimo nezadovoljstvo in sramežljivost.

Tina Ogorevc Pavlin
040 512 432
www.aurasoma.si
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29. november od 8:03 do 1. december do 15:46, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev, tudi zdravila za zdravljenje prenizkega krvnega tlaka, na ta dan delujejo močneje, ne glede na to
ali so to farmacevtski izdelki ali naravna zdravila. Na ta dan je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

V Vodnarjevo področje spada tudi išjas. Dostikrat kaže ta bolezen na strah pred uspehom, in dostikrat se
pokaže takrat, ko nismo ravno uspešni, zato se marsikomu zgoraj navedena trditev zdi naravnost smešna.
Saj ni tako, da si ne bi človek želel uspeha. Ravno ko te zagrabi išjaš je na tvoji poti do uspeha ogromno
ljudi ali situacij, ki te močno ovirajo.
Zadnjih nekaj tisoč let bilo ponavadi tako, da je bila pot do uspeha tlakovana s tudi tem, da onemogočiš
konkurenco (še nedolgo nazaj se je večinoma uporabljal strup, ali pa sekanje glav), in ta način nam je
vedno težje sprejemljiv.
Ker se čas vedno bolj zgoščuje, se nam vedno bolj pogosto dogaja, da podoživljamo razne situacije iz
prejšnjih življenj in ena od teh stvari je sigurno tudi kako naše življenje ko smo bili zelo uspešni in smo si
tudi pomagali z vsemi triki, ki so nam bili pri roki (strup, sekira, meč, laž…)

Kaj storiti?
Obžalovanje preteklih dejanj, sploh pa preteklih življenj je izguba časa.
Poglejmo, kdo nas sedaj ovira, si priznajmo, kaj bi mu lahko naredili, da mu vrnemo »milo za drago« in se
vprašajmo, zakaj tega ne naredimo.

Če je vaš odgovor, da se to ne spodobi – ste na napačni sledi.

Enostavno udarca ne vrneš, ker sledi temu kontra udarec, temu sledi kontra kontra udarec in tako naprej.
Ta krog je neskončen, kot je bližnje vzhodni konflikt med Judi in Palestinci.

Če hočeš ven iz tega začaranega kroga, je najbolje da opustiš misel na maščevanje. Pravzaprav, če dobro
pomisliš, ti konkurenca »meče polena pod noge« zato, ker se bojijo, da si boljši. Več »polen« prileti, bolj
nevaren se jim zdiš.

Kaj naj rečem?
Amen.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

2. december ob 10: 53 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno
to pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

1. december od 15:46 do 4. december do 2:52, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Krepitev teh
delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Ker je limfa pravzaprav motor imunskega sistema, bomo za naš imunski sistem naredili največ, če ga
krepimo te dni. Nekateri to delajo z menjavo prepričanj, nekateri z nalaganjem občutkov, z angelsko
terapijo, s čaji… Uporabite način, ki vam najbolj odgovarja, vsaka metoda uporabljena v teh dneh je bolj
učinkovita kot ponavadi.

Iz njihovih misli v božja ušesa.
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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.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.
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.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

5. december od 2:52 do 6. december do 15:36, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
dovajanje energij v predel glave, mišice, živcev glave, zobe, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.
Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.

V letu 2011 je Saturn v ozvezdju Tehtnice, kar je ravno nasprotno od Ovna, tako da glavoboli in migrene
zelo verjetno kažejo na neke lekcije, ki se jih moramo naučit. Ker je Saturn povezan tudi s karmo, je
povsem možno, da nam naša okolica odslikava neke karmične naloge, ki jih je treba razčistit. Če se v tem
letu ob Lunah v Ovnu redno pojavljajo migrene, bo na vsak način treba razčistit vzorce, Saturn namreč
trmasto vztraja z lekcijo, dokler ne opravimo naloge.

Letos je tudi Uran, planet prebliskov in nenadnih sprememb v ozvezdju Ovna, lahko se zgodi da ob tej luni
pridejo na dan tudi kakšni spomini iz prejšnjih življenj, tako da ni nujno, da se ti prebliski nanašajo na to
konkretno življenje.

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.

6. december od 15:36 do 9. december do 3:53, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajanje energij ali
miselnih vzorcev v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

Bik je znamenje, ki mu materialna varnost zelo veliko pomeni, zato bo koristno, če krepimo občutke o tem
da smo finančno preskrbljeni. V teh dneh je to še posebej učinkovito.
Bik ima tudi rad udobje, zato boste že samo s tem, da si privoščite lenarjenje v dobrem fotelju in si delate
afirmacije da je za vašo materialno varnost vedno poskrbljeno, naredili veliko za zdravje vaših zob, grla,
vratu, tilnika, pa nenazadnje tudi za ščitnico. Ščitnica ima dostikrat v sebi neka prepričanja ali občutke, da
se mudi, da je vedno polno zaposlena, da je še toliko stvari, ki jih je še potrebno naredit, da ni časa…
Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno
narejeno v roku, kajti v teh dneh je krepitev ščitnice najbolj učinkovita.

Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj
učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le
mogoče.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.
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10. december ob 15:37 je polna Luna v ozvezdju Dvojčkov. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu
obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času 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.

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

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi
storijo, vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

Polna luna je idealna za klanje živine, meso ima takrat najboljši okus, tudi svinjska mast je takrat najbolj
kvalitetna, včasih so tako mast, seveda pomešano z zelišči uporabljali za raznorazna zdravilna mazila.
Mogoče bi lahko tudi rekli, da se žival takrat najmanj muči, saj življenje najhitreje odteče iz nje. Seveda, če
bi o tem povprašali kravo ali pujska, bi verjetno odgovorila, da klanje lahko še počaka kako leto ali dve.

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.
Zelišča, za zdravljenje glave oči ali zob, nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot
ponavadi.

9. december od 3:53 do 11. december do 14:27, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v
členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik,
bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da si spuščamo vzorce, ki so temu vzrok.

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

11. december od 14:27 do 13. december do 22:49, Luna v Raku, padajoča.
Čas za čiščenje energij v želodcu, prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih,
požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in 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.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da 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 zaželeno.
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 v vodnem znamenju)

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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13. december od 22:49 do 16. december do 5:00, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno
spuščati napetosti iz srca, hrbtenice, krvnega obtoka, medvretenčnih ploščic. 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.

Kdor ima težave z vlago v stanovanju ima sedaj najbolj ugoden čas za beljenje. Barva se suši precej hitreje
kot ponavadi in se tudi zelo dobro sprime s podlago.
Če nimate težav z vlago, se na ta dan izogibajte beljenju.

16. december od 5:00 do 18. december do 9:07, 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. V teh dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo
okolico če boste spustili iz svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.

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.

18. december ob 1:49 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in
Luna tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med
tem kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v
nasprotju, nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več
nesreč kot običajno.

18. december od 9:07 do 20. december do 11:34, 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.
Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.

Glede na to da letos Saturn potuje skozi ozvezdje Tehtnice, je lahko vzrok neravnovesja, ki se včasih kaže
tudi v obliki težav s kolki, ledvicami, mehurjem ob teh dnevih, tudi kakšna karmična preizkušnja. Saturn je
namreč velikokrat povezan s karmo, toliko časa nam pošilja lekcije dokler ne »položimo izpita«, Ko smo
opravili nalogo, nam ne nosi več težav v naše življenje.

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

20. december od 11:34 do 22. december do 13:04, Luna v Škorpijonu, padajoča. Sproščamo energije v
spolnih organih, trebuhu, krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.
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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, je energija. 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, vse je vedno v ravnovesju.
Če imamo močno željo, da se borimo proti lopovom, ki kradejo – bodo ti prišli v naše življenje
Če se hočemo na vsak način boriti za mir – bo prišla vojna, pa se bomo lahko udeležili vojne za mir.
Če se hočemo borit proti hudobnežem, ki zastrupljajo našo naravo – bodo ti prišli, da se lahko borimo za
svoje ideale.
Če se hočemo borit proti delovanju Saturna ali Plutona, ki naj bi bila največkrat kriva za tako imenovane
slabe aspekte v našem horoskopu - bosta ta dva planeta seveda ustrežljivo okrepila svoje pogubno
delovanje.

Če ne čutimo potrebe po kakršnikoli borbi ali dokazovanju – borbe in dokazovanja v našem življenju ne bo,
glej ga zlomka- ljudje nas bodo imeli radi in nas spoštovali, brez da naredimo karkoli, spoštovani bomo
samo zato, ker smo.

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.
Ugodno za pranje perila.

22. december od 13:04 do 24. december do 14:48, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij
v stegnih, jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi nalagamo občutke, prepričanja, afirmacije,
da nas oče, moški ali pa bog v našem življenju podpirajo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

24. december ob 19:08 je mlaj in sicer v ozvezdju Kozoroga.
Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad
(alkohol, kajenje, hrana, odvisnost od interneta….)

Ob mlaju se situacija pozna tudi v prometu, takrat ljudje veliko bolj ignorirajo prometne predpise, zato je
pametno biti nekoliko bolj potrpežljiv in voznikom, ki jih »razganja« dati nekoliko več prostora, saj konec
koncev, če pride do nesreče imate škodo v vsakem primeru, ne glede na to, ali ste krivi ali ne.

V astrologiji velja, da ko je nek planet v osrčju Sonca, po astrološko v Kazimi, ima le ta še posebno moč,
takrat sta Yin in Yang v popolnem zlitju, zato je takrat planet še posebej močan.

December od 19:02 do 19:15 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so kosti, koža, sklepi, zobje nohti.
Nič ni treba komplicirati. V teh 14 minutah si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja
skozi omenjene predele telesa in to je to. Če delaš na telesu se pozna tudi v življenju nasploh in samo teh
štirinajst minut nam lahko pomaga spustit marsikakšno težavo v odnosu do naše moči.

24.

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 . . .



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.

24. december od 14:48 do 26. december do 18:15, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za dovajanje
energij v kosti, sklepe, kolena, kožo, zobe, nohte. Na te dni je zelo pomembno, da smo zadovoljni s svojim
videzom, pa tudi afirmacije na temo podpore našim življenjskim ciljem, obilno pomagajo k trdnosti naših
kosti, vse substance ki krepijo kosti v teh dneh delujejo dvojno.

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 regeneracijo kože, 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.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti
dnevi idealni, da si privoščimo solne kopeli.

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

26. december od 18:15 do 29. december do 0:46, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev, tudi zdravila za zdravljenje prenizkega krvnega tlaka, na ta dan delujejo močneje, ne glede na to
ali so to farmacevtski izdelki ali naravna zdravila. Na ta dan je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

V Vodnarjevo področje spada tudi išjas. Dostikrat kaže ta bolezen na strah pred uspehom, in dostikrat se
pokaže takrat, ko nismo ravno uspešni, zato se marsikomu zgoraj navedena trditev zdi naravnost smešna.
Saj ni tako, da si ne bi človek želel uspeha. Ravno ko te zagrabi išjaš je na tvoji poti do uspeha ogromno
ljudi ali situacij, ki te močno ovirajo.
Zadnjih nekaj tisoč let bilo ponavadi tako, da je bila pot do uspeha tlakovana s tudi tem, da onemogočiš
konkurenco (še nedolgo nazaj se je večinoma uporabljal strup, ali pa sekanje glav), in ta način nam je
vedno težje sprejemljiv.

Ker se čas vedno bolj zgoščuje, se nam vedno bolj pogosto dogaja, da podoživljamo razne situacije iz
prejšnjih življenj in ena od teh stvari je sigurno tudi kako naše življenje ko smo bili zelo uspešni in smo si
tudi pomagali z vsemi triki, ki so nam bili pri roki (strup, sekira, meč, laž…)

Kaj storiti?
Obžalovanje preteklih dejanj, sploh pa preteklih življenj je izguba časa.
Poglejmo, kdo nas sedaj ovira, si priznajmo, kaj bi mu lahko naredili, da mu vrnemo »milo za drago« in se
vprašajmo, zakaj tega ne naredimo.
Če je vaš odgovor, da se to ne spodobi – ste na napačni sledi.

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 . . .



Enostavno udarca ne vrneš, ker sledi temu kontra udarec, temu sledi kontra kontra udarec in tako naprej.
Ta krog je neskončen, kot je bližnje vzhodni konflikt med Judi in Palestinci.

Če hočeš ven iz tega začaranega kroga, je najbolje da opustiš misel na maščevanje. Pravzaprav, če dobro
pomisliš, ti konkurentje »mečejo polena pod noge« zato, ker se bojijo, da si boljši. Več »polen« prileti, bolj
nevaren se jim zdiš.

Kaj naj rečem?
Amen.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

Iz njihovih misli v božja ušesa.

29. december od 0:46 do 31. december do 10:49, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom
na nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Krepitev teh
delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Ker je limfa pravzaprav motor imunskega sistema, bomo za naš imunski sistem naredili največ, če ga
krepimo te dni. Nekateri to delajo z menjavo prepričanj, nekateri z nalaganjem občutkov, z angelsko
terapijo, s čaji… Uporabite način, ki vam najbolj odgovarja, vsaka metoda uporabljena v teh dneh je bolj
učinkovita kot ponavadi.

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.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.

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.

Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

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

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.

Splošno v tem mesecu:
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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.

Do 9. decembra in od 24. decembra naprej 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.

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 Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.
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 kolen:

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

Posebno opozorilo:

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 december je mesec kovine

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

December bo za vas mesec sprememb. Svetujemo, da iskreno pogledate vase, v situacijo in se odločite kaj
si še želite, da ostane z vami in na katerih področjih je čas za spremembo. December je za tako inventuro
idealen mesec, zato nikar ne odlašajte. Sami sebi ste največja ovira in največja podpora pri napredku.
Lahko se vam bo zdelo, kot da z ljudmi govorite v drugem jeziku, zato je pomembno, da komunikaciji v tem
mesecu posvetite več pozornosti. Pomembno je, da greste naprej z veliko mero potrpežljivosti in jasno
postavljenimi cilji. Bodite pripravljeni iti s tokom in se ne upirajte spremembam, ki se kažejo, kajti pred
vami je zelo nepredvidljiv mesec. Intimni odnosi bodo za vas v tem mesecu pomembni, samskim se lahko
odprejo možnosti za nova poznanstva.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Morganit

Pred vami je mesec, ko se bo dogajalo mnogo novega in vznemirljivega. Vse se bo dogajalo z izjemno
hitrostjo. Odpirale se bodo nove priložnosti in mnoge izkušnje, ki vam bodo širile obzorja in vam pokazale
kaj vse je možno doseči. Zavedajte se sebe, svojih želja in svojih ciljev h katerim stremite. Pomembno je, da
zgrabite priložnosti, ki bodo švigale mimo vas. Videti bo, da ste povsod najbolj zaželena oseba. Postavljeni
boste v ospredje in ponudile se vam bodo mnoge poslovne in osebne priložnosti, da doživite svojih 15
minut slave. To je mesec, ki vas bo postavil na oder pod soj žarometov in pomembno je, da ste pripravljeni
na akcijo. Bodite zelo jasni in konkretni, urejeni in povsod točni! Dobili boste priložnost spoznati tisti del
sebe, ki ga morda še ne poznate, stopiti v stik z veličino svojega bitja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Rubin

Prejšnji mesec je bil za vas zelo aktiven mesec in to se bo decembra spremenilo. To vas utegne zjeziti,
vendar bosta naslednja dva meseca bolj namenjena notranjemu počitku kot akciji. Ker ste po naravi
izjemno dejavni bo ta mesec za vas naporen, saj vas energija sili v notranje vpoglede, ki jih niste ravno
vajeni. To je čas za delovanje v sebi, čas ko prisluhnete svoji duši in napolnite svoje baterije. December zato
izkoristite da opustite vse tisto, kar vam ne služi in da se pripravite na nov cikel v vašem življenju. To je
odličen čas da očistite svoj organizem, ga negujete in hranite. Pojdite v naravo in se čim bolj umirite. Mir
vam bo pomagal soočiti se s svojimi najglobljimi strahovi in jih transformirati. Ko boste imeli občutek, da
nimate ne volje, ne energije in drugih stvari, ki bi si jih želeli se spomnite, da ste kot prazna posoda, ki se
polni. Dajte vanjo dobre stvari!
Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Jaspis

Navzven se še vedno ne bo dogajalo toliko, kot bi si morda želeli, zato mesec uporabite za dnevna
sanjarjenja in načrtovanje. Energija vas podpira v novih učenjih, načrtovanju, študiju in pripravi na akcijo v
naslednjem mesecu. Morda se vam bo zdelo, da se vam izmikajo tla pod nogami in da nikakor ne morete
zagrabiti ideje oziroma tistega, kar bi radi naredili. V kolikor imate občutek, da imajo ljudje do vas
nenavadne zahteve, raje ohranite diplomatsko držo in se ne spuščajte v spore. Bodite pozorni na učenja in
globoka spoznanja, ki jih prejemate iz svojih lastnih življenjskih izkušenj in tudi iz izkušenj drugih ljudi.
December vam bo ponudil priložnost, da razčistite vse tisto, kar je potrebno opustiti, da bi lahko zaživeli
svoje sanje. Dobro se pripravite za akcijo ki bo sledila temu notranje precej umirjenemu mesecu. Vzemite si
čas in nikar ne hitite!
Kristali, ki lahko pomagajo: Mesečev kamen, Beril
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Začenja se novo obdobje rasti, ki bo prineslo izjemno število možnosti in priložnosti. Mesec bo za vas
izjemno naporen, saj se bodo stvari po umirjenosti prejšnjih dveh mesecev, dobesedno manifestirale.
Čudeži se bodo dogajali, če ste naredili prostor zanje. Pomembno je, da imate odprte oči in ušesa.
Sprejmite pomoč in kreativno energijo tistih, s katerimi soustvarjate. Dejstvo je, da nihče ne more nič
narediti namesto vas. Ostanite zvesti svojemu postavljenemu načrtu in ne bodite preveč frustrirani nad
množico detajlov in intenzivnostjo dogajanja. Vztrajnost bo dobrodošla vrlina v tem mesecu. Intenzivnost
dogajanja lahko občasno preseže zmožnosti toleriranja, zato nikar ne pozabite na počitek in poskrbite za
svoje fizično telo z razvajanjem, kopanjem in masažo. Še posebej proti koncu meseca svojemu telesu
namenite posebno pozornost pri regeneriranju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Prehnit, Smaragd

Komunikacija z ljudmi vam bo pomagala prizemljiti ideje. Pomembno je, da ostajate v tem trenutku tukaj in
sedaj, da se posvetite vašemu načinu komunikacije, temu, kakšen je vaš odnos do okolice, da prisluhnite
svojim občutkom, kar ni nujno lahko, je pa ključnega pomena v tem mesecu. Bodite pozorni na svojo
okolico, na dokumente, ki jih podpisujete in na izjave, ki jih dajete. Pomembno je, da nadaljujete s projekti,
ki ste jih že začeli in so v skladu z vami, saj vam bodo novi projekti v tem času vzeli ogromno energije.
Pojdite na sprehode v naravo in stres umirite s telesno vadbo. To vam bo pomagalo obdržati jasne misli in
se osredotočati na tisto, kar ste si zastavili. Kaotične misli in akcije vas lahko v tem mesecu drago stanejo,
še posebej ker bo evforija praznovanja in decembrske energije stopnjevala proti koncu meseca. Umirjenost
je ključnega pomena v tem mesecu!
Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Safir

December bo mesec učenja in verjetno boste priča velikim notranjim spremembam. Veliko se lahko
naučite o sebi, o svojemu čustvovanju, razmišljanju in reševanju izzivov v globinah vašega bitja. V tem
mesecu bodo vaše odločitve imele skoraj takojšen odgovor in vedeli boste, kaj je v skladu z vami in kaj ne.
Izziv tega meseca je, da se boste morali jasno odločiti kaj boste še nesli s seboj naprej in kaj boste pustili v
tem mesecu. Ker gre za zadnji mesec v letu bo še toliko bolj pomembno, da boste jasni, kaj želite pustiti v
tem letu in kaj boste s seboj nesli v leto 2012. Poglejte nazaj, kaj so vam prinesle vaše pretekle odločitve,
kje se nahajate in kaj ste se naučili v svojem življenju. Razčiščevali boste situacije, se soočali s seboj in s
svojimi lastnostmi, skozi situacije z drugimi ljudmi. Ljudje vam bodo prisluhnili in bolj cenili, kar imate
povedati.
Kristali, ki lahko pomagajo: Apatit, Tigrovo železo

Pred vami je priložnost, da v sodelovanju s svojimi prijatelji, znanci in družino dosežete vse tisto, kar ste si
zastavili. Premišljeno delovanje vsekakor ne bo odveč, saj se bodo pojavile priložnosti, ko boste z
opravljenim delom lahko dobili še več kot ste načrtovali. V decembru bo lažje ohranjati pretok izobilja skozi
vaše življenje in ga povečati, kot sicer. Morda rezultati ne bodo takšni kot bi jih želeli, vendar boste zelo
dobro videli pri katerih stvareh greste v pravo smer in pri katerih ne. V decembru postavljate kompas tudi
za svojo prihodnost zato se modro odločite in si predvsem dopustite, da prepoznate vsakodnevne
blagoslove. Ne pozabite na druženja in komunikacijo, četudi boste zelo dejavni. V sebi začutite nov vir
življenja in zato energijo, ki vas bo prevevala delite ob večerji v prijetni družbi, privoščite si negovanje
svojega telesa in duha. Smejte se!
Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Karneol

Prejšnji mesec je bil mesec aktivnosti in decembra si lahko privoščite malček oddiha. To bo prijeten mesec,
ki prinaša mnoge priložnosti za druženja, zabave in praznovanja. Z manj truda boste dosegli več in ljudje
vam bodo pripravljeni pomagati na vsakem koraku. Druženje se vam bo obrestovalo, saj vam bo prineslo
nova poznanstva in nove poslovne priložnosti. Pomembno je, da ohranite svoje noge trdno na tleh in da
ste praktični v svoje vsakdanjem življenju. Organizacija nalog in dejavnosti bo v tem mesecu za vas zelo
pomembna. Bodite prisotni in strpni. Komunikacija bo v tem mesecu pomembna za vas. In zabavajte se!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Zlati topaz
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Botanično ime: Citrus sinensis
Dišeče eterično olje sladkih pomaranč učinkuje krepčilno, blažilno in osvežilno.
Olje deluje blago adstringentno saj krči žilice in oži pore. Je naravni vir alfa hidroksilnih kislin (AHA), ki
odluščijo poroženelo kožo in spodbudijo obnovo gornjih plasti kože. Po nanosu je koža bolj gladka in prožna
ter se manj lušči. Priporoča se za nego vnete in razdražene, mastne in problematične ter utrujene kože.
Nadvse primerno je pri sončnih opeklinah saj povečuje vlažnost in pripore k obnoviti poškodovane kože.

Dobro se meša z drugimi eteričnimi olji citrusov in začimbnic; sivko, limono, limeto, Ylang Ylangom, May
Changom. Olje je fototoksično, kar pomeni, da celo pravilno razredčeno lahko na močni svetlobi razbarva
kožo. Olja agrumov povečujejo občutljivost na sonce, zato se še šest ur po uporabi izogibajte soncu in
obiskom solarija.

Osvežitev prostora:
Prostor lahko osvežite z uparjalniki (aromaterapijske svetilke ali gorilniki - kanite 8-10 kapljic eteričnih olj v
do polovice z vodo napolnjeno zgornjo posodico) ali ročnimi pršilniki.

Telesno:
čisti kožo in ji daje napetost, pomaga pri vročini, krepi srce, pomaga pri razbijanju srca, spodbuja apetit,
pomaga pri vnetju dlesni, napenjanju, ledvičnih težavah.
Če so otroci neješči, zelo pomaga vonj pomaranče v dišavni svetilki. Kot masažno olje ali v kopeli čisti kožo
in obnavlja kožne celice. Kožo varuje pred izsušitvijo, priporočljiv je pri razpokani koži in celulitu.

Psihično:
osvežuje, pomaga pri melanholiji, nervozi, stresu, pomaga pri motnjah spanca. Pomaranča nam spet vrne
smeh.

Pridobivanje: s stiskanjem lupin. Iz 200 - 300 kg lupin dobimo 1l olja.
Vonj: agrumski, sveže sladek
Element: zrak / delnoj ogenj
Zodiakalno znamenje / planet: Lev / Sonce
Opozorilo: Pomarančno olje lahko povzroči lišaje!Božični čas je tudi čas lepih vonjav. Vonj po cimetu,
klinčkih, smreki, kuhanem vinu, jabolkih, vse to so božične vonjave. Naj vam pokažem kako naredite
enostavno dišavo za v dom.

Za izdelavo dišeče pomaranče, ki bo okras in božična dišava hkrati, boste potrebovali:
- lepo pomarančo,
- cele klinčke

V pomarančo zapikajte klinčke. Izberite si kak vzorček ali pa jih zapikajte kar naključno. Ko boste vstavili
klinček, boste predrli lupino pomaranče. Že takoj boste lahko zavohali prijetno mešanico pomaranče in
klinčkov.

Vir: bansi.si



SUPER HRANA . .. A LFA A LFASUPER HRANA . .. ALFA ALFA

Za razstrupljanje, vitalnost, obnovo telesa in kože.Pravijo, da je alfa alfa najdragocenejša rastlina na svetu.
Alfalfa je večini ljudem poznana pod imenom lucerna. Arabci so dali alfalfi tudi ime ''Oče vseh živil'',
dobesedno prevedeno: ''visoko kvalificirana hrana''.
Ameriški nobelov nagrajenec in botanik Luther Burbank je alfalfo označil tudi kot ''hrana za bodočnost
človeštva'', ker s svojim do 6 metrov globokim sistemom korenin v tleh doseže številne minerale in
elemente. V njenih drobnih rjavih semenih je stisnjena življenjska moč.

Njen širok spekter in visoka vsebnost fiziološko zelo kvalitetnih beljakovin, mineralov je tako pomemben
zaradi tega, ker veliko število živil zaradi neprimerne poljedelske obdelave, prevelikega izkoriščanja in
utrujenosti tal obdrži le še delček prvotne hranilne kvalitete.
ALFA ALFA jJe idealen dodatek za pomladitev in obnovitev telesa. Od vseh rastlin ima največ za zdravje
pomembnih vitaminov in mineralov.

Alfalfa ima globoko mrežo korenin, ki imajo sposobnost pridobivanja dragocenih mineralov iz zemlje. Zato
ima visoke hranljive vsebnosti, visok spekter vitalnih substanc in je bogat s klorofilom. Vsebuje tudi železo
in vitamin E.

Kožo neguje od znotraj, naredi jo sijočo in odpravlja neprijetne vonjave kože (deluje kot naravni
deodorant).
Je naravni tonik za telo um in duha.
Uravnava tek in izboljšuje kvaliteto življenja.
Je eden najbolj dragocenih dodatkov k prehrani.

Vsebuje pomembne encime, kalcij, magnezij, kalij, mangan, fosfor, žveplo, baker,kobalt, bor, cink in
vitamine: A, C, B1, B2, B3, B12, D, E, P in U, ter 8 esencialnih amino kislin. Vsebuje tudi veliko karotena in
klorofila (= sončni žarki v rastlinah ) in s tem pomembno življensko energijo.

Uporaba:
ALFALFA pomarančni napitek:
1 kozarec pomarančnega soka, 1-2 žlički alfalfa, po želji osladkaj z medom v odlični napitek

Zeleni Smoothie
Z zelenim smoothie-jem boste prejeli ogromno klorofila, ki se nahaja v blitvi, špinači, spirulini in alfa-alfa.
Zeleni smoothie vsebuje tudi veliko vitaminov in mineralov ( B, C, D, E, K, kalij, železo, fosfor, kalcij,..). Z
vključevanjem zelenih smoothie-jev v svoj vsakodnevni jedilnik, boste imeli več energije, saj boste s hranili
nahranili svoje celice, zaradi vsebnosti vlaknin se bo izboljšala vaša presnova, vaš apetit se bo uravnal
naravno( ne boste imeli tolikšne želje po procesirani sladki hrani), izboljšalo se bo vaše mentalno počutje,
dolgoročno to pomeni tudi izgubo odvečne maščobe in kilogramov, in vaša koža se bo očistila in zasijala,
nohti bodo postali bolj čvrsti in še mnogo drugih pozitivnih stvari
prinaša vsakodnevno pitje zelenih smoothie-jev.

* SESTAVINE:
* 2 skodelici kokosove vode
* 2 zmrznjeni banani
* 2 izkoščičena datlja
* 1 šop špinače ali blitve
* 1 čajna žlička spiruline
* 1 čajna žlička alfa-alfa v prahu
* malenkost vode po potrebi



P R I P O RO Č A M O . . . IM P E R I A L HA I RP R I P O RO Č A M O . . . IMPERIAL HAIR

Bogastvo pričeske je v vas samih!

Vrhunska nega

Maska za zdrave in sijoče lase

Kaviar maska

Ten maska

V frizerskem salonu Imperial Hair so združili vse, da bi se vi na obisku počutili najbolje.
Individualni pristop, vrhunski frizerji in salon, urejen po načelih zen filozofije, bodo obogatili vaše
obiske pri frizerju. V zen kotičku, ki je namenjen za pranje in negovanje las, boste pozabili na stresne
trenutke in ob sproščujoči shiatsu masaži ter energetski masaži lasišča pregnali napetost iz telesa.

Ker so lasje pozimi izpostavljeni mrazu, vetru in suhemu zraku, ki je posledica centralne kurjave v
zaprtih prostorih, je pomembno, da jih negujete pravilno. So vaši lasje suhi, lomljivi, jim morda
primanjkuje volumna? V salonu Imperial Hair velik poudarek namenjajo izbiri pravega, kakovestnega
šapona in balzama za lase, zato vam pri prvem obisku s pomočjo diagnoze las priporočijo izdelke, ki
ustrezajo potrebam vaših las in pričeske.

Za dopolnilno nego v salonu priporočajo negovalno, vlažilno in hranilno masko, še posebej, če lase
barvate na svetlejše odtenke. Za vse tipe las, ne glede na barvo, pa je priporočljivo, da lase z masko v
mrzlih mesecih nahranite enkrat na 14 dni tudi doma. Masko nanesite po celotni dolžini z brisačo
osušenih las, lase zavijte v toplo in vlažno brisačo (temperatura pomaga pri delovanju maske) ter jo
pustite delovati 20 ali 10 minut (odvisno od izbrane maske). Nato lase dobro izperite, počešite in
posušite. V salonu Imperial Hair lahko izbirate med dvema vrhunskima maskama priznane kozmetike
Alterna, ki vas bosta z rezultati navduševali tudi pri domači negi.

opočasnjuje staranje las in je izdelana po patentu encimoterapije s patentirano
tehnologijo SeaSilk in Age control complex postopkom. Razvajala vas bo s pomlajenimi in vedno
sijičimi lasmi. Je odlična za dolge, skodrane in poškodovane lase, saj lase navlaži, zgladi ter omogoča
lažje oblikovanje težko ukrotljivih las.

zadovolji še tako zahtevne. Je izredno bogata maska za lase z desetimi luksuznimi
sestavinami, med drugim vsebuje tudi olje belega tartufa. Lase globinsko nahrani, navlaži in zgladi
lasno vrhnjico. Lasje so po negi gladki, voljni in sijoči ter so na pogled bolj mladostni in zdravi.
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Modni v zimo

Paž in glamurozna figa

V poplavi najrazličnejših trendov pričesk bi lahko rekli, da je letošnjo zimo dovoljeno skoraj vse - od
dolgih pričesk do drznih kratkih, lahko tudi asimetričnih oblik. V Impirial Hair se držijo načela, da je
najmodnejša pričeska tista, ki odraža vas same. Njihovo filozofijo močno podpirajo tudi vodilni trendi,
ki v ospredje postavljajo naravni videz. Pomembni so zdravi in sijoči lasje, med barvami prevladujejo
vsi čokoladni odtenki in prelivajoči se barkren sijaj, ki poskrbi za sodobnejši pridih. Naj barva poudari
vaš obraz, izpostavi oči ali sodeluje s stilom vašega oblačenja. Posebno doživetje barvanja lahko
preizkusite v Imperial Hair barvnem koktajl baru, kjer bodo za vaše lase poskrbeli z vrhunskimi Wella
barvami za lase, medtem ko se boste vi sproščali ob dišeči skodelici kave ali čaja.

Med dolžinami kraljuje paž, frufru naj bo počesan na stran,
za drznejši videz pa lahko mehke linije striženja zamenjate
z bolj trdimi, opaznimi. Lasje speti v čop poudarijo športno-
dinamični videz, večni glamur poudarita figa in banana.
Ker je december mesec zabav, se v Impirial Hair lahko
odpravite tudi na oblikovanje popolne pričeske za
nepozabne prednovoletne zabave. Bi imeli spuščene,
valovite lase ali glamurozno speto pričesko?

Dogovorite se za zmenek na brezplačni telefonski številki:
08088 65 in se pustite razvajati.

Avtorja članka:

Koda za poseben popust za vse bralce mesečnika Namarie

je Prosim, če ob rezervaciji termina poveste,
da boste koristili 10% popust, ki vam ga podarjamo v
mesecu decembru 2011.

Maja Bitenc, novinarka in vrhunski frizer v
Imperial Hair- Nejc Primar

VESELJE10



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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Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineAwakening coaching vodi ljudi nazaj k sebi, saj imamo v sebi vse kar
potrebujemo, da najdemo stik s svojo izvorno Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi

Reconnection osebno ponovno povezavo in Reconnective Healing uravnove
eng Shui svetovanja in energijska
jo 040 503 895 taja@ divine.si

vam čete na

či čenja prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj.

Nudi tudi šanje vseh aspektov
Biti, F š .
Lahko pokli ali pišete na

Facebook profil
http://www.facebook.com/divine.si

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.tajaalbolena.com
www.divine.si

www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


