
stevilka 56 februar 2011
Pozdrav svetlobe !

Mesec je naokoli in spet smo na za

Sicer pa smo popotovanje v Egipt zaradi trenutnih razmer prestavili na september in sicer v

Do naslednji utrinke

Anam Cara

četku, tokrat se začenja pomembna faza v Zemljinem ciklu, faza
izdiha. Zemlja diha v 6 mesečnih intervalih in z dana

času
jesenskega enakonočja. Glede na vse kar se trenutno dogaja, razmere niso presenetljive, saj veliko luči
na eni strani in dejstvo, da se intenzivno aktivirajo vsi templji ob Nilu, spodbuja da se vse kar ni luč na
drugi strani pojavi na povr

či, jina in janga in vseh petih
izrazov izvorne energije; vode, ognja, kovine, lesa in zemlje. Vse podpobnosti bodo objavljene na
spletu in v naslednji čnika, v kolikor pa

čam tja, kjer se moja profesionalna
pot s feng shuijem začela ... na Bali. Vabljeni, da se mi pridru

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

Taja Albolena

šnjim dnem smo vstopili v pomladni cikel rasti in
razvoja. Izkoristite ga maksimalno. In razjasnite sami pri sebi kaj pravzaprav sploh želite.

Februar ima zopet zelo zanimivo noto 2:2:2, zato vas vabim, da se nam v tem mesecu povezovanja in
druženja pridružite na meditaciji v globine svoje biti . Da spoznamo sebe in
povežemo sebe. Obakrat se dobimo v Divine ob 18. uri. Gre za navdih, ki ga vodi Anam Cara, vibracija
duhovnega prijateljstva. Vabljeni!

šju in razreši. In v Egiptu se trenutna situacija v svetu zelo dobro odslikava za
vse nas, da si ogledamo kaj to premakne v nas samih in se s tem spogledamo vsak v sebi.

Vas pa zato vabim na prvo feng shui popotovanje na Bali za prvomajske praznike, ki je v pripravi in ki
nas bo popeljalo na notranje popotovanje uravnovešanja teme in lu

številki mese želite podrobnejše informacije se mi oglasite ali v
mojem e-predalu pustite svoj naslov in boste na dom prejeli prelepo zloženko, ki vas popeljala v
esenco našega duhovnega popotovanja. In tako se po 11 letih vra

žite :)

2.2.2011 in 20.2.2011

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Tam zunaj
onkraj idej o tem
kaj je prav
in kaj narobe,
je polje.
Tam se bova sre

-Rumi
čala.



Čeprav bi si želeli, da bi se situacija izboljševala s februarjem vstopamo v še bolj nestanovitno obdobje
naše spremembe. Mnogo povratnih informacij dobivam s strani ljudi, da so z živci

žljivega. In žje, vam v resnici
šati preobrazbe skozi katero gremo. Sporo

žje

žnosti sem dojela kako samopomembno in arogantno je nenehno
služenje sebi in kako težko je stopiti iz kolesja v katerem se vrtimo v iluziji, da stvari delamo za druge. Zelo
malo je ljudi, ki resni še vedno služimo sami sebi. In vse se za
že v otroštvu, ko nas udoma

števanju vrednot in pravil družbe se lahko zbudimo samo, š
šele prvi korak zavedanja. Temu sledi precej bole

šim izvornim jazom, ki
ga poskušamo najti. In ve želi imeti prav, zato rabimo nekoga, ki se moti. In tako smo nenehno
ujeti v igri sojenja, kritiziranja in žrtve, ubogega jaza. Samo radikalno delo na samemu sebi, v soo

štvu, ki ne lo štovanjem sprejema druga

ženja sebi in kaj pomeni resni ženje drugim. Moje notranje
vodstvo me je pripeljalo nazaj k mojemu služenju in moji misiji, ki sem se ji zelo dolgo uspešno upirala.
Nekateri se bodo do solz nasmejali ob dejstvu, da sem kon že leta razlagajo. Moja pot
z letošnjim izdihom me vodi v vodenje vseh vas, ki se

živetja, zakaj se
sabotiramo, kje se prodajamo in kako služimo sami sebi sem izmojstrila vsaj do te mere, da vem kako igra
poteka in tukaj vas lahko vodim skozi vaš lasten proces soo

šnjah in vedenju, namesto na znanju, kar sem po

šo dušo.

Notranja popotovanja raziskovanja samega sebe so zastavljena tako, da se v svojem notranjem laboratoriju
sre šo in z arhetipskimi pravzorci, ki jih skozi življenje preigravamo, da jih spoznamo in
presežemo. Ozaveš

šala, lahko pa vam pokažem, kako
to naredite v sebi, zase.
In kot pravijo Hatorjanci v sporo

še fizi telo, ko energije ne boste
spustili skozi sebe, kar lahko pripelje do kratkih stikov v
telesu, lahko izgubite pamet, ker vaš živ

ža toliko

še duše.

čisto na koncu in da je
intenzivnost dogajanja na pragu vzdr čeprav bi vam rada rekla, da bo bolje in la
ne morem olaj čilo mojih vodnikov je vztrajaj, vedno znova in
znova samo vztrajaj.

Edino kar vam lahko svetujem je, čimprej se soočite s tem, s čimer se nočete soočiti, poglejte v svojo
senco. Sama sem se s svojo senco začela soočati pred letom in pol in zato mi je v tem času, ki je izjemno
naporen, la . Predvsem se z vsem soočam z veliko sočutja, sprejemljivostjo in razumevanjem in ne z
uporom in zanikanjem. In vendar sem se pred novim letom začela soočati z ogromno jezo in zamerami do
novodobnega gibanja, do učenj o tem, kakjo je vse fino in kako vse lahko naredimo in spremenimo. Ko so
me vodniki dali na notranjo terapijo poni

čno delajo stvari za druge, po večini ljudje čne
čijo in nam vbijejo v glavo perfekcionizem in zanikanje sebe. Iz tega urjenja v

upo če se zavemo, da i čemo pozornost, srečo in
zadovoljstvo zunaj sebe. A vse to je če soočanje z vsem,
kar nam je na poti med persono polno mask, ki smo jo ustvarili in pristnim jazom, na

čina nas
čanju s

svojo lastno denco, kar je tvoj lastni zanikani in potlačeni del in skozi molitev, lahko odpremo vrata
člove čuje, ne sodi in ne kritizira temveč s sočutjem in spo čnost
drug drugega.

In ravno dojela sem paradigmo slu čno slu

čno dojela to, kar mi
čutite ujeti in veste, da morate nekaj narediti, pa

verjetno tudi kaj morate narediti a tega enostavno ne naredite. Soočanje z arhetipi pre

čanja s seboj.
Vsi moji seminarji, ki sem jih oblikovala na lastnih izku čela
v preteklosti so pravzaprav notranja popotovanja v samega sebe. Moja vloga je, da vas vodim, da se
spomnite vsega kar je za vas pomembno, vsega kar ste pripravljeni videti, se spomniti, da vas vodim v
najbolj sveti del vas samih - v va

čujemo z du
čamo svoje igre in z zavestjo presvetlimo vse temne, pozabljene, zanikane, prikrite dele

sebe. V resnici gre za to, da najdemo tiste dele sebe, kjer ni svetlobe in jo z zavesjo vnesemo.
Dejstvo je, da ničesar ne morem narediti namesto vas, čeprav sem posku

čilu, ki sledi je nujno, da osvetlimo temne dele v sebi, v nasprotnem
primeru bo trpelo va čno

čni sistem ne bo
uspel predelati novih informacij, ki se nam jih obeta v
izobilju, poleg tega pa vas čaka nočna mora stresa in
iritacije, ki jo povzroča preobremenjeno čustveno telo in
dejstvo, da se spro čustvenih ran naenkrat.

Zato nikar ne čakajte. Orodja, ki jih imamo na voljo so
kontemplacija, notranje raziskovanje, molitev in
blagoslov. Orodja na
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In to se nam

čisto nič koristila, ko sem se
zna čju moje du

č prijelo. Kot rada rečem, sem se gola in bosa zna
čutje, hvale

čina zarezala globoko pod
ko čenejo s teboj, ti pogosto prilepijo oznake in nalepke, s
katerimi se te čela gledati skozi lastna
ogledala, kak

če se najde kdo, ki mi bo rekel, da je transformacija lahka, ne bom prav nič navdu

čemur ne izognemo, vse pride nazaj, le da so izku
če. Kot sva s prijateljico ugotavljali ta vikend se tvoja

izku

čude čeprav imata ti in ona, praktično ista
opravila.

čki si dovolimo, da si stvar
pobli

č ni, kar pa ugotovimo

č, kar nas obdaja, čeprav bi si tega
hudo

čakre, ki ji pravimo upravičenost in ko sem postavljala seminar Divine
Map Mojstrstva sem dojela, da moramo v resnici izdelati svoj notranji zemljevid, da ugotovimo, kje
izgubljamo energijo in na kak čin, da jo lahko pokličemo nazaj. V prvi fazi moramo stvari ozavestiti,
da lahko sploh karkoli kličemo od kjerkoli.

čeni, ker smo ... npr. tako dobri, delamo zato, da bi nam ljudje zunaj nas
potrdili, da smo dobri, sprejeti in da smo ok taki kot smo. in vendar nam tega ne more dati nihče drug, kot
le sami sebi.

Vse kar temeljijo na vračanju k svoji izvorni pravi naravi, ki
je sreča, svoboda in ljubezen. In na tej poti nas vodijo po tolte čilu tri mojstrstva
mojstrstvo zavedanja
mojstrstvo preobra

Torej kaj je sporočilo za februar? Posredujem vam sporočilo Hatorjancev preko Toma Kenyona, ki zelo lepo
povzema to kar prepoznavam tudi sama.

DIVINE:SI

že dogaja. Vprašanje je le, kako se v tej ujmi znajdete.

Sama sem ugotovila, da mi vse tehnike in orodja za osebnostni razvoj niso
šla na neznanem podro še. Vse znanje, ki sem si ga pridobila v vseh desetletjih mojega

življenja in vse kar je prej delovalo enostavno ni ve šla v
neznanem. In vrnila sem se k preprostosti bivanja, ki je narekovalo so žnost, blagoslavljanje in
molitev in v kateri so mi bili v podporo tisti, ki so to pot že prehodili.
Kadarkoli sem iskala potrditev in podporo pri ljudeh okoli sebe, prijateljih, ki so kmalu postali bivši, sem
naletela na sojenje, ki ni bilo vedno glasno izraženo in vendar je njegova bole

žo, nesprejemanje in ko ljudje ne vedo kaj naj po
žko spoprimeš, da so tvoje lastne. Reševalo me je to, da sem vse za
šni so odsevi, ki sem jih gledala in kaj mi imajo situacije povedati o meni.

In šena.
Moja izkušnja je, da je to najtežja stvar, ki sem jo kdaj naredila in upirala sem se z vsemi štirimi. Paradoks
vesolja pa je v tem, da se ni šnje vedno težje in bolj
oprijemljive in s tem bolj trdne, ter tudi bolj bole

šnja v prvem krogu pojavi kot strah s kakšno milo obliko ogledala, npr. strah, da te bo partner zapustil
zaradi..., nato pride naslednji krog, ko ugotoviš, da se dejansko dobiva z nekom, ki je sicer le prijateljica,
ker ga bolj razume in žno tudi on bolj razume njo kot tebe,

V naslednjem krogu ugotoviš, da ima partner prijeteljice med maserkami, ki ga intimno
obdelujejo, nato sledi naslednji krog iste igre v katerem ima ljubico in še v naslednjem krogu ima ljubico in
otroka, ki živita v isti hiši. In vse je ista igra, od nas pa je odvisno na kateri to

že pogledamo in opustimo igre, ki nam ne služijo, v sebi. Saj veste tisto o strahu, ki je votel in ga
znotraj ni šele, ko vanj vstopimo in ga osvetlimo s svetilko svoje zavesti.

In kot govorimo že desetletje bomo morali preobraziti vse, kar poznamo in nam je znano. Nahajamo se na
vhodu v notranji laboratorij in iz svinca vsakdanjega lahko v zlato razumevanja in vedenja spremenimo le
tiste stvari, ki si jih dovolimo ozavestiti. V alkimiji se v zlato spremeni le tisto, kar smo prepoznali kot svinec
in proces ni sam po sebi umeven, tako kot ni samo po sebi umevno ni

želeli. Vse je stvar izbire.
Tukaj vstopi v igro senca naše tretje

šen na

In to nas pripelje nazaj k služenju sebi. Kajti vse tisto, kar si želimo dobiti od ljudi zunaj naj, kar menimo, da
si zaslužimo in smo do tega upravi

želim predati naprej in namen mojega vodenja
škem izro

žanja
in mojstrstvo ljubezni, ki je sad prvih dveh.
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Sedaj vstopate v
Va solarna zvezda va ski c in vstopa v
obdobje velike spremenljivosti, solarnih izbruhov in magnetnih neviht. Medtem, ko te aktivnosti
predstavljajo resni

Tako kot vi, ima tudi va o
Va

telo, va
Va na dr

nadloge in n cije

V tem sporo
aktivnosti, temve

Tako kot so izbruhi ognja in fotonske energije s sonca v
meddimenzionalne svetlobe v svojem telesu. V resnici, z ene perspektive, je pove

Nekaj stvari je, ki jih predlagamo glede sprejemanja prednosti tega evolucijskega katalizatorja Govorimo
o katalizatorju, ki sega onkraj in je povezan s solarnim vetrom Gre za poseben tok fotonske in
magnetne ije, ki prehaja skozi in okoli Zemlje. S tem, ko se odprete tem posebnim oblikam energije
in jih vklju telo, oja in zelo pospe

Ko se bodo te solarne j pove
kot tudi Neracionalno in impulzivno vedenje se bo pove

Prvi korak, da izkoristite te solarne energije za svoj dvig zavesti je razumevanje njihove narave in
neupiranje njihovim u
zjemno pomembno je, da razumete, da vzrok temu pove

njeno eteri

Zatorej morate najprej razumeti, da temu ne morete ube

Drugi korak je, da objamete in uporabite te energije z mojstrstvom - da jahate na repu zmaja V tem
primeru je zmaj sonce in njegov rep so solarni vetrovi. Lahko se dvignete v velike vi

retji korak je uporaba solarnih vetrov, da si dopustite, da vplivajo direktno na va skozi dovoljenje, ki
ga daste iz srca Gre za IZBIRO skozi lastno VOLJO, da vstopite v vibracijsko ujemanje cenjenja in
hvale

Pomembno je, da razumete zakaj to predlagamo. Kajti ne izra

a ki preobrazi celotno telo v sprejemljiv vrtinec, ki
vase pritegne fotonske in magnetne energije sonca, kar na hitro pove va

In skozi va vstopite v proces vnebovzetja Obstaja mnogo na
va A je osnova

ve

še bolj nestanovitno obdobje planetarnih sprememb.
še sonce, šega planetarnega sistema pove energet poten ial

želimo govoriti.

še sonce eteri . T eteri
. ša zemlja je v tem avri

šajo nabite delce, ki povzro ši fizi
še KA še eteri .

ša mental ža in šega
negovanja in evolucije ali raje vir e-evolu .

šem son .

KA
še osebne KA.

.
2012 .

energ
KA KA šite proces vnebovzetja zase.

energi e šega fizi
, .

.
I

še galaksije. Ta tok visoko katali
še sonce je izvorni razlog za evolucijski potencial tega konkretnega cikla solarne aktivnosti. In seveda to

vpliva tudi na zemljo in njeno Ka— .

žati. Tukaj ste da jahate na tem valu, pa naj vam
je to vše žno.

.
šine v tem

T š KA,
. ,

žnosti.

žate hvaležnosti univerzumu za solarne
vetrove kot take. Izbirate, da vstopite v eno od teh visoko

žnosti vstopate iz pragmati
T še KA, KA

še KA, šeha
eteri .

šo KA . šja
stanja zavesti, vendar pa je ne glede na tradicijo in sam postopek osnova vsemu KA, š K

čuje svoj

čen izziv za vas v smislu telekomunikacij in vremenskih vzorcev, gre tudi za izjemen
evolucijski potencial znotraj teh pojavov, o čemer

čno telo, solarni čno telo sonca se razteza na milijone
kilometrov onstran meja sonca samega čnem polju eteričnega sonca, kot tudi v
dosegu solarnih izbruhov in magnetnih neviht, ki prina čajo izzive v va čni
dimenziji, hkrati pa negujejo va čno telo

čustveno/vibracijsko stanje je tisto, ki določa ali bodo ti solarni delci vir va

čilu ne bomo razpravljali o mnogih fizičnih izzivih, ki se utegnejo pojaviti v obdobju povečane
sončne č se bomo osredotočili na stvari, ki vam bodo asistirale, da sprejmete večjo
evolucijsko prednost tega, kar se dogaja s soncem v va čnem sistemu

času solarne aktivnosti, imate izbruhe duhovne ali
čana solarna

aktivnost izenačena z aktivnostjo va

čite v svoje čujete svoje

čevale, se bo povečevala nesigurnost in nestabilnost va čnega
sveta čustvenih in mentalnih svetov čalo. Izzivi
kognitivnemu delovanju in spominuse bodo povečali med povečanimi cikli solarne aktivnosti.

činkom
čanemu delovanju ni samo sonce, temveč da to

izhaja iz samega centralnega sonca na čne energije iz centralnega sonca v
na

čno telo

č ali ne. Prvi korak je torej neupiranje temu, kar je neizbe

času, če
imate pogum in metodo, da to storite.

čustvenih stanj, ker bodo za vas ustvarila
energetski magnet. V stanje hvale čnih razlogov.

čustvena stanja povečajo sprejemljivost va
ča vibracijo znotraj va

čnega telesa
činov, da vstopite na lestev, ki vodi v vi

č o sporočilu na spletni strani

KA

www.tomkenyon.com
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M O LIT EV T EG A MESEC AMO LITE V T EG A MESECA

Naj nič najdražji, ne zmoti tega trenutka miru.

Danes izbiram ljubezen
In to izbiro bom ponavljala vsak dan
Dan za dnem, v neskončnost.

Danes se predajam luči
In izbiram, da ji služim dan za dnem

Jaz sem otrok Boga.
Danes izražam veličastnost Boga, ki je v meni

Dovolim moji luči, da sije
In dajem dovoljenje vsem ljudem
Da sijejo svojo luč.

Danes prepoznavam, da je človek popolna ideja
v božanskem duhu in je vedno na pravem mestu,
zato sem na pravem mestu in sem v božjem varstvu.

Danes se osvobajam vseh svojih strahov
In v moji prisotnosti se osvobajajo drugi.

Jaz sem, ki sem božanska.

DIVINE:SI



Imbolc, 1. Februar

Ključ: Prebujenje

Simbol: Metla, belo cvetje, slamnat križ boginje Brigit

Kristal: Ametist, Akvamarin, Turkiz, Oniks

Imbolc je keltski praznik, ki se ujema z večerom sveč, ki so ga uvedli s
krščanskim koledarjem, tradicionalno pa je to praznik posvečen boginji
Brigit ali Bride, ki predstavlja tisti del boginje, ki je mladenka. Brigit je
irska boginja poznana po vsej Evropi kot »sijoča« zaradi njene
navdihujoče lepote in ognjenih lastnosti.

Na ta dan se nanjo obračajo vsi, ki si želijo zdravja, plodnosti in
kreativnosti.

Od tega dne pa vse do 21. marca je njeno
obdobje, ko se pripravlja na rast in obnovo. Kača boginje Brigit se
pokaže iz maternice mame Zemlje in pogleda, kakšno je vreme
(tradicija Svižčevega dne (Groundhog Day)).

Prinaša duhovno inspiracijo in modrost, častili so jo druidi
(keltski svečeniki in mistiki).

PO SE BN OST T EG A MESEC A. . . IMBO LCPO SE BN OST T EG A MESECA. . . IMBOLC

Imbol je eden od štirih praznikov ognja v keltskem kolesu leta, ki časti enega od štirih faz letnega ciklusa
naravne rodovitnosti. čne faza izdiha, ki naravo uvede v pomlad in vse do
vi čne faza vdiha. Osrednja lastnost praznika ognja je upoštevanje
našega odnosa z Zemljo in z bitji, ki živijo v - v devinskem svetu ( ,
vilinci, elfi, ...). Prazniki ognja torej že tisočletja častijo devinsko realnost.

časih so p
prižg mo luč, zahvaljujemo

Imbol kot prvi dan keltske pomladi sporoča, da se je mati narava
pričela premikati v globokem snu, novi val življenjske energije je pripravljen, da se požene v rast.

Trenutke tega vznemirljivega časa praznujemo tako, da zemljo pripravimo na nov val zemeljske življenjske
energije. Priporočljivo je tudi, da očisti svoja življenja tako fizično, mentalno, duhovno kot čustveno. S
tem naredi prostor novim, svežim stvarem v življenju. Počisti svoje predale in omare, čistite svojo
kramo, stvari, ki jih ne potrebuje č podarite. S tem, tako kot boginjo Brigit, kliče nazaj svojo
energijo.

Keltsko izročilo veliko lažje razumemo, če živimo v stiku z naravo in kmečkimi opravili
Pri

praznovanju Imbolc gre predvsem za osebni odnos do sveta, do živali, ki dajejo mleko in so v zimskem času
omogočale preživetje plemen oz. družin , gre za odnos do materinstva in dojenja, ki omogoči rojstvo in
razvoj otroka. Tako so tudi obredja povezana z večinoma mlečno hrano, stari Kelti so nastavljali darila za
Brigit in njeno kravo, s katero je največkrat upodobljena. Obredje je povezano tudi s prošnjo prednikom po
dobri letini.

času je pomembno,
da se spomnimo, da vso hrano, ki jo u čimbolj v
stiku z naravo in njenimi cikli. Z blagoslovom hrane lahko spremenite njeno vibracijo, hvale

c
S prvim februarjem se v naravi za

vzporedni realnosti silfi, rusalke, undine
salamandri, gnomi

Na ta dan pri nov ogenj. V rižigali ogenj, kresove in sveče, da bi nazaj zvabili sončni sij
pomladi. Zato i se sili Ne glede na to, da je v naravi
še vedno zima je Imbolc prvi opomin, da prihaja pomlad. Na ta praznik so blagoslavljali seme in orodje, ki
so ga uporabljali pri delu na polju. c

Pust je
eden od praznikov, ki je še iz poganskih časov praznovanj povezan z Imbolcem.

te
te te po

te ve po te

. Veliko tega znanja se
je preneslo od ust do ust predvsem na pode

a e

Zahvalite se za vse, kar je na va

ška poletja, ko se s prvim avgustom za

žgite
življenja v nas in zunaj nas.

želju, kjer so stari miti in zgodbe še vedno aktualne.

ši mizi in vse, kar je v vaši shrambi ali hladilniku. V tem
živamo nekdo prideluje in le upamo lahko, da je ta “nekdo”

žnost pa bo
vplivala na nas vse. Zato bodimo hvaležni za vse kar je.
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ZANIMIVOST T EG A MESEC A . . . VALENTINOVOZANIMIVOST T EG A M ES EC A . . . VA LENTINOVO

Tradicionalno gledano je bil Valentinov dan verjetno starodavni festival Lupercalia,
ki je slavil erotiko, vro

i

.

P

Sv. Valentina poznamo pri nas že dolgo, vendar ne v povezavi z dnevom zaljubljenc

Juno pa je boginja, ki so jo poznali kot boginjo ženskosti, ljubezni in medsebojnih odnosov, njen vpliv pa je
segal tudi v dom in okolje. Boginja Juno je simbol e e

Juno je pod svoje okrilje vzela in
,

z njim soustvarjamo in si dovolimo sprejemati

praznik, posvečen
plodnosti in rodovitnosti. čico in ljubezen v čast rimske boginje Juno. Nekateri
strokovnjak trdijo, da ime meseca februarja izhaja iz latinske besede "febres", kar pomeni vročičen.
Če se spomnimo legende o Romulu in Remusu, ki ju je vzgajala volkulja in sta odrasla ter postala
ustanovitelja Rima, sta domnevno odraščala na hribu, ki so ga imenovali "Lupercallus" ali volkov brlog v
prevodu. Vsako leto so praznovali ustanovitev Rima in poganski duhovnik je vodil ceremonijo v čast
plodnosti žensk. Priredili so nekakšno ljubezensko loterijo. V obredu, so zbrali imena vseh neporočenih
žensk in imena so mladeniči, godni za poroko vlekli iz klobuka. Nekakšna staromodna oblika zmenka na
slepo, bi lahko rekli. Fant in dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par.
Listič z imenom svojega “Valentina” so si dekleta pripela na obleko in ga nosila še nekaj dni. Združenje je
potekalo pod okriljem boginje Juno, boginje ljubezni in poroke.
Zgodovinarji vedo povedati, da se je ta navada "loterije" obdržala tudi v 16 stoletju, ko so listke zamenjale
valentinove kartice, ki so jih vlekli iz posode.

270 n.št. je Claudius II, Rimski cesar ugotovil, da poročeni moški niso dobri vojaki in je prepovedal festival
Lupercalia ter poroke. Ker je tudi krščanska cerkev nasprotovala poganskemu prazniku, so se znašli na isti
strani, kar je bilo zelo nenavadno. V tem času je bilo namreč nevarno biti kristjan in še duhovnik povrhu.
Valentin je bil del Krščanskega podzemlja in je kljuboval cesarju ter na skrivaj poročal pare. Odkrili so ga in
ga zaprli. Verjetno je bilo na Valentinu nekaj posebnega, saj si je celo sam cesar vzel čas in ga v zaporu
obiskal, kar je bilo za tiste čase nekaj nezaslišanega, da bi ga spreobrnil v pogansko vero. Valentina
cesarjevi argumenti niso prepričali in je namesto tega predlagal cesarju in njegovim ječarjem, naj
sprejmejo krščanstvo. Cesarja to ni zanimalo in ukazal je usmrtitev Valentina, njegovo mučeništvo je
kasneje pripomoglo k temu, da so ga proglasili za svetnika.

Nihče drug kot sam Valentin. Legenda pravi, da je, ko je bil v zaporu, pridigal ječarjem in eden od njih je k
njemu v zapor pripeljal svojo hčer, ki je bila slepa. Valentin ji je povrnil vid in postala je redna obiskovalka
Valentina v zaporu. Tik preden so ga usmrtili, ji je napisal pismo in ga podpisal z Tvoj Valentin. To pismo,
prvi Valentin je sedaj razstavljeno v narodnem muzeju v Angliji.

Sv. Valentina so usmrtili 14. februarja, festival Lupercalia pa je bil 15. februarja. Ker je cerkev ugotovila, da
ne morejo izkoreniniti običaja, so se s svojo strategijo, če ne moreš uničiti, se pridruži, enostavno ta dan
posvojili in ga spremenili v sveti dan praznovanja krščanskih vrlin ljubezni in poroke. rvo pričevanje o
povezanosti dne svetega Valentina z romantično ljubeznijo sega v 14. stoletje, ko so v Angliji in Franciji 14.
februar označevali kot dan, ko se ženijo ptički. V tej dobi so si ljubimci takrat izmenjevali pisemca in se
imenovali za valentine.

ev. Sveti Valentin goduje
14. Februarja. Po starem kmečkem koledarju je Valentin prinesel ključe do korenin in so mu zato pravili prvi
spomladin. Na ta dan se tudi ženijo ptički. Kdor želi videti ptičjo ženitev, mora bos do grmovja, čeprav je na
ta dan velikokrat še zelo mrzlo. Valentin ureže prvo trto, ponekod pa se prične v tem času delo na vrtovih.
Predvsem pa je marsikomu znano, da je ta dan poleg gregorjevega (12. marec) in vincencijevega (22.
januar) značilen po tem, da se ptički ženijo. Zanimivo je , da v Beli krajini pravijo, da je valentinovo prvi
spomladanski dan.

močn žensk , ki zna dajati in sprejemati ljubezen brez
strahu in omejitev. tudi partnerstvo, zvestobo, pripadnost, intimnost
medsebojno spoštovanje. Pooseblja pripravljenost da svoj fizični, emocionalni in duhovni Jaz delimo s
partnerjem .

Kdo je bil Sveti Valentin?

In kdo je izumil Valentinove kartice?

Zakaj je Valentinovo 14. februarja?

Valentinovo v Sloveniji

In Juno ...
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ZANIMIVO ST T EG A MESEC A . . . D UHOV NO PART NERST VOZANIMIVOST T EG A M ES EC A . . . DUHOVNO PART NERST VO

Pred Valentinom pa vas vabim na enodnevno delavnico Duhovno partnerstvo.
V novodobnem gibanju se veliko govori o konceptih du

Nov model medsebojnih odnosov pa nam omogo

V seminarju bomo pogledali v 6 arhetipov otroka, ki nam diktira koko se povezujemo z ljudmi in kako
slu

š dvoj šah in dvojnem plamenu in
š

še vedno stari model partnerskih odnosov, ki smo ga vajeni,
nam je poznan in je osnovan na paradigmi preživetja.

Ne moremo zanikati dejstva, da so bili partnerski odnosi, zakoni, v preteklosti, še posebej pri naših
prednikih nekaj generacij nazaj osnovani na temelju preživetja. Moški je potreboval žensko, da je zanj
skrbela, mu rodila potomce, ženska pa je rabila nekoga, ki jo bo preskrbel. To je bil medsebojni dogovor, ki
je držal in je služil mnogim generacijam.

V starem modelu medsebojnih odnosov sta dva posameznika v tem odnosu imela skupen cilj ali skupen
projekt kot je npr. družina, vzgoja otrok, izpolnjevanje potreb drug drugemu, bila sta skupaj, da jima ne bi
bilo dolg

žen ali pa,
ko sta ugotovila, da ga ne bosta dosegla, razšla. To lahko zelo dobro opazujemo tudi v poslovnih odnosih,
ko se družabniki po kon šnem lansiranju podjetja razidejo, prodajo svoje deleže, ko se volilni
štabi, ki so bili zbrani skupaj z namenom, da lansirajo predsedniškega kandidata ob koncu uspešne ali
neuspešne kampanije razidejo ali pa kot je pred nedavnim z nostalgijo izjavila Cameron Diaz, da je zelo
žalostna ob zavedanju, da se po toliko letih skupnega ustvarjanja Shreka, po kon
ta velika filmska družina razhaja.

V tem starem modelu medsebojnih odnosov je bil cilj, ki sta ga posameznika delila, pa naj bo to enakost ali
varnost, pove ža na tržiš žina ali lansiranje novega izdelka na tržiš

žal skupaj. Brez tega razloga oziroma skupnega cilja, odnos ni imel ve
žala skupaj.

šnje znotraj sebe, kar zahteva od nas, da sprejmemo
odgovornost za svoje življenje in svoja dejanja. V novih partnerskih odnosih se sre

ša s
seboj. Zavedata se, da gre za proces soustvarjanja, sodelovanja in podpore na poti osebne duhovne rasti.

žimo sami sebi s tem, da iš

In o vsem tem se bomo
pogovarjali na enodenvnem druženju

čic, sorodnih du
čeprav je na prvi pogled videti, da gre za duhovno partnerstvo je pogosto paradigma tistih, ki i čejo takega
partnerja ta, da morajo najti nekoga, ki jih bo dopolnil, nekoga, ki ima v sebi vse tisto, kar oni nimajo in da
bodo le tako srečni in zadovoljni. Vendar je to

čas ali da ne bi bila osamljena. Skriti nameni pogosto nikoli niso bili razkriti a so bili povod za
medsebojno zvezo. Zato se je pogosto dogajalo, da sta se posameznika po tem, ko je bil cilj dose

čanem uspe

čanem zadnjem delu filma,

čanje poslovnega dele ču, srečna dru če,
razlog in lepilo, ki je odnos dr č smisla,
tiste kemije, ki ga je prej dr

ča, da duhovno rastemo in da se osredotočamo na svojo
notranjost. V teh odnosih se zavedamo, da so nam ljudje, ki jih srečujemo ogledala v katerih ugledamo
sebe in da moramo transformirati svoje boleče izku

čata dva posameznika, ki
se zavedata, da je vsak sam odgovoren za svojo osebno rast, da ne more od partnerja pričakovati, da bo za
karkoli kriv ali bo stvari naredil namesto drugega. Dajeta si vso priznanje in podporo. Prepoznavata drug
drugega takega kot sta. Se zavedata čudovitosti posameznika in vseh napak in izzivov, ki jih oseba prina

čemo zunaj sebe ljudi, ki bi nas sprejeli, nas potrdili, nas podpirali ali nam
kako drugače pomagali in nam dali pozornost. Poleg tega si bomo pogledali 7 ogledal esenske tradicije v
katerih ugledamo sebe. Rdeča nit pa bo
koncept Anam Cara ali duhovnega
partnerstva, kaj je in kako ga v svoje
obstoječe odnose vnesemo.

5.2.2011 od 10. ure naprej.
Vabljeni!
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Č I STO SV E . . . A N A M C A R AŽEČISTO SV E . . . ANAM C A R AŽE

Če je bilo pri Valentinu po čil medsebojne naklonjenosti bolj na povr
čnosti so v keltskem izročilu poznali globljo in bolj izpolnjujočo različico Valentina.

čudovito razumevanje ljubezni in prijateljstva. Gre za idejo ljubezni du

povezovanju

čneta zlivati skupaj. Ko se taka povezava
sklene pravijo, da si na

čutila potrebo v sebi, da ustvarim prostor, v katerem bi se lahko srečevali in povezovali. Tako je nastala
čevanje in izmenjevanje.

čevi 13.

čni jaz in vas dr
čujem in dru

čutje,
hvale čnega srca, brez meja in brez omejitev.

čutil intimno
zaupanje. Z njim si lahko delil svoj notranji jaz, svoje srce.

čujejo, se prepoznavajo. Kjer se tkejo
niti prijateljstva

čnost vodilo, ki nam pomaga nazaj k sebi.
Kajti ko si luč, spomni č.

čakovanj in samo so opora in podpora v
prepoznavanju lastne svetlobe v vsakemu zunaj sebe.

čen način s
časa in prostora za du

č, ki teče vate in iz tebe v druge.

č za čitne distance. In ko se mi je to zgodilo prvič, sem bila
popolnoma zmedena, kajti nihče mi ni povedal, da je tako prijateljstvo mo

čljiva : čno, kar nobena
razdalja ali časovni interval ne more uničiti in česar niti sama smrt ne more razdreti

čaju in povezovanju.

šiljanje sporo šinski ravni medsebojne
pribla

še. Morda Anam
Cara zveni kot ime za kak nov francoski parfum in vendar v sebi združuje keltsko

ša seva iz telesa in ustvarja to, kar poznamo kot auro. Ko smo povezani z
osebo in smo do nje popolnoma odprti in zaupljivi, se dve duši za

šel svojega Anam Caro ali dušnega prijatelja.

šnimi brati in sestrami, sem
za

. Moja vizija je bila povezovanje, sre
že šla prostor na Mikloši

š š resni ži v lepoti in svetlobi. To je
moja vizija za vse ljudi s katerimi se sre žim. In vem, da to ni vedno lahko. Kelti so verjeli, da
oblikovanje

šanju radosti drugih. Zame je to koncept služenja drugim.
žnost, milino, blagoslov kozmi

Šlo je za prijateljstvo prepoznanja in pripadanja.
Moja vizija je bila ustvariti tempelj za boginjo v katerem se ljudje sre

žejo Želela sem si sveti
prostor, kjer se lahko odpremo drug drugemu, odvržemo maske in smo to kar smo, kjer smo prepoznani
kot pristni, kjer maske niso potrebne in kjer je pristnost in avtenti

š tiste, ki si dopustijo, da so oni tudi lu Želela sem si ustvariti “Anam Cara” tkanino
prijateljev, ki si stojijo ob strani, brez obsojanja, brez pri

Po stari tradicijo je to, da so imeli
še

šo. Ni neke škatlice v katero bi dušo lahko postavili.
Duša je božanska lu

š, odpreš svoje
življenje drugim. Vse meje padejo. Ni ve š

žno, še posebej ker je šlo za
moškega.
Kajti taki osebi dovoliš, da pride v najgloblji tempelj tvojega duha. Tvoja prisotnost in življenje postaneta
del njihovega ozemlje. Izjemen pogum je potreben, da se odpreš in si dovoliš tako intimnost. Ko se
prijateljstvo prepozna kot darilo, bo ostalo odprto za blagoslove izmenjave. Ko si blagoslovljen z “Anam
Caro” irci verjamejo, da si prišel v sveti prostor; DOMOV.

še.

Vabljeni v sredo 2.2.11 na druženje ob

V keltski tradiciji
obstaja izjemno

duhovno vedenje o
.

V keltski tradiciji verjamejo, da du

Keltska tradicija mi je zelo blizu in ko sem sama izkusila nekaj takih povezav z du

In ta vizija je v meni
rasla in se izpopolnjevala dolgo pred tem, ko sem na

Va “Anam Cara” vas vedno sprejema takega kot ste, va

“Anam Cara” prijateljstva pripomore k obuditvi tvojega zavedanja o svoji lastni naravi in
izku Anam cara zame povzema so

Izvorno je bil “Anam Cara” nekdo, pri komer si se izpovedal, si se mu razkril in s katerim si

“Anam Cara”, kjer se ljudje med seboj prepoznajo in se pove .

“Anam Cara” prijatelja presegalo vse dogovore, moralnost in
kategoriziranje. Povezan si bil na starodaven, ve “prijateljem svoje du ”. V keltskem
razumevanju ni bilo omejitev

Ta umetnost pripadanja je prebudila in hranila globoka in unikatna prijateljstva. Kajti ko ljubi

Ta povezava med prijateljema je nelo “To, ti povem, ni nekaj kar bi prelomil naklju
”.

In to je blagoslov moje du

~ povzeto iz “Anam Cara…Wisdom from the Celtic World“, John O’Donohue

Divine - tempelj duše
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SPO ROČILO KRISTALNE D EVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E

JASPIS kamen negovanja
“Dovolite mi, da vas umirim, prinesem v va

Uravnove
telesu skozi uravnove
drug drugemu v oporo in da si pomagate. Absorbiram negativno
energijo in stres iz okolice, preobra
onesna
povezanost vseh teles in organov. Moja prisotnost je dobrodo
organizaciji, hitrem razmi
aktiviram va
projekte vidite kot zaklju
in vas podprem vedno, ko je va ”

Jaspis je poznan kot kamen, ki je izjemen negovalec, zato so ga nosili v

V starem Egiptu so delali iz jaspisa zaš

S svojo blago energijo ve R

Aktivira ustvarjalno energijo in pomaga pri manifestaciji

, ter pomirja
za prizemljevanje nam asistira v procesu prerojevanja.
j

krepi imunski sistem in vitalnost.
Oja

Pove

: " Moja fizi

...

Afirmacija deve kristala

še življenje umirjenost in
ževanje aravnavanje.

šam jin in jang energijo v telesu, spodbujam zdravljenje v
šanje in vas spomnim, da je pomembno, da ste

žam elektromagnetno in okoljsko
ženje, še

šla pri
šljanju in pri viziji, stimuliram domišljijo in

šo sposobnost vizualnega predstavljanja, da lahko svoje
šim zdravljenje

še telo v stresu.

željenega v fizi

Šamani so ga uporabljali pri svojih popotovanjih in zdravljenjih, zelo poznana pa je njegova uporaba pri
lažjem pomnjenju in spominjanju sanj. Pomagal vam bo pri nemirnem srcu, ko boste imeli ob

žave na površje in se lažje spopasti s tistim, kar moramo videti in
odpustiti, preden zadeve postanejo “prevlike” in pretežke, da bi si jih lahko skrivali.

š

življenjske energije v vašem energijskem polju.

živanje v življenju,
še.

celovitost. Moja kvaliteta je povezovanje, zdru

čistim in naravnam va čakre in spodbudim notranjo

čene. Regeneriram telo, pospe

času stresa.
čitne amulete v obliki skarabeja.

Ameriški indijanci so jaspis uporabljali pri ceremonijah priklica dežja.
V srednjem veku je bil kamen bojevnikov. Vgrajen naj bi bil tudi v ročaj
legendarnega junaka germanskih epov Siegfrieda.

Rdeči jaspis, graviran z likom leva ali lokostrelca, je veljal za zaščito
pred strupi. Pri zdravljenju sluha ga je uporabljala tudi Sveta Hildegarda
Zelo ga je cenila tudi kot zaščitni kamen.

ča organizacijske sposobnosti in pospeši končanje projektov. deči jaspis prinaša v
telo vedrino, osvobaja nemirnega duha stisk in tesnobe. Pomaga očistiti čustva, podpreti voljo in doseči
zastavljene cilje. čno realnost.

čutek, da se
vam je zgodila krivica. Pomaga prinesti te

Ponovno prinaša toplino in prijaznost v srce . Njegova moč se aktivira preko korenske čakre,
zato je odličen kristal in
Duhovno očiščuje nadi e, energijske kanale in akupunkturne točke meridianov, kar pripomore k odprtosti
nadaljnega razvoja in uspešnega zdravljenja.

Ugodno deluje na prebavo, žolč, jetra in ledvica. Uravnava delovanje
hormonov, pomaga pri boleznih srca in ožilja, ter pomirja premočna čustvena in duševna doživetja. čuje
in razstruplja krvni sistem in uči čevalno deluje na jetra in kri.

Našemu telesu daje več energije. čuje količino či ali
Spodbuja toleranco in razumevanje.

čna vitalnost, u čustveno ravnovesje in osebna
integriteta so vsak dan močnej ”



OBJEM in NASMEH sta dva blagoslova, ki ju lahko podarimo
tistim, ki jim
pogledali smeh in njegov vpliv na imunski sistem, sedaj pa si
pobli
stane in vendar je njegov vpliv na ljudi neprecenljiv. Pomaga
ohranjati zdravje, zdravi depresijo, zmanjšuje stres, pomaga
pri nespe in krepi obrazne mi
Pravijo, da nasmeh pomladi ljudi.

in pogosto deluje kot

Nedvomno dr

Objemi so dobri za va

Pravijo, da se pri paru, ki se objema 20 sekund, nivo oksitocina mo .
,

ter

Medtem pa se nivo hormona kortizola, ki povzro
Kot pravi ena glavnih raziskovalk psihologinja Dr. Karen Grewen, "Ve

." Dr. Grewen je ugotovila,
da objem in dr

"Znanstveniki z zanimanjem ugotavljajo mo . Ta
," pravi Dr. Charmaine

Griffiths, iz British Heart Foundation.

Dejstvo je, da smo ljudje socialna bitja in mnoge raziskave so pokazale, da so tisti, ki imajo prijatelje in tisti,
ki so poro

Nedvomno je dotik pomemben za zmanj Dotik zbudi tisti del
naših možganov, ki nadzira sposobnost, da se sprostimo, z dotikanjem pa se izlo

Dotik pospe
serotonin ter dopamin. Na našem najve , ko

želimo izraziti hvaležnost. V prejšnji številki smo

že poglejmo še nasmeh in objem. Nasmeh nas ni

šice ter nas naredi lepe

ži, da vse zgoraj našteto velja tudi za objeme.
In ker s februarjem odpiramo pomladno sezono lepih nasmehov in toplih objemov, kar se za že na
Valentinovo, mi je bilo zanimivo pokukati v ozadje raziskav na univerzi v severni Karolini v ZDA. Raziskovalci
pravijo, da objemi okrepijo povezanost med ljudmi, pove ša
navarnost za sr

še srce, saj nižajo krvni pritisk in zmanjšujejo stres, zato imate dober izgovor da danes
koga objamete :)

Že dolgo je znano, da
hormon oksitocin pri ljudeh povzro

žajo, kar so znanstveniki dokazali pri
raziskavah.

šjimi vrednostmi oksitocina, tako pri moških kot pri ženskah. Vendar pa
je pomembnost oksitocina in njegovih zaš ženskah

žanje za roko zmanjšuje u
žali

za roke krvni pritisk dvignil precej manj kot pri tistih, ki se pred pogovorom držali vsak zase. Tudi sr
šal za deset utripov na minuto, medtem, ko je bil pri parih, ki so se

objemali pred pogovorom višji le za pet utripov na minuto. Dr. Grewen je ugotovila, da je topel stik kot je
objem ali držanje za roko pred za žkega dne bistven, da ljudje lažje gredo žke situacije,
lahko bi rekli, da jih na nek na zaš

žnost, da so pozitivna še zdravje študija je
pokazala, da objem s strani ljube

ši. Ugotovili so, da otroci za zdrav razvoj potrebujejo poleg
hrane in obleke tudi dotik. Študija, ki so jo naredili v korejskih sirotišnicah je pokazala, da so tisti otroci v
starosti 6 mesecev, ki so prejeli 15 minut ženskega glasu, masažo in o

ži, so hitreje rastli in so hitreje za

ševanje stresa in bole

ši izlo
žganih in sicer ži,

č ne

čnosti .
Še bolj pomembno pa je to,

da nas okrepi čudežno zdravilo.

čne

ča se prisotnost hormona oksitocina in zmanj
čna obolenja.

čno poveča
ča občutek ljubezni in naklonjenosti vrača zaupljivost in zmanjšuje

občutek strahu ogroženosti. Nedvomno se pri objemu dobro počutita tako tisti, ki ga daje, kot tisti, ki ga
sprejema.

ča stres močno zni
čja medsebojna podpora

med partnerjema je povezana z vi
čitnih učinkov na srce večja pri

činke stresa. Ko so izvedli test v katerem so pare prosili, naj se
pogovorita o dogodku, v katerem je bilo veliko jeze, so ugotovili, da se je v skupini, ki so se pred tem dr

čni utrip
je bil pri tistih, ki niso imeli stika zvi

četkom te čez vse te
čin čiti.

čustva dobra za va
čega partnerja blagodejno učinkuje na zdravje srca

čeni ali imajo stalne zveze bolj trdnega zdravja. Dejstvo je, da potrebujemo dotik, kar so pokazale
raziskave majhnih otrok, ki so jih zapustili star

česni stik z osebo 5 dni v tednu, 4
tedne pridobili na te čeli obračati glavo kot otroci brez dodatne stimulacije.

čine tudi pri odraslih.
čajo tudi hormoni, ki

ustvarjajo občutek zaupanja in zmanjšujejo ravni stresnega hormona kortizola. čanje dveh
kemikalij v mo čjem organu se nahaja največ
receptorjev za hormon sreče serotonin. Večinoma zadostuje že en sam rahel dotik, da naredimo prosto pot
občutku zadovoljstva.
Z dotikom lahko možganom pošljemo sporočilo, ki ga bomo slišali glasneje in se nas bo resnično dotaknilo,
kot če izbiramo prave besede. Dotik nam pove, da je ob nas nekdo, ki z nami deli breme, ki ga čutimo, in
nas tako pomaga razbremeniti.
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Dotik je prvi jezik, ki se ga nau

Dotik kože je za potreben

Terapevtski u
o

.

V antropozofiji je

Dejstvo je, da niso

Zato izkoristite tale mesec Valentina in se objemajte!

čimo, in je univerzalen način sporazumevanja med ljudmi. Dotik ni
pomemben le za zdrav razvoj otroka, nove raziskave kažejo, da lahko z dotikanjem v življenje vnašamo
veliko pozitivnih sprememb. Že kratek telesni dotik namreč vpliva, da drugače odreagiramo in informacij
dojemamo na povsem nov način.
Če se učitelj dotakne učenca po hrbtu ali roki, bo bolj aktiven pri pouku, če se zdravnik dotakne svojega
pacienta, ima običajno občutek, da je obisk trajal dvakrat dlje kot dejansko. Tudi športniki, ki se med
tekmovanjem spodbujajo z dotiki, tako izboljšujejo svoj nastop.
V študiji, kjer so preučevali Alzheimerjeve bolnike, so ugotovili, da lahko 20-minutno terapevtsko dotikanje
zmanjša pogostost in intenzivnost znakov bolezni, bolniki pa so se že po petminutnem dotikanju vrnili iz
svojega sveta v realnost.

človekov razvoj nujen ; če ta osnovna potreba ni zadovoljena, se posameznik ne
počuti dobro in se hitreje stara. Odnosi med moškim in žensko, materjo in otrokom, prijatelji in znanci: vsi
so zaznamovani z dotiki, ki izražajo ljubezen, strast, toplino ali nežnost. Že skoraj štiri desetletja potekajo
različne raziskave o pomenu človeških dotikov. Zadnja spoznanja jih odkrivajo tudi kot sredstvo proti
staranju.

Kakšen učinek imajo dotiki, sta znanstveno pokazala dva testa. Pri prvem se je izkazalo, da so se
poškodovane miši hitreje pozdravile ob božanju. Pri drugem so strokovnjaki ugotovili, da se je ob pomoči
božanja in nežnosti povečala količina hemoglobina pri ljudeh. Ta prenaša po krvi kisik in povečana količina
kisika v celicah je spodbudila procese samozdravljenja v telesu.

To se je izkazalo koristno tudi za kožo: dobila je bolj svež in mladosten videz. Dotik torej ni le sproščanje ali
izražanje ljubezni med spolnostjo, ampak daje telesu notranjo energijo, kar se navzven kaže s številnim
pozitivnimi učinki.

činek dotikov ali polaganja rok temelji na zasnovi energetskih teles in centrov, ki obdajo
človekovo tel kot svetlobno polje. Indijski jogiji ga imenujejo prana, Kitajci či in Rusi bioplazmična energija.
Tudi sodobna znanost je že ugotovila, da celice dejansko obdajajo svetlobo, torej energijo, in dlani so za
prenos energije najpomembnejše in najučinkovitejše orodje.

Če ste kot jaz nezaupljivi do ljudi, ki opravljajo masa čete kvalitetno in strokovno storitev, ki temelji
na intuiciji in poslu čite pri dveh damah, ki delata vsaka
na svojem koncu Slovenije in ki ju resnično priporočam. Salon lepote in zdravja Andrejka v Biljah pri Novi
Gorici je last Andrejke Harej, ki jo toplo priporočam za masa čno
terapijo Salon lepote Talija na Brdu v Ljubljani pa je last Biljane Zastavnik, ki ima zlate roke in poleg
izjemno zdravilnih masa

čut za dotik prvi od dvanajstih in deluje v povezavi s čutom za čutom za
ravnovesje, čutom za gibanje. Ko se nečesa dotaknete prvič je to kot prebujenje znotraj posameznika, gre
za ozave čanje meja. Dejstvo je, da se s pomočjo čuta za dotik dejansko ločimo od enosti in popolne
povezanosti, kajti tako začutimo mejo svojega telesa. Preko dotika prepoznavamo stvari. Dotik je čut, ki nas
hkrati ločuje in povezuje.
Dlani so ob pomoči tipa neposredno povezane z možgani, informacije potekajo v obe smeri. Po eni strani
roke opravljajo gibe, ki jih narekujejo možgani, po drugi pa se možgani prilagajajo sporočilom rok. Na
blazinicah prstov je okoli 3500 živčnih končičev na kvadratni centimeter kože, ki stalno prenašajo impulze
možganom, da jih obdelajo. le terapevti ali maserji tisti, ki imajo izostrene čute. Vsakdo
jih lahko izkoristi v svoj prid, za dobro počutje in lepoto.

Bodite pozorni, koliko se dotikate drugih ljudi čez dan in kaj vam prinese dotik bližnjega.
Da spremenimo svoje življenje na bolje, je lahko dovolj že to, da se izpilimo v govorici dotika.

že in iš
šanju potreb telesa vas vabim, da se na masaže naro

že, sprostitev s kristaloterapijo in zvo

ž in refleksoterapije nudi tudi nego obraza. Hvala obema, da sta in da svoje zlate
roke delita z vsemi nami.

življenje,

š
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Arhetipi so univerzalne energije, ki vplivajo na naše življenje. Gre za pravzorce, ki oblikujejo na

rhetipi pa so so del našega "du Gre
za osebno dvanajsterico arhetipskih vzorcev, ki sestavljajo tapiserijo na

notranjem popotovanju skozi osebne arhetipe

vetle
ozavestimo in v svojem notranjem laboratoriju iz svinca pretopimo v zlato, ter arhetipe

v na

ega

in se prodala za najvi

V dveh dneh bomo
vetle

M obudi

še življenje in
so shranjeni globoko v našem nezavednem. V resnici se jih ne nau

še psihe enostavno zato, ker smo izbrali, da smo
šnega

še igre, ki jo igramo na Zemlji.

živimo preko
njihovih svetlih plati šem
življenju

šjo ceno,

š polno mo še v sebi,

čimo, do njih imamo dostop preko
kolektivnega nezavednega in so del na človek. Osebni
a dogovora", ki smo ga sklenili preden smo se inkarnirali na Zemlji.

Carl Jung je bil eden prvih, ki je poglobil in raziskoval pomembnost arhetipov za naše življenje. Zelo
podrobno pa je v novejšem času to temo raziskala Caroline Myss. V slovenščino imamo prevedeno njeno
knjigo Posvečeni dogovori, ki govori o tej temi.
Na bomo podrobno pogledali kako
narediti svoje arhetipsko kolo in kako razumeti arhetipe s katerimi v svojem življenju trenutno najbolj
delamo, hkrati pa tudi njihove senčne in s plati. Ko ugotovimo ključne senčne plati jih lahko

, zato se mi zdi to orodje prepoznavanja ključnih arhetipov zelo pomembno
.

Kaj je torej posvečen dogovor?
Osnova posvečenega dogovora je spoznanje, da obstajajo določene teme v našem življenju, ki nas nenehno
usmerjajo k vedno istemu rezultatu, ne glede na to kako močno se trudimo, da bi stvar spremenili.
Caroline Myss pravi: "Vsak arhetip je samo individualni izraz univerzalne energetske platforme, ki je naša
povezava z božanskim. Je pot, ki nas najde, mesto kjer se zavemo, da nimamo izbire, kar pogosto povzroči
besne bitke med egom in višjo močjo naš duha."

Kaj so arhetipi?
Arhetipi so osnovni jezik naše duše, našega nezavednega. So naši sopotniki na poti samospoznavanja, ki
nas vodijo k našemu najvišjemu potencialu. Da bi našli pogoje svojega posvečenega dogovora moramo
identificirati 12 glavnih arhetipov našega podpornega sistema. Štirje med njimi so lastni vsem in
predstavljajo arhetipe preživetja. Ostalih osem je intimno povezanih s potjo vsakega posameznika in se
razlikujejo od posameznika do posameznika, glede na posvečeni dogovor s katerim smo se rodili.

Kateri so osnovni štirje arhetipi preživetja?
Vsi si delimo štiri arhetipe; Otroka, Žrtev, Prostitutko in Saboterja. Ti arhetipi imajo to lastnost, da vodijo in
kontrolirajo naše življenje, če z njimi ne upravljamo mi, če jih ne spoznamo in jih zavestno vključimo v svoje
življenje. Predstavljajo naše različne izzive, strahove in ranjivosti, s katerimi se moramo soočiti in jih preiti
kot del našega posvečenega dogovora. Tako postanejo naši zavezniki, hkrati pa nam onemogočajo, da bi
sklepali kompromise zaradi preživetja.

Če pogledamo situacijo, ko se čutimo izdani s strani nekoga, ki nam veliko pomeni. V svoji nemočni obliki se
bo Otrok počutil kot sirota, prestrašeno in ranjeno, želel se bo skriti, zbežati stran ali enostavno delovati iz
nekontrolirane histerije. Žrtev bo obsojala. Saboter bo spodkopaval ideje in bo morda padel v samo-
destruktivno obnašanje. Prostitutka pa bo sklepala kompromise da bi ostala
v povezavi s to osebo.

V svoji močni obliki pa bo Otrok prepoznal strah, vendar se bo odločil za riziko, ki je potreben za rast v bolj
zrele oblike povezovanja. Žrtev se bo postavila zase in bo prevzela odgovornost, ter ne bo obtoževala
temveč bo izbrala pozitivno akcijo. Saboter bo sprejel priložnost in riziko, ki podpirajo opolnomočene
odločitve. Prostitutka pa bo odklonila sklepanje kompromisov s svojim samovrednotenjem, z vedenjem, da
bo vedno poskrbljeno zanjo, ne glede na to s kom je v svojem življenju.

Zato je pomembno, da se naučimo opazovati svoje boleče vzorce in spremenimo svoje reakcije do poti,
skozi katero se iz pepela v življenje dvigujemo kot feniksi.

spoznali osnovne štiri arhetipe preživetja, njihove vzorce in senčne plati. Transformirali
bomo ključne vzorce, skozi meditacijo se bomo srečali z vsakim od njih in pogledali tudi njihove s plati
in potenciale, ki jih nosijo za nas.
Kot pravi Caroline yss:" Če ne narediš potrebnega dela, da č svoje du , bo tvoj
potencial ostal "latenten"."

19 20 februarja 11. in . 20

ARHETIP I . . . OSEBNI ARHETIP IARH E TIP I . . . OSEBNI ARHETIP I



In ker prepoznavam izjemno pomembnost arhetipov v mese

Za
Verjetno je arhetip ljubimca najbolj nerazumljen ali izrabljen izmed arhetipi in vendar nam je vsem poznan.
Poznamo predvsem sen ; sebi

A i ljubimca je v svoji polnosti primarna energija strasti, izbran povezanosti z
Domena tega arhetipa so primarne potrebe bitja eks hrana, dobrobit,

plodnost in se manifestira v ustvarjalnih priredbah in novih za

jubimec pooseblja

Oseba, ki je v polnosti objela ta arhetip v sebi je

in se je popolnoma sprotil v “bivanju”, brez potrebe po
doseganju ali zmagovanju.

Dva arhetipa, ki izhajata iz arhetipa ljubimca sta sanja

Sen

* ;
* ;
* v sen .

Dostop do ljubimca:

lepoti, ki vas obdaja v vsakodnevnem

Najbolj pomembno od vsega je, da delate tisto, kar ljubite...ali delajte ve ; nau

Razvijte svoje so

In nikoli ne pozabite: Lepota je ve .

čniku uvajam novo rubriko arhetipi, v kateri
bomo spoznavali vsak mesec nove arhetipe.

čenjamo z ljubimcem, ker je mesec tak, da nam bo njegovo poznavanje pri

čne plati ljubimca čnega, vase zazrtega, s spolnostjo obremenjenega ljubimca,
ki mu manjka duha. In vendar je ljubimec arhetip v katerem se srečujeta duh in spolnost v Erosu, gre za
univerzalno potrebo po povezanosti in zdru čuje alkimijo sidranja duha v telo z

čnem izrazu. Čeprav ga poznamo v glavnem skozi romantične in erotične oblike arhetip
ljubimcev vsebuje veliko globlji, bo Če ga pravilno razumemo, nam daje občutek pomena

čutek za pomen je esenca duhovnega in ne materialnega vidika.

rhet p e čne
biti - . : s ,

četkih.

L čutnost. Intimno je povezan z vsemi oblikami čutenja, čuti svet v vsej njegovi
veličastnosti in lepoti. Je arhetip igre in zdrave utele čno kvaliteto, ki
i če izku .

čutna, odprta in vas bo izzvala, da se dotaknete njenega
uma, telesa ali du čni, psiholo

ča na kvalitete povezanosti. Ceni lepoto v vseh njenih
oblikah in iz vsakega trenutka naredi umetnino. Ceni čutne izku čnimi
nivoji biti. Izjemno občutljiv na potrebe drugih in njihovo razpolo

č in idealist, globoko povezana z energijo univerzuma.
Ljubimec je igriv, čuten, zelo povezan s fizičnim okoljem, strasten in sočuten, radosten in kreativen,

čne strani arhetipa

če nima meja in omejitev, ki prinesejo strukturo postane Odvisnik
če nima razsodnosti in se ne zna odločati postane obsesiven sadist

čni strani arhetipa sta tudi Don Juan in Femme Fatale

Če čnite iskati lepoto okoli sebe, izrazite svojo hvale
či in srce

čutnosti, spolnost spremenite v uetnost. Poslu
čite se igrati na in

č tega, kar ljubite čite se ljubiti
to, kar delate ali se naučite če pride do tega, zapustite to kar delate. Vendar
bodite razsodni!

čutje in kreativnost!

čna, lepe stvari pa niso večne

šlo prav.

žitvi. Vklju željo po
povezanosti in eroti

žanski izraz.
življenja. In ta ob življenja

življenjem in ekstati
živ in barvit pogled na svet

šenosti brez sramu. Ljubimec ima misti
š šanje lepote in združenosti v vsakdanjem življenju

še. Je izjemno povezana, celovita, integrirana in najde strast v fizi ški ali
duhovni povezanosti z drugimi, ki poudari integrirano razširjeno zavedanje in izkušanje. Potopi se v
izkušnjo, je prisoten v sedanjosti in se osredoto

šnje življenja in globoko resonira z razli
ženje in se intuitivno odziva. Je “v svojem

telesu” in animira telo z vitalno energijo skozi ples, jogo ali kakšno drugo obliko gibanja. V pogovor ali
povezavo vnaša “radost življenja”. Nehal je “igrati”

živi v
vsakem trenutku znova. Izjemno ceni lepoto in se obdaja z njo, pa naj bo to glasba, umetnost, odnosi,
hrana, dom ali življenje, ki ga jemlje kot umetnino.

želite stopiti v stik s tem arhetipom za žnost in cenjenje
lepote; odprite svoje o življenju. Pojdit plesat, uživajte v

šajte glasbo, ki vas premakne in se gibajte z glasbo.
Ustvarjajte glasbo in prakticirajte umetnost “prisotnosti”. Nau štrument in pojte.

živeti s tem, kar delate ... in
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NA KRAT KO . . . K ITA JSKO NOVO L ETONA KRAT KO . . . K ITA JSKO NOVO LETO

3. februarja 2011 se bomo s kitajskim novim letom premaknili iz vladavine Tigra v vladavino Zajca (v
vietnamski razli so a li . L bo

,
Venerinega leta le Prinese vam lahko veliko novih prijateljev, zbli

Posve im stvarem, ter
do , prisotno pa bo tudi o T , a intenzivno

prineslo pa bo tudi veliko

R
.

T vendar pri isovanju

Pomembno je pozitivno razmi

L

L , vendar b

Bodite zvesti sebi in vlagajte v svojo rast na vseh podro

Z

. pa
tudi

R

oskrbite zase, p

Z

ih j bodo prinesli bolj 2012, v
letu

R
Izkoristite leto za promocijo svojih talentov.

čici kitajskega horoskopa znamenje Zajc nadomesti z Mačko) eto 2011 naklonjeno
ljubezni in družini, utrjevanju in poglabljanju najmočnejših vezi kjer se bosta senzualnost in toplina

.
čali se boste nov harmonija v družini odnosi

bo v ospredju bilje na vseh nivojih. o bo zelo nežno čustveno leto.
Leto 2011 bo leto miru, veselja, umirjenosti in lepih trenutkov.

1. ojeni v znamenju podgane boste v letu 2011 občutili srečo na več področjih. V ospredju bo vaša služba,
kjer se boste imeli možnost dokazati in pokazati svoje izkušnje, obenem pa se vam obeta napredovanje

empo bo zelo pester v prvi polovici leta, bi morali biti zelo previdni, če podp novih
pogodb v prihodnosti. Tudi v ljubezni se vam nasmiha sreča, saj bi lahko svoje bližnje presenetili z zaroko,
poroko ali naraščajem. Leto 2011 rojenim v znamenju podgane prinaša možnost za osebno rast in
odkrivanje novih hobijev. V nasprotju z letom 2010 se bo vaše zdravje leta 2011 izboljšalo. Počutili se boste
močne, za svoje telesno in duševno počutje pa boste bolje skrbeli.

čin

2. eto 2011 bo za rojene v znamenju bivola zelo spodbujajoče. Za tiste, ki ste se odločili ubrati drugačno
pot na službenem področju, bodo meseci februar, marec in september najugodnejši. Tudi v ljubezni se vam
nasmiha sreča, saj bi lahko ob pravem času in na pravem kraju srečali človeka, ki vam bo spremenil
življenje. Tisti, ki ste v zvezi ali poročeni, boste s svojim partnerjem/partnerico odnos še poglobili in
učvrstili. eto bo plodno pri navezovanju novih družabnih stikov odite pozorni na odnose s svojimi
prijatelji, saj bi se vaše vezi z njimi lahko zrahljale. Bolj boste morali paziti na svoje zdravje, se gibati in več
časa preživeti na svežem zraku. čjih.

3. a rojene v znamenju tigra bo leto 2011 zelo pozitivno. Tisti, ki ste v zvezi, boste razmišljali o tem, da bi v
ljubezni naredili velik korak naprej, samski tigri pa bi lahko v obdobju od junija do septembra srečali nekoga
posebnega. S pravilnim ravnanjem se rojenim v znamenju tigra obeta pozitivno stanje na bančnem računu,
le majhen korak pa bi vas lahko ločil od finančnih dolgov. S prijatelji se boste odlično razumeli, odkrili pa
boste tudi pozitivne lastnosti nekaterih hobijev, ki vas do zdaj niso pritegnili. Spomladi in na začetku jeseni
se vam obeta daljše potovanje s prijatelji. Če ste do zdaj le sanjarili o določeni lokaciji, kjer bi radi poživili
svoje telo in duha, nikar ne oklevajte. Leto 2011 bo idealno, da to priložnost izkoristite Leto 2011 vam
prinaša veliko presenečenj!

4. ojenim v znamenju zajca se obeta leto, polno presenečenj. Največ pohval boste poželi na poslovnem
področju, obeta pa se vam tudi napredovanje v službi. Če načrtujete večje spremembe glede svoje kariere,
potem bo leto 2011 idealno za kaj takšnega. Za večje dosežke na poslovnem področju bodo najugodnejši
meseci marec, maj in oktober. Tudi vaš bančni račun si bo leta 2011 opomogel, saj boste na dan prišli z
nekaterimi idejami, s katerimi bi lahko zaslužili lep kupček denarja. Samski, rojeni v znamenju zajca, boste
spoznali nekoga, ki bo vaše življenje obrnil na glavo, poročeni in tisti v zvezi pa boste v partnerskem
razmerju občutili precejšen napredek. Bolj boste morali paziti na svoje zdravje, kajti stres in skrbi bi vas
lahko stali dobrega počutja. P rivoščite si veliko počitka in se razvajajte.

5. a rojene v znamenju zmaja bo leto 2011 bolj uravnoteženo kot leto 2010. Leto 2011 vam prinaša
številne možnosti na poslovnem področju, ki bo nekoliko stabilnejše, obeta pa se vam celo napredovanje
ali povišica. Julija, septembra ali novembra se vam bo ponudila priložnost, da končno razmislite o tem, kaj
si dejansko želite. Spoznali boste veliko novih ljudi, z nekaterimi pa boste razvili dobro prijateljstvo. Veliko
boste razmišljali o potovanjih, seznanili se boste z nekaterimi novimi hobiji in se več posvečali sebi ter
svojemu zdravju. Leto 2011 bo za vas predvsem zelo uspešno in srečno. Učenje, širjenje obzorij in
pridobivanje nov znan pozitivne posledice, ki se bodo jasno pokazale v letu

Zmaja.

6. ojeni v znamenju kače se boste v letu 2011 posvečali izključno stvarem, ki jih radi počnete, leta 2010 pa
ste jih nekoliko zanemarjali. Februarja, marca in oktobra boste
dobili priložnost, da se dokažete svojim nadrejenim in si v službi zagotovite napredovanje. Pri tem se boste
morali zelo potruditi, kajti izziv ne bo lahek. V nasprotnem primeru se boste lahko obrisali pod nosom. Če

še dodatno aktivirali žali pa se boste tudi s
tistimi, s katerimi ste si že sedaj zelo blizu.

šljanje in
zdrav na življenja.



NA KRAT KO . . . K ITA JSKO NOVO L ETONA KRAT KO . . . K ITA JSKO NOVO LETO

boste želeli privarčevati nekaj denarja, bo leto izjemn .
tudi v zasebnem življenju, sklenili pa boste tudi nekaj novih prijateljstev. Toda pri novih

poznanstvih bodite pazljivi, saj bi utegnili spoznati koga, ki bi vam namerno škodoval. Vaše zdravje bo na
splošno dobro, pazite le, da se boste več gibali, vas pomanjkanje energije stalo dobrega počutja.

7. čakovano
napredovanje. Bodite pozorni na to, kaj se v službi dogaja okoli vas, saj bi lahko v nasprotnem primeru
zamudili dobro priložnost. Napredovanje ali boljša ponudba se vam obetata aprila, maja ali oktobra. Kot
ponavadi boste tudi leta 2011 obkroženi s številnimi prijatelji, ki vam veliko pomenijo. Če ste v zvezi ali
poročeni, bosta s partnerjem naredila velik korak naprej, samskim pa se ne obeta nič vznemirljivega.
Čeprav bi lahko spoznali nekoga posebnega, pa ne hitite preveč. Rojeni v znamenju konja ste po duši
avanturisti, zato si boste v letu 2011 privoščili vznemirljivo potovanje v oddaljeno deželo. Uspešni boste
tudi na finančnem področju, s svojimi prihranki pa boste ravnali izjemno skrbno.

8. čete novo službo ali izzive, kar bi se za pravo
odločitev lahko izkazalo marca, aprila ali septembra. četke, nove projekte in nova
poznanstva, več družili s tistimi prijatelji, s katerimi se prej niste utegnili. Prijatelji vam
bodo v veliko oporo pri večjih odločitvah, saj vas bodo spodbujali, ko boste negotovi. Samskim, rojenim v
znamenju koze, se na ljubezenskem področju obetajo velike spremembe. Spoznali bi lahko nekoga, ki vas
bo popolnoma prevzel, vajina zveza pa bi lahko zelo hitro napredovala. V letu 2011 boste morali bolje
skrbeti za svoje zdravje in si privoščiti več počitka, saj boste zelo zaposleni. Ker ste zadnja leta varčevali, si
boste privoščili daljše potovanje.

9. čo na poslovnem področju boste
imeli predvsem umetniki, saj se vam bodo vedno znova porajale nove ideje. Brezposelnim se bo v letu
2011 nasmehnila sreča, saj boste dobili krasno priložnost za nov začetek. S prijatelji in družinskimi člani se
boste izvrstno razumeli, spoznali boste nekaj novih prijateljev in se zabavali kot še nikoli. Samski, rojeni v
znamenju opice, se boste v razmerje zapletli z nekom, ki vam je blizu. Bolj se začnite posvečati svojemu
telesnemu počutju, izognite se stresu in za seboj pustite skrbi, ki bi lahko izjemno slabo vplivale na vaše
zdravje.

10.
čutili željo po napredovanju. Če se boste dokazali svojim nadrejenim, bi se to

utegnilo zgoditi marca, aprila, novembra ali decembra. Zadeve se bodo tudi na ljubezenskem področju
odvijale zelo mirno in brez večjega napredka. Ker bi se lahko zapletli v konflikte s prijatelji, bodite pri izbiri
besed zelo previdni. V letu 2011 boste imeli kar nekaj stroškov, zato pazljivo ravnajte z denarjem in ne
zapravljajte po nepotrebnem. Na splošno bo leto 2011 za rojene v znamenju petelina mirno

či.

11.

človeka, ki vam bo spremenil življenje, to pa bi se lahko zgodilo aprila, junija, avgusta ali decembra. Uspešni
boste tudi na poslovnem področju, saj se vam obeta napredovanje, ki ste ga že toliko časa čakali. Prijateljev
in družinskih članov ne obremenjujte preveč s svojimi težavami, saj bi se vaši odnosi z njimi lahko začeli
krhati. čju osebnih financ. Prihranili boste nekaj denarja in se odpravili na
potovanje, ki ste si ga dolgo želeli. Bolj boste morali paziti na svoje zdravje in okrepiti svoje telo. Če so bila
pretekla leta za vas polna izzivov, pa se boste leta 2011 lahko končno sprostili in si dali duška.

12.
č časa boste posvetili svoji družini in pogosteje obiskovali zabave. Za vas bodo najugodnejši

meseci april, maj, julij in oktober. Samski, rojeni v znamenju merjasca, boste spoznali posebno osebo, s
katero boste načrtovali prihodnost. Ker ste rojeni v znamenju merjasca znani kot veliki garači, se vam bo to
tudi obrestovalo. Na poslovnem področju se vam bo odprla nova priložnost, na katero ste čakali kar nekaj
časa. Seveda pa se boste morali odzvati zelo hitro, saj bi se vam lahko ta izmuznila iz rok. V letu 2011 se
boste počutili izjemno dobro, paziti boste morali le, da se ne boste preveč gnali. Uživali boste kot še nikoli
in se ne boste obremenjevali po nepotrebnem. č pozornosti namenite svojemu zdravju!

to o primerno To tudi ni leto za nalo Leto vam bo
naklonjeno

da ne bo

Za rojene v znamenju konja se bo v letu 2011 vse odvijalo okrog kariere, saj se vam obeta nepri

Ostanite pozitivni!

Leto 2011 bo idealno za rojene v znamenju koze, ki iš
Leto bo dobro za nove za

pa se boste tudi

Rojeni v znamenju opice bodo leta 2011 dosegli zastavljene cilje. Sre

To leto je idealna prilo

Za rojene v znamenju petelina bo leto 2011 veliko bolj mirno kot leto 2010. V službi se boste s sodelavci
zelo dobro razumeli in za

, izziv bo le v
prilagajanju in sodelovanju z ljudmi, ki vam morda ne bodo pov

Leto 2011 bo za rojene v znamenju psa leto priložnosti. Uspešni boste predvsem v zasebnem življenju,
saj bi lahko zveza z vašim partnerjem izjemno napredovala. Samski, rojeni v znamenju psa, boste spoznali

Leto 2011 bo dobro tudi na podro

Rojeni v znamenju merjasca se boste tudi v letu 2011 zabavali. Znova se boste zbližali z nekaterimi
prijatelji, ve

Ve

žbe!

žnost, da prevzamete odgovornost za svoje življenje!

še



FENG SHUIFENG SHUI

Feng Shui govori o dveh silah narave; vetru in vodi. Ukvarja se z odnosom med vidnimi in nevidnimi silami
narave. Tako kot veter in voda ste tudi vi in vaše okolje dve sili narave. Vaši cilji, želje, talenti, občutki in
vedenje so nevidne sile vetra in domače okolje v katerem živite je kot vidna sila vode. Ti dve sili sta v
nenehnem stiku in vplivata druga na drugo.

Feng Shui je veda o tem kako urediti zunanji svet, da podprete svoj notranji svet, da podprete svoj zunanji
svet, da podprete svoj notranji svet, da podprete svoj zunanji svet, da podprete svoj notranji svet...

Pogosto prihaja do nerazumevanja v sami osnovi, s

V taoizmu razsvetljenja ne do

Njegova filozofija temelji na bivanju in ne delovanju. Intelekt ne zmore
doumeti Taa, kajti ko ga enkrat poimenujemo, to ni ve

ABC feng shuija predstavljajo (Zavedanje, Ravnovesje in
Nadzor/Mirnost). V kolikor smo v pomanjkanju teh treh ve

Naš dom ima velik vpliv na naše razpoloženje. Lahko se počutimo kot bi nas vrgli v globine obupa ali pa v
višave lepote in pomlajevanja. Naša duša hrepeni po svetem prostoru, po svetišču in ravnovesju, po
prostoru, ki nas spomni na to, kaj je resnično pomembno v naših življenjih. Hrepeni po prebivališču, ki je v
harmoniji z naravo in s cikli narave, prostori, kjer negujemo prijaznost, sočutje in modrost in kjer te
kvalitete lahko rastejo. Naša hrepenenja po prostorih, ki bi negovali našo dušo, kot tudi telo je v zadnjih
letih vodila povečano zanimanje za Feng Shui. Ljudje si želimo v svojih domovih čutiti svetost. Želimo si
vedeti kako ustvariti dom za našo dušo.

čim se feng shui resnično ukvarja. Sama rada rečem, da
je feng shui akupunktura prostora in da je prostor bitje. Ima svoje notranje organe in povezanost med
organi je preko meridianov, po katerih teče energija. Ko delam energetsko či čenje prostora so prav
meridiani tisti, ki jih čistim, da omogočim prost pretok med vsemi deli bitja, ki ga predstavlja prostor. Pri
feng shuiju gre za pretoke energije, ki simbolično predstavljajo, vplivajo in se usklajujejo z va

V svoji praksi se prav tako srečujem z vpra
če se obrnete na

jug, se va ča in srce morda zamenjata? NE. Zakaj bi se v prostoru, ki je ravno tako bitje, kot ste vi?
Res je, da je kvaliteta energije, ki prihaja do ust bitja, to je do vhodnih vrat pomembna, saj vpliva na
kvaliteto energije, diha, ki ga bitje vdihne in tako kot na nas vpliva energija severa ali juga različno, isto velja
tudi za prostor. In vendar je v sami filozofiji feng shuija ujetega veliko praznoverja, ki ga na povr

čnih

čave. Na eni strani pu čave je bila ugodna smer jug, kajti veter, ki je pihal s severa je s seboj
prina čave, na drugi strani te iste pu čave pa je bila ugodna smer sever, kajti veter je
pihal z juga in nosil s seboj ta isti pesek iz pu čave. Katera je prava? In kako bi interpretirali balinezijsko

čno predstavlja sever.
Znanje je odvisno od interpretacije in interpretacija od perspektive. V svoji praksi sem pri

č skozi pazljivo opazovanje narave. Gre za
opazovanje pretokov energije, menjavanja ritmov, sezon, kje se akumulira či energija, vpliv energij v okolici
na človeka. Ta tekoč, vijugast tok energije skozi okolje teče tudi skozi ljudi - gre za notranjo in zunanjo
pokrajino. Tao je či ali zmajev dih, kot ga
poetično opisujejo v feng shuiju.

č Tao. Taoizem iz katerega je osnovan feng shui uči,
da razumevanje ne pride iz znanja ali teorij, temveč iz opazovanja naravnih zakonov, naravnih danosti in
vremena, sezon in predvsem gibanja vode in vetra.

čin pride do stresa, napetosti, jeze in bolezni.
Feng shui ustvarja ravnovesje, umirjenost, nadzor in zavedanje v va

š

šimi notranjimi
pretoki v telesu.

šanjem, zakaj ne uporabljam šole kompasa in v odgovor postavim
vprašanje; Ali se v vas vaši notranji organi zamenjajo takrat, ko ste obrnjeni na sever? In

ša plju

šini ne
prepoznamo, šele ko se spustimo v globine filozofije postane jasno, zakaj se principi v osnovi v razli
šolah tako razlikujejo. In o smereh neba veliko pove zgodba o dveh šolah na Kitajskem, ki sta bili vsaka na
svoji strani puš š

šal mraz in pesek iz puš š
š šolo

gradnje, ki jemlje za sever goro na sredini otoka in so tako tisti na jugu vedno obrnjeni na sever, tisti na
severu, pa imajo sever na jugu, ker je tam sredina otoka in gora, ki za njih simboli

šla do vedenja in
razumevanja onkraj znanja, skozi kontemplacijo in na stotine projektov, ki sem jih naredila. Tako je moje
delo s feng shuijem sedaj bolj intuitivno branje ali pogovor z bitjem, ki je vaš dom, kot znanjem, ki ga
dobimo iz knjig.

živite skozi molitev temve

življenjska energija, predstavlja gibanje teh tokov in oddaja

Awareness, Balance and Control/Calmness
š

šem življenju skozi urejanje pretokov v
vašem domu.



FENG SHUI . . . nada l jevanjeFENG SHUI . . . nada l jevanje

Duša je beseda, ki jo uporabljamo, da z njo opišemo osrednji, najbolj vitalni del nas samih, samo esenco
našega bitja. Gre za tisto mesto v nas samih, ki je neskončno, večno in univerzalno. V mojem osebnem
iskanju svetosti sem prišla do zavedanja, da je svetost v prostoru okoli mene le odsev moje lastne svetosti,
ki jo nosim v sebi. S tem ko sem se naravnala na energije mojega doma, sem ustvarila matrico, ki mi je
pomagala dostopati do tega svetega mesta v meni sami. Moja osebna izkušnja je, da si moraš dom ustvariti
in da odseva vse tisto, kar nosiš v sebi. Prostora v katerem bivamo nikoli ne izberemo po naključju ali ker je
tako pa č naneslo. Izbira doma ima vedno globlji pomen, saj nam prostor pomaga v tem, da nam iz
nezavednega prinese na površje vse tisto s čimer se moramo v svojih življenjih soočiti, to prepoznati, objeti
in se s tem pomiriti. In temu nikoli ne moremo ubežati. Če imamo npr. v svojem življenju občutek, da smo
vedno sami in da nimamo podpore s strani ljudi, bomo izbrali dom, ki nam bo to odslikal. Dejstvo je, da so
naši domovi samo ogledala nas samih. Odsevajo naša zanimanja, naša omahovanja, našega duha in naše
strasti.

Tisto po čemer hrepeni naša duša je občutek pripadnosti, da se čutimo resnično povezani z zemljo, s
svojimi koreninami in z duhom. Da bi se počutili resnično uravnovešeni in da bi bili srečni, iščemo svoje
mesto na planetu, kjer bi se resnično počutili doma. Pogosto so depresije in pomanjkanje samozavesti
posledica tega, da nikjer ne moremo spustiti svojega sidra. Naš dom naj bi bil mesto, kjer čutimo
pripadnost in kjer imamo sidrišče iz katerega odhajamo v zunanji svet, mesto, kamor lahko poženemo svoje
korenine. Najti moramo svoje mesto na planetu.

Druga potreba naše duše je občutek varnosti, da ste lahko to, kar ste. Naša duša potrebuje mesto, ki
resnično odseva to kar smo, kjer lahko raziskujemo globine svoje notranjosti, svoje potenciale in izražamo
svojo pravo naravo. Dom, ki odseva vašo dušo, vam daje občutek domačnosti, varnosti in pripadnosti.

Harmonija z naravo je ključen element za povezovanje z našo dušo. Narava neguje našo dušo. In naš dom
bo to povezavo ustvaril ali pa jo prekinil. Zelo je pomembno, da ustvarimo dom za vse svoje čute, da
vključimo tako dotik, vonj, vid, sluh in okus. Lepota je za ustvarjanje doma bistvena komponenta. In
povezovanje z osnovnimi elementi narave je za dušo zelo pomembno. Osnovne elemente zrak, vodo,
zemljo in ogenj v svoj dom vnesemo s pomočjo predmetov in simbolika ter spoštovanje devinskega sveta
so bistvene komponente ko ustvarjamo dom za svojo dušo.

Vsi ljudje hrepenimo po širšem pomenu, po nečem večjem, kar presega tridimenzionalni svet, ki nas
obdaja. Po mojih opazovanjih večina ljudi hrepeni po svetosti v njihovem življenju pa naj se tega zavedajo
ali ne. Dom za dušo odslikava unikatnost duše, ki tam živi. Joseph Campbell je nekoč dejal: »Živeti v svetem
prostoru pomeni, da živiš v simboličnem okolju, kjer je duhovno življenje mogoče, kjer vse, kar te obdaja
govori o poveličevanju duha. To je mesto, kjer lahko izkusiš in v ospredje prineseš to kar ti si in kar še boš.
Je prostor kreativne inkubacije. Sprva je videti, kot da se v njem ne dogaja prav nič. Vendar, če imaš sveti
prostor in ga uporabljaš, se bo sčasoma nekaj zgodilo. Tvoj sveti prostor je mesto, kjer boš našel samega
sebe vedno znova in znova.«

V feng shuiju center vsakega doma imenujemo Tai chi in njegova esenca je ravnovesje med jin-jang
energijo, med temo in svetlobo. Priporočilo je, da je tai chi vedno odprt prostor in na njem ne stoji nič
te

čno kvaliteto in na

ča se energija, iz vzhoda nagovalna energija, ki spodbuja rast, JV
energija prina

časih nevarna, iz SZ pa prihaja močna, pomirjevalna
energija prijaznega očeta.

čutja, intuicije, ljubezni in nege, brez globjega poznavanja korenin in filozofije iz katere
izhaja je le “okra

žkega. Skozi osrednji prostor tai chija se zliva in povezuje vseh osem predelov po ba guaju in vseh osem
smeri neba. Vsaka smer neba prinaša s seboj tok energije, ki ima druga š vhod je odprt za
enega od teh tokov, glede na to v katero smer gledamo, ko stojimo na vhodu. Iz severa prihaja mirna in
zaspana energija, iz SV ostra in spreminjajo

ša velike priložnosti, južna energija je strastna in ognjena, JZ energija je resna, preudarna in
trdna, zahodna energija je nepredvidljiva, živa in v

Feng shui brez so
ševanje” prostora, enostavno notranje opremljanje, postavljanje predmetov in ne

simbolov. Svetost in razumevanje energij je tisto, ki animira predmete in jim da mesto v prostoru, da
delujejo kot akupunkturne igle in stimulirajo pretoke energij.

V ozadje te izjemne vede o prostoru bomo pogledali skozi popotovanje v Ljubljani.2. in 3. aprila 2011



30. januar od 15:05 do 2. februar do 0:22, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za spuščanje napetosti
iz kosti, sklepov, kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti, nagnali
so mi strah v kosti, šlo mi je za nohte… Idealen dan za razreševanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti,
namesto tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje
vlijte moč, dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu,
si lahko tudi iz kolen spustite togost in trmo, v teh dneh je spuščanje trme in togosti bolj uspešno kot
ponavadi.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj,
nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za lepo kožo, bo učinek podvojen. Seveda, če imate ravno v teh dneh
probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

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

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo. Isto
velja za rastline, zato so ti dnevi primerni tudi za trebljenje grmovja ali sekanje rastlin, ki bi se jih radi
znebili, seveda so ti dnevi odlični tudi za odstranjevanje plevela.
V času od januarja do julija, so Kozorogove lune vedno padajoče in je ta vpliv še močnejši, kot v drugi
polovici leta.

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.

3. februar ob 3:32 je mlaj in sicer v ozvezdju Vodnarja. Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje vzorcev,
prepričanj, občutkov glede nenavadnih, originalnih idej.
Vodnar vlada gležnje in golenim, težave s tem delom telesa kažejo na problem fleksibilnosti. Poškodba
gležnja dostikrat kaže na krčevito upiranje spremembam v življenju, tudi na zaviranje pretoka idej in
vztrajanje pri starih preživelih vzorcih. Tudi problem krčnih žil spada pod vodnarjevo domeno.

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

Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad
(alkohol, kajenje, odvisnost od interneta….)

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

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

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

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

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.
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2. februar od 0:22 do 4. februar do 11:25 Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti iz
goleni, gležnjev, tudi zdravljenje zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito
zdravljenje krčnih žil.

V Vodnarjevo področje spada tudi išjas. Ponavadi ta bolezen kaže strah pred denarjem, lahko tudi strah
pred močjo, strah pred prihodnostjo. Ti strahovi so predvsem strahovi na temo, kaj se nam lahko zgodi, če
se popolnoma prepustimo svoji intuiciji, da popolnoma zaupamo norim idejam, ki nam priletijo v glavo in
jih mrtvo hladno uresničimo, ne glede na to, da se vsem taka rešitev problema zdi popolnoma nemogoča,
saj je skregana z vsem, kar vemo na to določeno temo. Včasih ravno taka ideja popolnoma uspe tudi v
praksi. Določene ideje uspejo ravno zaradi tega, ker so tako enostavne, da doslej nihče niti ni pomislil, da bi
lahko uspele.

Torej, če imate strah pred uspehom so to dnevi odlični za zdravljenje tega problema. Enostavno si samo
vizualizirajte, kako se neka vaša ideja, ki se zdi preveč enostavna, da bi uspela, materializira in z njo
požanjete velikanski uspeh.

Kaj pa če ne bo uspelo?
Nič hudega, Uran se ne sekira zaradi propadlih projektov, on ima ogromno originalnih idej, on se ne
obremenjuje s tem, kaj bodo rekli ljudje.

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

4. februar od 11:25 do 6. februar do 23:47, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Zdravljenje teh
delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Idealni dnevi za krepitev imunskega sistema, lahko za to uporabimo čaje, kamne, katerikoli bioenergetska
tehnika, tudi farmacevtski pripravki (tablete), ki so temu namenjeni, vsaka metoda za krepitev imunskega
sistema, bo v teh dneh delovala dvakrat bolj učinkovito.
Ker je limfa pravzaprav motor imunskega sistema, bo najbolje, če si delamo zdravljenje limfnega sistema.
Nekateri to delajo z menjavo prepričanj, nekateri z nalaganjem občutkov, z angelsko terapijo, s čaji…
Poslužite se načina, 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.
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6. februar od 23:47 do 9. februar do 12:24, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito dodajanje
energij v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob, 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 se kažejo 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,
dokler ne opravimo naloge.

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.

9. januar od 12:24 do 11. februar do 23:22, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajane zdravilnih snovi,
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 si delamo afirmacije ali
pa nalagamo občutke finančne preskrbljenosti. 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 ali
posedanje pri lepo zakurjeni peči, mogoče z mislijo da imate polno drvarnico drv, ki jih še pet let ne bo
zmanjkalo, 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 na te dni poizkuša vzeti čas za lenarjenje. Mogoče bo »terapija«
poležavanja na krušni peči ali lončenem kaminu ena od najboljših terapij kar je možno, če si boste le
dovolili vzeti čas (»kakšen čas za lenarjenje, le poglej koliko imam še stvari za uredit !!!«, je ponavadi
odgovor ljudi s povečanim delovanjem ščitnice).

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.

11. februar od 23:22 do 14. februar do 6:50, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energijo v
členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organov; 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 dajemo afirmacije ali pa nalagamo občutke, kako lahko z lahkoto
sporočimo svetu kaj bi pravzaprav radi povedali.

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

14. februar od 6:50 do 16. februar do 10:15, Luna v Raku, rastoča. Čas za dovajanje energij v želodec,
prebavni sistem, trebušno prepono, oprsje in prsni koš, jetrom, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki krepijo 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.
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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.

16. februar od 10:15 do 18. februar do 10:40, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno
dovajati energijo v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne
prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi
življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo
vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena,
ki so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

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

18. februar ob 9:37 je polna Luna v ozvezdju Leva. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo, takrat tudi izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na
katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

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

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

Če se vrh polomi ob polni luni, se ponavadi drevo posuši.
Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.

Načeloma si lahko na polno luno zmanifestiramo vse. Boljšo plačo, bolj prijaznega šefa, nov avto, novo
hišo…, vendar kot ponavadi v praksi stvari rade izpadejo nekoliko drugače.

Zakaj?
Velikokrat naše želje niso čisto naše, pač pa so dostikrat vmes želje, ki so nam jih »namestili« drugi, želje, ki
jih sprejmemo kot svoje zato, da bi bili sprejeti, spoštovani, ljubljeni.

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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Smiselno je, da na najbolj ugoden dan za manifestacijo, poizkušamo zadovoljiti svojo dušo. Ko bo duša
dobila svoje, nam bo tudi pokazala pot, kako lahko njene želje pridejo v fizično realnost tukaj in sedaj. Sliši
se strašno težko, vendar je stvar v bistvu zelo preprosta. Zamislimo si nek dogodek, ki nas osrečuje, ali nas
je osrečil. Vseeno je, če je to neka nepomembna malenkost, važno je da smo takrat popolnoma srečni in
izpolnjeni.
Vsak je že kdaj imel take občutke. Enostavno si zamislimo situacijo, ko smo se počutili popolnoma
izpolnjene, pa če tudi samo za pol minute, in si ogledujmo, oziroma podoživljamo to situacijo, tolikokrat
kot lahko. Na začetku je to sicer malo čudno, vendar, ko vidimo, da se že po nekajkratnem ponovnem
predvajanju pozna rezultat in nam gre res v življenju potem vsaj za procent ali dva bolje, no, od takrat
naprej si lahko vedno ob polni luni na tak način manifestiramo stvari, ki si jih res želimo.

Ponavadi se pri ljudeh potem takoj pojavlja vprašanje, kaj potem? Kaj se je zgodilo po tem, ko sem bil vsaj
za trenutek resnično srečen?

Jasno, veliko odgovorov na to vprašanje ima negativen predznak, vendar je te »negativne predznake« bolj
smiselno reševati ob mlaju, takrat gre to lažje.
Vi si ob polni luni samo »vrtite film sreče« in ga ponavljajte kolikokrat je mogoče, tako se boste napolnili z
prijetnimi občutki in bo potem ob padajoči luni, še posebej pa ob mlaju spuščanje veliko bolj učinkovito.

Če si na polno luno »vrtite film« neprijetnih občutkov je velika verjetnost, da si boste te težave nakopali
tudi v resničnem življenju.

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.

18. februar od 10:40 do 20. februar do 10:02, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje
prebavnega trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit,
predelat, razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten
sistem prebave. Lahko med drugim pogledate, »kaj je v trebušni slinavki«. Tam najdemo sladkost življenja,
zato v teh dneh tudi najlažje spuščate vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje polno ljudi in
situacij, ki jih ne prebavljate. Ker je luna padajoča je spuščanje energij veliko učinkovitejše, zato bo pravi
čas, da prebavite in spustite vse situacije, ko je bilo življenje do vas nepošteno, kljub temu, da ste se zelo
trudili in naredili vse tako kot je treba. Če si to delaš na telesu, se rezultati poznajo tudi v življenju.

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

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.

20. februar od 10:02 do 22. februar do 10:30, 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.

Čaji za čiščenje ledvic, mehurja, v teh dneh delujejo močneje, če pa so bile rastline, ki jih uporabljamo za ta
čaj nabrane ko je bila Luna v ozvezdju Tehtnice, pa je njihov učinek še boljši.
Zelo koristno da pijete veliko tekočine, tako ledvicam omogočate boljše čiščenje.
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Na ta dan bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

22. februar od 10:30 do 24. februar do 13:47, Luna v Škorpijonu, padajoča. Spustimo napetosti iz spolnih
organov, trebuha, krvi, debelega črevesa, medenice, nosu, žolčnika.

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

Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, lahko razčistim. Koristne snovi
uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem. Pravzaprav bi bilo bolje namesto izločim in zavržem,
uporabiti izraz ločeno zbiranje odpadkov ali kaj podobnega. Tako kot odpadke, ki jih »proizvedemo« v
gospodinjstvu, odlagamo ločeno; se pravi steklo v bele zabojnike, papir v modre in tako naprej, tako
energije, ki nam ne služijo lahko odložimo, pa naj se kje drugje koristno uporabijo. Če ločujemo odpadke, si
lahko delamo afirmacije, da se na tak način ločimo tudi od energij, ki nam ne služijo in to delamo v
najboljše in najvišje dobro človeštva in planeta.

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, 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 takoimenovane
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.

24. februar od 13:47 do 26. februar do 20:33, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje napetosti ali
energij iz stegen, jeter, kolkov.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi spuščamo občutke, prepričanja, vzorce, da
nas oče in moški v našem življenju vedno »pustijo na cedilu«. V teh dneh je to odličen način boja s
celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

26. februar od 20:33 do 1. marec do 6:15, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za spuščanje napetosti iz
kosti, sklepov, kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti, nagnali so
mi strah v kosti, šlo mi je za nohte… Idealen dan za razreševanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti,
namesto tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje
vlijte moč, dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu,
si lahko tudi iz kolen spustite togost in trmo, v teh dneh je namreč spuščanje trme in togosti bolj uspešno
kot ponavadi.
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Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj,
nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje 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.

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo. Isto
velja za rastline, zato so ti dnevi primerni tudi za trebljenje grmovja ali sekanje rastlin, ki bi se jih radi
znebili, seveda so ti dnevi odlični tudi za odstranjevanje plevela.
V času od januarja do julija, so Kozorogove lune vedno padajoče in je ta vpliv še močnejši, kot v drugi
polovici leta.

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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do
4. februarja in od 18. februarja do 4. marca.

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

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

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

Če je v stanovanju občutno preveč vlage in imamo težave s plesnijo, lahko izkoristimo pojav prehitrega
sušenja in belimo stanovanje, ko je padajoča Luna v Levu. Luna v Levu je padajoča od avgusta do
februarja.

Od 4. februarja do 18. februarja 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.

Splošno v tem mesecu:
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Posebno opozorilo:

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

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Levu, ni primeren dan za operacije srca ali hrbtenice.
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 čeljusti ali obisk zobozdravnika:

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

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

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

S 4.2.2011 preidemo v novo letno energijo 7 kovine, ve

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

č o letni energiji v naslednji številki :)

Zdaj je čas za veselje. Dobili boste priložnost za zabavo in aktivnost. Polni boste energije in zelo dobro se
boste počutili. Nedvomno bo februar mesec, ki bo v vas sprostil veliko koli

To bo čas, primeren za druženje ob skodelici
čaja ali kave, obisk koncerta ali bogato večerjo s prijatelji ali v družinskem krogu. Začutili boste željo po
druženju s prijatelji in znanci, kar vam bo ponudilo mnogo priložnosti za komunikacijo in nove stike. Ljudje
vam bodo radi priskočili na pomoč in pomembno je, da se jim primerno zahvalite. Nekateri vaši projekti se
zaključujejo in modro je, da si naberete moči s sprehodi v naravi, ob vodi. Pomembno je, da ostanete z
obema nogama na Zemlji in ohranite trezno glavo, še posebej pri nakupih.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Modri topaz

Energija februarja vam bo zelo domača zemeljska, vendar ne bo dopuščala preveč kreativnosti. Kljub
doma

Kreativno izražanje vam bo prišlo zelo prav, saj vam bo pomagalo, da se
boste umirili in pogledali vase ter hkrati ne boste zapadli v otopelost. Umirjenost bo ključnega pomena v
tem mesecu, saj se lahko soočite s pravo malo notranjo revolucijo. Izogibajte se impulzivnim reakcijam, ko
se pojavi notranje nezadovoljstvo. Pomembno je, da upoštevate svoje izkušnje in se odločate modro in po
tehtnem razmisleku. Februar bo nedvomno čas notranjih sprememb in pomembno je, da se o svojih
skrbeh in strahovih lahko z nekom pogovorite. Duhovni prijatelji vam lahko v tem Čas
je za spremembe ugoden, vendar ob smotrnem načrtovanju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Amazonit, Safir

Februar bo nedvomno mesec v katerem boste kar o Pokazalo se vam bo veliko možnosti in priložnosti
in pomembno je, da ste . Do vas bodo
pritekale nove situacije in nove izkušnje. Brezskrbnost in dinamika vam bosta omogočili, da opravite veliko
opravil, da zlahka komunicirate z ljudmi in težave, ki se pojavijo, razrešite zlahka ali pa jih v razreševanje
predate drugim ljudem. Pomembno je, da ste v svoji komunikaciji jasni in da si vzamete čas za pogovor s
svojimi prijatelji. Zaradi intenzivnosti dogajanja okrog vas, je pomembno, da si vzamete dovolj časa za
počitek. Zelo opazni boste, zato bodite pozorni na to, kakšen vtis želite narediti na druge. Zato se držite
dogovorov, bodite točni in vedno urejeni.
Kristali, ki lahko pomagajo: Ametrin, Kianit

To bo obdobje novih načrtov, videnj in ciljev, ki jih boste morda le zaslutili in se še ne bodo pokazali v celoti.
Po zelo aktivnem mesecu bo to nedvomno mesec počitka in notranjih vpogledov. Lahko se boste počutili
ranljive in boste imeli občutek, da je veliko težje komunicirati z ljudmi okoli vas. Začutili boste potrebo po
tem, da se umaknete vase in se morda posvetite meditaciji, umirjanju, branju knjig. Vaša intuicija bo
izjemno močna. Vaša fizična in mentalna moč pa bo zmanjšana, vaše telo potrebuje počitek a hkrati nežno
razgibavanje. To je čas notranjih vpogledov, soočanja s potenciali in talenti znotraj, zato bo navzven težko
doseči kakršen koli napredek. Izjemno pomembno je, da sledite notranjim navodilom in ne sku

Kristali, ki lahko pomagajo: Petalite, Selenit

čino energije in pomembno je,
kako boste to energijo rasti, ki jo boste začutili spravili v svet.

čnosti boste imeli morda občutek notranje revolucije, ko se bo prebudila potreba po opu čanju
starega in rojstvu nečesa novega.

času stojijo ob strani.

čimbolj prisotni tukaj in zdaj, da jih boste prepoznali in jih udejanjali

či za pomladne izzive!

š

živeli.

šate na silo
izsiliti akcije in dogajanja v tem mesecu. Naberite si mo
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Mesec bo od vas zahteval premišljeno delovanje. Verjetno boste še vedno čutili umirjenost, čeprav se
bodo stvari začele premikati naprej. Pomembno je, da se ne prenaglite, kajti prehitre odločitve se lahko v
tej fazi izkažejo za slabe in premajhna količina informacij vas lahko zaustavi na vaši poti. Zato je v tem
mesecu idealno zbiranje informacij, postavljanje načrtov in oblikovanje idej, še vedno pa ni preveč
primerno, da nove ideje predstavite drugim, ker ne boste dobili podpore, ki si jo želite. Počakati bo
potrebno še en mesec, preden boste svoje ideje predstavili v svetu. Načrtovanje in izobraževanje, branje
knjig in zbiranje informacij pa so dejavnosti, ki prinašajo rešitve za prihodnja obdobja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lapis Lazuli, Sugilit

To je čas novih začetkov in pospe as, ko boste imeli pretanjen
občutek za ljudi. V odnosih boste spontani in prevzeli boste pobudo za izpeljavo projektov in idej, ki ste jih
postavili v prejšnjih mesecih. V vas se je prebudilo novo življenje in to bo srečen in entuziastičen mesec za
vas. Imeli boste ogromno energije in novih idej. To je čas, ko je napredek odvisen predvsem od vaše
iniciative in vas samih, vendar ne pozabite na sprostitev, da ne boste pregoreli. Izkoristite ta čas za nove
projekte in nove podvige. Zaupajte sebi in svojim notranjim občutkom, saj vas energija podpira v hitrih in
natančno premišljenih akcijah. Vendar pa bodite preveč nepopustljivi in ne silite stvari za vsako ceno!
In predvsem se nikar ne pozabite negovati in poskrbite za svoje telo z masa
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Tigrovo oko

Pred vami je mesec, ko se boste odločali kaj je tisto, kar vam ustreza in s čimer boste nadaljevali v
prihodnosti ter kaj je tisto, kar ni v skladu z vami in boste to opustili. Še vedno se bo veliko dogajalo in imeli
boste dovolj energije, da nadaljujete s projekti, ki ste jih že začeli. Začeli se bodo kazati prvi konkretni znaki
vaše pretekle dejavnosti. Okrepite dejavnosti na področjih s katerimi ste zadovoljni in opustite tista, ki niso
obrodila sadov. Pomembno je, da obvladujete skrajnosti pretirane samo kritike in samohvale. Vzemite si
dovolj časa za počitek in poskrbite zase, da ne bi pregoreli. Vaš občutek za lepoto je povečan, počutili se
boste srečni in polni energije. Izkoristite mesec za obisk dobre racije, za razvajanje svojega telesa in nikar
ne pretiravajte na nobenem podro

Kristali, ki lahko pomagajo: Smithsonite, Zeleni Kalcit

Februar bo pokazal, kaj lahko naredite še bolje! Navidez vsakodnevne situacije vam bodo prinašale nove
možnosti spoznanj. Sporočila bodo prihajala zelo jasno in zlahka boste prepoznali, kaj je potrebno izboljšati
ali spremeniti. Zdaj je pravi čas, da se skušate iz vsake situacije kaj naučiti! To je čas za opazovanje in
učenje. Vendar pozor, to ni mesec primeren za radikalne spremembe in hitre preobrate, to ni čas velikih
akcij. Ostanite osredotočeni, bodite prisebni in mirni v tem mesecu. Karkoli bi želeli spremeniti, počakajte
do naslednjega meseca, ne delajte stvari »na vrat na nos«. V tem mesecu utegnete srečati vam ljubo
osebo iz vaše preteklosti. Pogovorite se z njo!
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Citrin

Prišel je čas, ko bolj kot razmišljanje pomaga premišljena, konkretna in organizirana akcija. To je čas žetve
tega, kar ste v preteklih petih mesecih sejali. Prišel je čas, ko boste z velijo lahkoto postorili vse tisto, kar
ste zadnjih nekaj mesecev dajali na stran. Opravite vsa dela kar se da sproti! Dobili boste potrditve
preteklih dejanj in finančno bo to mesec, ki bo uspešen, če ste svojo setev dobro zastavili. To obdobje od
vas zahteva premišljeno delovanje na področjih, ki ste si jih zastavili. Čas ni primeren za nove ideje in
navdihe, raje delujte v skladu z že zastavljeno smerjo. Uživajte sadove svojega preteklega dela in svoj čas
posvetite stvarem v katerih resnično uživate. In napolnite svoje baterije skozi spro

Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Obsidijan

šene rasti, ki pa vas zna tudi utruditi. To bo

žami in razvajanjem!

še sprejemljivosti.

š

č

čju. Čeprav je energija zelo dinamična vas utegne pripeljati do skrajnosti
va

čanje in razvajanje
telesa!
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Tradicionalno vrtnico imenujejo kraljica rož in jo
povezujejo z Venero, boginjo ljubezni in lepote.
Turki so celo verjeli, da je zrasla iz Venerine krvi.
Grki so jo povezovali

Njen volj nudi

-

D

a

Zato

Vrtnica izvira iz Azije, kjer obstaja okrog 250 razli

prav
. V srednjem veku so rožno vodo in olje imeli za eno osnovnih zdravil.

Eteri

Ob tem vsebujejo rožni cvetovi še tanine, maš

z Afrodito, grško boginjo
ljubezni, lepote in plodnosti.

Predstavlja vero, upanje in ljubezen.
čustveno mirnost in stabilnost, brez

uspavalnega učinka. Njena aroma je močna in
pomirjujoča.
Že v srednjem veku se je rožno olje uporabljalo za
lajšanje številnih težav, med drugim prebavnih in
menstrualnih, pa tudi pri glavobolih in živčni nape
tosti, jetrnih boleznih, slabi prekrvavitvi, povišani
telesni temperaturi, okužbah oči in težavah s kožo.

elovanje vrtnice je večplastno. Njene snovi delujejo pomirjevalno, pomirjajo razdraženo kožo in delujejo
protivnetno. Suhi koži vrtnica pomaga uravnavati vlago, pri pordeli koži z razširjenimi kapilarami pa deluje
pomirjevalno. Tudi na otroški koži je opazna harmonizirajoča lastnost vrtnice. Odličn je predvsem za nego
zrele in suhe kože.

Vrtnica deluje pomirjajoče, harmonizirajoče in tonizirajoče pri različnih psihičnih težavah in se lahko
uporablja v mešanicah pri različnih stanjih – strah, depresija, nespečnost, nočne more, tesnobe, obup,
frustacije, stres in splošna preutrujenost organizma.

Eterično olje vrtnice je izredno ženstveno in ima močan učinek na seksualnost. ni čudno, da eterično
olje vrtnice pomaga pri težavah s frigidnostjo in impotenco. Sočutje vrtnice se kaže skozi njeno moč, da
zaceli čustvene rane. Kadar se počutimo zavrnjene ali kadar izguba drage nam osebe rani našo sposobnost,
da ljubimo sami sebe in je omajana naša samopodoba, nam eterično olje vrtnice prinese nežno uteho in
počasi «zaceli» srčne rane.

čnih vrst in več kot 10 000 različnih hibridov vrtnice. Samo
tri vrste se destilirajo* za uporabo v parfumih - francoski šipek (Rosa gallica), stolistna vrtnica (Rosa
centifolia) in damščanska vrtnica (Rosa Damascena). Bolgarsko damščansko vrtnico gojijo že od 16. stoletja
in slovi kot najboljše in najkvalitetnejše destilirano eterično olje vrtnice, ki ga lahko najdete tudi pod
nazivom «Otto». Največ zdravilnih učinkovin pripisujejo damaščanski vrtnici (stari sorti, ki jo masovno
gojijo v Turčiji)

čno olje vrtnice ima širok spekter delovanja in uporabe. Kleopatra je spala na blazinah narejenih iz
cvetnih listov vrtnice, njen vonj je uporabljala pri zapeljevanju, blagodejni učinek vrtnice na kožo pa je s
pridom uporabljala v kozmetiki. Vrtnico lahko uporabimo pri težavah z glivičnimi, bakterijskimi in virusnimi
infekcijami (še posebej pri infekcijah na koži) odpornih na antibiotike. Vrtnica pomaga tudi pri astmi in
bronhitisu.

čobe in voske. Tanini so zelo koristni zaradi astrigentnega
delovanja, ki pomaga pri driskah, krvavitvah ali poškodbah sluznice. Francoski fitoterapevt Maurice
Messeque priporoča poparek iz cvetnih listov vrtnice za celo vrsto težav: od boleznih grla in zasluzenosti
dihal do vnetja prebavil in težav z drisko. Pravi, da učinkuje tudi pri belem toku ali večjih izgubah krvi.
Vrtnični poparek priporoča tudi za krepitev jeter, srca, živčevja in prebavil.

Čaj pripravimo kot poparek. Žličko cvetnih listkov ali posušenih popkov prelijemo z vročo vodo in pustimo
stati 10 minut. Pijemo pred obroki. Pri vnetju dihal pomaga tudi grgranje. Posušene cvetove pa lahko
skuhate tudi v vinu, ga precedite in pijete po požirkih.

Ko bodo vrtnice v maju in juniju zacvetele, jih ne pozabite dodati v solate!



SUP ER HR ANA . . NO NI.SUPER HRANA . . NONI.

Ime Noni, ki se je zaradi lahkotnega prizvoka prijelo povsod
po svetu, izvira iz Markeških otokov, Francoska Polinezija,
kjer pomeni "Darilo bogov". Drugje po svetu pa mu pravijo
tudi: Yor, Luk Yor (Tajska), Bumbo (Afrika), Nono (Tahiti,
Cookovi Otoki), Apple, Painkiller Tree (Karibi), Lada (Guam),
Mengkundo (Malezija), Cheesefruit (Avstralija), Grand
Indian Mullberry (Angleško), Indische Maulbere (Nemčja)

čina Evropejcev še nikoli ni slišala.
Več kot 2000 let rastlino uspešno uporabljajo v Polineziji, na
Kitajskem, v Indiji in drugje. Morinda citrifolia je skupaj s
prebivalci potovala do otokov v Pacifiku, do Tahitija, Havajev
in Malezije. Najbolje uspeva na vulkanskih tleh, kjer še ni prišlo do onesnaževanja okolja. Tako kot pri
nekaterih drugih sadežih in rastlinah (npr. aloja vera, papaja itd...), je dokazano tudi pri rastlini Morinda
citrifolia, da lajša veliko zdravstvenih težav.

Morinda citrifolia vsebuje 18 aminokislin, vitamine A, C, E, B1, B2, B6, B12, fosfor, natrij, kalij, železo,
mangan, magnezij, molibden in elemente v sledovih. Ne vsebuje maščob in proteinov.

oni podpira delovanje imunskega sistema, ki krepi odpornost telesa proti boleznim in okužbam. Noni
eluje protivnetno antibakterijsko Preprečuje razvoj rakavih celic Čisti kri Uravnava krvni pritisk Krepi

imunski sistem Pomaga pri zaprtosti Deluje proti glistam Lajša bolečine Deluje analgetično
in sedativno antioksidativno

Redna uporaba Nonija pripomore ohranitvi splošnega zdravja in preprečevanju okužb. Na celični ravni Noni
pomaga celicam pri njihovem delovanju, pretoku snovi in regeneraciji poškodovanih celic.
zdrž popolnost celic reprečuje degeneracijo oveča nivo energije Regulira Ph vrednost

Uravnava procese izločanja škodljivih snovi, ki nastajajo v celicah Uravnava občutljivost celic za
endorfine (hormone sreče) Povečuje moč imunskega sistema

Aktivne spojine, ki jih strokovnjaki danes največkrat povezujejo z učinki nonija so alkaloidi oziroma
skopoletin, prokseronin in kseronin ter organske kisline, polisaharidi, terpenoidi, antrakinoni, antrakinonski
glikozidi, flavonski glikozidi, aminokisline, vitamin C, magnezij, železo, kalij, selen, cink, baker, damnakantal,
beta sitosterol in rutin.

Noni se aktivno uporablja pri zdravljenju raka, diabetesa, astme, artritisa, boleznih srca, ožilja in notranjih
organov ter AIDSa.

Noni sok odrasl otro . Obstajajo tri skupine ljudi, katerim se pitje soka odsvetuje:
tiski, ki obiskujejo dializo, ljudje, ki imajo presajene organe in tisti, ki so alergični na citruse. Kljub temu pa
obstajajo pričevanja ljudi, ki kljub temu brez negativnih posledic pijejo sok. Določeni proizvajalci močno
priporočajo, drugi spet odsvetujejo nosečnicam pitje noni soka.

.
Morinda citrifolia (NONI) je rastlina z neverjetno zdravilnimi
lastnostmi, za katere ve
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In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.
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s prijatelji
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š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami
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Pri Zvonetu Turku na astrolo ga

Pri Taji Albolena na a svetovanja, Reconnection osebna ponovna povezava in
Reconnective Healing uravnove feng shui svetovanja in energetska

jo 040 503 895 taja@ divine.si

Andrejka Harej ima

so vam čete na

so vam
či čenja

prostorov čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

voljo individualn
šanje vseh aspektov Biti, š

. Lahko pokli ali pišete na

Salon lepote in zdravja Andrejka v Biljah pri Novi Gorici. Andrejko toplo priporočam za
masa čno terapijo. Lahko jo pokličete na telefon 05-398-54-29

e-mail andrejka.salon@kogoj.si stran Salon lepote in zdravja
Andrejka

že, sprostitev s kristaloterapijo in zvo
šete na

ali
pi , ogledate pa si lahko tudi FB

.
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