
stevilka 61 julij 2011
Pozdrav svetlobe !
Ljubezen... tako blizu smo ji in hkrati tako dale

Do naslednji utrinke

č.
čno dojela, kaj pomeni ljubiti sebe. Brez pričakovanj, brez navezav, brez okov, samo ljubiti.

Ljubiti sebe v strahu, ljubiti sebe v zamerah, ljubiti sebe v bolečini, ljubiti sebe v trpljenju, ljubiti sebe v
ljubosumju, v pohlepu, v lenobi. Ko ljubi

čne miline večne du

ček tega oceana.
Kajti val je vedno del oceana. Igra se na svojem popotovanju k celini, kjer se zlije z zemljo in se vrne v
ocean. Vse so le ritmi rojstva- četek, sredino in konec. In da bi se
lahko ponovno rodili moramo najprej umreti. In tako vsak dan umirajo stare navade, stari odnosi,
zaključene zgodbe in dajejo prostor rojstvu novega. In rojeva se novo. V pepelu in ru

čjih paradoksov narave je,
da mora

čna radost, neizmerna poni

čno u

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

Taja Albolena

Življenje... ista pesem. Ista vibracija. Po letih iskanja po
sebi sem kon

š, samo si. Ni precenjevanja in ni podcenjevanja. Ni
oboževanja ali obsojanja. Enostavno samo si, obstajaš. Ocean neskon še ustvarja
valove. In ko sprejmeš, da si le val, v svojem trenutku drsenja po gladini, penjenja, na vrhunce življenja,
sprejmeš svoj obstoj in ljubiš. Brezpogojno ljubiš ocean katerega del si in sebe, kot del

življenja-smrti. Vsaka stvar ima svoj za

ševinah starega se
rojeva novo življenje.

Neizmerno hvaležna sem za življenje in vse preizkušnje in izzive. Eden najve
š ljubiti to kar najbolj sovražiš, da to lahko presežeš in zaživiš na novo. Zdaj razumem mnogo

stvari, ki jih prej nisem, zdaj vem, da je moja duša tista, ki poje svojo pesem. In tej pesmi enostavno
moram slediti. V tej pesmi je zlito vse; neskon žnost, brezpogojna ljubezen
in upanje na svet, ki bo odsev božanskega v nas. Želim vam poletje presežkov. In ne pozabite, da je
pred nami izjemno poletje in še bolj izjemna jesen. Neskon živajte!

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Dovoli si prostor v vajini povezanosti
in dovoli vetrovom nebes, naj ple
Ljubita drug drugega
vendar brez okov ljubezni;
naj bo raje premikajo
med obalama vajinih du

šejo med vama.

š.

But let there be spaces in your togetherness
and let the winds of the heavens dance between you.
Love one another but make not a bond of love:
let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

Khalil Gibran

če se morje



Samorogi so poznani kot mitolo

udejanjanju

DIVINE.SI

ška bitja. Konji z rogovi in/ali krili. Vedno sem jih jemala bolj previdno,
šeni. In tako so se množili v obliki plišastih živali, pa

samorogove karte in kipci, pa podobe, ki so napolnjevale našo hišo. In nato je prišlo prvo sre

šastega samoroga, ki je z menoj prepotoval svet. Ko pa sem za
žejo s tvojo dušo, pa so samorogi v moje življenje zakorakali z velikimi koraki. In tako je

prišlo navodilo, naj jih upodobim skozi slike na svili. Svila je moja strast vse od leta 1994, ko sem poslikala
svojo prvo rutico, kasneje pa se je skozi svilene niti prelilo na stotine angelov in nadangelov. Samorogi so
prišli na vrsto to poletje. Ko sem dobila informacije, da delujejo skozi našo dušo in da nam pomagajo pri

življenjske misije, se mi je razjasnilo veliko stvari. Ko sem nekaj tednov z njimi nabirala
borovnice, iskala ve o njih in jih opazovala na svojem vrtu, so se za

žarke, milino in subtilnost vonja vrtnic in lepoto metuljevih
kril. Svetloba samorogov pa se je za

čeprav so bili moji otroci nad njimi od začetka navdu
čanje z njimi

na Irskem. V čarobnem vrtu Glandalough so mi sledili in s kotički očesa sem včasih ujela belo podobo. V
Glastonburyju so me dobesedno pocukali za rokav in domov sem prinesla Sparky-ja, malega vijoličnega
pli čela delati s frekvencami ponovne
povezave, ki te pove

č informacij čeli rojevati kar zunaj.
Napeta svila je vase lovila jutranjo roso, sončne

čela udejanjati skozi barvne odtenke, ki jih je izbiral zase vsak posebej.
Pokazali so se v vsej svoji lepoti in mi prinesli sporočilo, naj ponudim vsem vam Portret osebnega samoroga
na svili v velikosti 70x100.
Če koga zanima, mi javite.

Tole pa je Rosea.
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Kadarkoli se boste osredotočili na vizijo, ki vas presega, vam bomo stali ob strani, vse dokler vaše bistvo ne
bo plamtelo v svetlobi. Samorogi

Ko je pred leti priznana angelska zdravilka in terapevtka Diana Cooper posedala na vrtu in razmišljala o
knjigi, ki jo je ravno pisala v tistem trenutku, si ni mislila, da bo ob sebi nenadoma začutila prisotnost
zamegljene bele svetlobe. Svetlobe, ki se je izkazala za samoroga, še eno v vrsti božanskih bitij, ki jo je
prosilo, da ga opiše v knjigi, čeprav je takrat o teh mitičnih belih konjih vedela bore malo.

A vendar. Samorogi se prav tako kot angeli, ki nas nagovarjajo v avtoričinih knjigah Svetloba angelov –
Pričevanja znamenite angelske zdravilke in terapevtke z angeli in Nova svetloba vstajenja – Kozmični vodnik
na poti vstajenja, trumoma zgrinjajo na Zemljo, ki je ponovno dvignila raven svetlobe in zavesti na takšno
raven, da si zopet zaslužimo njihovo prisotnost. Gre za etrska bitja, mitične konje sedme dimenzije, ki v
angelski hierarhiji sodijo pod angele in nadangele, med njihove mlajše brate in sestre pa uvrščamo
elementale, škrate, vile in druga bitja, ki skrbijo za naš planet. Zemljo so s svojo prisotnostjo nazadnje
počastili v Zlati Dobi Atlantide, vse dokler niso frekvence upadle do take mere, da so se bili prisiljeni
umakniti.

Samorogi so bitja čiste energije. Za razliko od angelov, ki delajo z našim srcem, se posvečajo duši in
uresničujejo vizije tistih ljudi, ki želijo pomagati vsem ljudem ter delovati v najvišje dobro vsega. Svetloba iz
njihovega roga ni zdravilna le za naše telo, ampak tudi za dušo in duha. Uresničujejo naše želje in vse naše
ambicije, ki prihajajo neposredno iz srca.

Diana Cooper na dobrih 200 straneh s številnimi pričevanji o srečanjih s samorogi, od najmlajših (ki so s
samorogi še posebej povezani) do najstarejših, v zgodbah o samorogih v sanjah, o samorogih in božičnem
času (sedaj boste razumeli, od kod zgodba o Dedku Mrazu ali Božičku na saneh), o samorogih in vrtovih, o
samorogih in kristalih, o samorogih v različnih mitih in legendah, o videnjih samorogov (samoroga naj bi
recimo nekoč ugledal tudi Aleksander Veliki), o njihovi vlogi v Svetem pismu, pripoveduje zgodbo o tem,
kako lahko ta prelestna bitja svetlobe, ki v sebi združujejo žensko in moško energijo, prispevajo k lepšemu
življenju in k uresničenju najbolj iskrenih želja. Z njihovo pomočjo boste uresničevali svoje male in velike
vizije v dobro vsega in vseh, pri čemer lahko sledite vajam, vizualizacijam in meditacijam, ki jih avtorica
navaja na koncu vsakega poglavja. Prejmite uvide in nasvete, ki bodo ta planet popeljali na višje dimenzije,
bližje vstajenju, k čemur stremi vse stvarstvo.

Védite, da so samorogi z vami in ob vas, če jih le prosite za pomoč. Védite, da vas podpirajo v vaših vizijah.

Védite, da skupaj delujemo za boljši svet in za boljšo prihodnost za vse. Kakor pravi Diana Cooper v eni od
Kart samorogov: Vaš samorog je tako zelo blizu vas. Prosite in dano vam bo.

SV EŽE PREBRANO ŽNI SAMORO GI - D IANA COOPER. . . Č U D ESV EŽE PREBRANO ŽNI SA M O RO G I - DIANA CO O P E R. . . Č U D E



Mrk je trenutek, ko nove svetlobne kode prihajajo na planet in je zato izjemno potenten za transformacije.
Ustvari namreč vmesni prazen prostor, kjer imamo mo

čuje to, kar smo odprli s 1.6. Prebuja se bo
ča v mnogih oblikah. Prebuja se kundalini energija, ča čakala

na nove prilo
č pojenjala. Sedaj se namreč čni

energijski preobrazbi, ki jo s seboj prina čno po starih koledarjih
čno energijsko obdobje osvobajanja in povezovanja. Ključni aspekt tega

časa je povezovanje.

Svetlobne kode, ki bodo prihajale iz kozmičnega sredi ča v tem času bodo aktivirale in prebujale.
Povezovanje polarnosti znotraj nas, svetlobe in teme pa tudi vseh ločenih aspektov npr. zahoda in vzhoda
ter severa in juga, se bo aktivno odvijalo skozi ves mesec. Ker gre za intenziven čas povezovanja razuma in
srca, bodo v ospredje prihajali izzivi, ki jih imamo na tem področju. Pomembno je, da prepoznamo in se
premaknemo v realnost na čne du

času. Več o tem si alhko preberete na mojem blogu
http://tajaalbolena.blogspot.com/2011/06/ko-te-preplavi-navdih.html

Če pa se
naravnate na energijske linije Zemlje, boste čutili svetost dogajanja povsod po planetu. To bo
mesec, ki vas bo na lep ali nalo manj lep način posv povezavo s samim sabo in pomembno je, da si v duhu
bo

času, da se s čimer koli borite. Uravnove
čenih aspektov sebe znebiti. Namesto tega jih sprejmite in presezite z ljubeznijo in

hvale

čni zakoni, ki jih
čletja prena ! čas in jih

razi čite, povezujte se z njimi in predvsem bodite kar se le da pozitivno naravnani. Ne pozabite, da ste
Kreatorji svojega sveta in zato z razmislekom in modrostjo kreirajte svoj svet v dobro vseh udele

čem zadnje čase je zlato pravilo, da drugim delajte tisto, kar bi sami radi, da vam naredijo drugi.
In platinasto pravilo je, da drugim naredite točno tisto, kar si Čas nas vodi v slu
čas je čisto zares pomeni. Ne slu čeni č
resnično slu čitve, ker nismo tukaj mi in
tam onkraj oni. Vse je eno, kot pravi resnica prve čakre in to tukaj in sedaj kot pravi resnica sedme čakre.

Zato bodite kar ste - bo

žnost, da stare stvari presežemo. In pred nami je še
eden, zadnji od treh, ki nekako zaklju žanska ženska frekvenca, ki
se na Zemljo vra življenjska energija, ki je spe

žnosti na kolektivni ravni, da prežame planet in vse njene prebivalce. Ravno zaradi tega
intenzivnost dogajanja do jeseni ne bo ni že vzpenjamo k naslednji mo

ša Siriusov prehod. S pasjimi dnevi, ki se za
že s 3.7. vstopamo v izjemno mo

š

še ve še ali nelokalne inteligence, kajti to je tisto, kar moramo osvojiti v
tem intenzivnem

še bolj za

žanske ženske vibracije dopustite in sprejemate to, kar se vam kaže in dogaja. Najbolj neprimerno je v
tem šajte! In presegajte vse staro. Ne gre za spreminjanje ali za to,
da bi se morali dolo

žnostjo.

ša vodnika v tem mesecu. Resnico v sebi nosijo vsi kozmi že
tiso šamo iz tradicije v tradicijo. Zato si dopustite in jih izkusite

š
ženih.

Kot rada re
želijo zase. ženje drugim in

že, da spoznamo, kaj to ženje sebi skozi žrtev in mu štvo temve
ženje, ko se zavedaš, da vse kar delaš drugim, delaš sebi, ker ni lo

žanski. In neizmerno uživajte v svoji lastni družbi. In ker je Litij še vedno element, ki
ga potrebujemo, li-kvarc ostaja kristal tudi tega meseca.

Uživajte!

Nedvomno vstopamo v izjemno potentno energijo zdravljenja, zato bodite zavestni in jo izkoristite
maksimalno. Meditacije in umirjanje v naravi bo v tem mesecu na vas delovalo blagodejno.

Resnica in harmonija bosta na
Vzemite si tudi

DIVINE.SI
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Letos bomo odpiranje Siriusovih vrat do 6

Imenovali so ga -egip

, ko Sirius vzide tik pred soncem na obzorju

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

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

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

To je portal skozi katerega prihaja prilo poznamo tudi kot
duhovno sonce in je ezoteri

prese

,
om

, glavo.

z

Kamen, ki ga torej

.

V tem
v avljate

žnost, da zaplujemo v novo zavedanje. Sirius
šega fizi

šega Sonca, zato bi
lahko rekli, da naše fizi še duhovno sonce. V obdobju kozmi ženja je možno
ponovno rojstvo ali ponovno vstajenje. In ko Sirius simboli

že po njegovem rojstvu. Gre za vstajenje. Zdaj
je žete stare omejitve in se rodite v novega sebe.

šilu ali v olju, ki vam bo
pomagalo prebuditi

čno srce na čnega sonca. Med pasjimi dnevi, ki so v koledarju med 3.
julijem in 12. avgustom v različnih tradicijah po svetu, Sirius izgine v sijoči svetlobi na

čno sonce objame na čnega zdru
čno izgine z neba govorimo o starodavnem mitu,

ko se Isis skrije do rojstva Horusa in zvezda se ponovno poka
čas za to, da

Isis je egipčanska boginja imenovana tudi Sopdet ali Auset, ki je predstavljala Sirius. Kot boginja poplav, je
bila tudi boginja rodovitnosti in s tem boginja obilja in žetve. Povezovali so jo s faraon in z njegovim
potovanjem v onostranstvo. Opisovali so jo kot žensko ki je imela zvezdo nad svojo Njena žival je
sveta krava. Isis je poznana kot velika mati, kot boginja magije. Je gospa besed Moči, ki je ukanila svojega
strica Ra-ja in si s tem pridobila ogromno moč kreiranja. Njene glavne značilnosti so čarobna zaščita,
zdravljenje in umetnost brsti in rasti. Opravlja zdravljenje na eteričnem in duhovnem telesu, na katerih so
težave običajno povezane s karmo in abstraktnim. Izjemno dobro nas sooči s prejšnjimi življenji. Krila, ki
jih pogosto vidimo na njenih slikah predstavljajo gesto zaščite, ki nam jo nudi.

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

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

vztrajnost in pogum, ter brezpogojno sprejemanje in negovanje sebe.

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

na sprehod, na meditacijo
in zrete na vzhod. Naj vas ne moti,

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

našli klju
.

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

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

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

odpirata pot novim izku čate
čno knji čakala na va vrnitev. V ti času

med besedami in mislimi, boste č, ki odpira tisto, kar je bilo v vas dolgo časa skrito. Sedaj vam je
na voljo, da to uporabite

čni
čanjih svojega du
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Jaz, plamene

I, the fiery light of divine wisdom,
I ignite the beauty of the plains,
I sparkle the waters.
I burn the sun and the moon and the stars,
With wisdom I order all rightly.
I adorn all the earth.
I am the breeze that nurtures all things green.I am the rain coming from the dew That causes the grasses

to laugh With the joy of life.
I call forth tears, the aroma of good work. I am the yearning for good.

Hildegard of Bingen 1098-1179

ča svetloba bo

čno urejam

č, ki neguje vse zelenje.
Jaz sem de č

ča, da se

solze, aromo
hrepenenje po dobrem.

Hildegard von Bingem (1098-1179)

žanske modrosti
Jaz zanetim lepoto preprostosti
Jaz zaiskrim vodovje.
Jaz razvnemam sonce in luno in zvezde
Z modrostjo pravi .
Jaz polepšam zemljo.
Jaz sem vetri

ž, izhajajo iz rose,
ki povzro trave smejijo
z radostjo življenja.

Jaz priklicujem svetega dela.
Jaz sem



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

LI-KVARC kamen ravnovesja
“Moja ne

”

Lithium kvarc ali Li-kvarc je eden najpomembnej
za uravnove
dodanimi litijevimi ioni. Pravijo, da litij resonira z vsemi notami
na glasbeni lestvici. Sam se

Li- kvarc deluje po

Li- kvarc ima mehko ro

Litij je element, ki aktivira mogo

Sting o tem poje v svoji pesmi "Lithium Sunset" z albuma "Mercury Falling".

Litij v kristalih je izjemnega pomena za va

: " Premikam se v povezanost z vi

...

Afirmacija deve kristala

žna pomirjujo
š živ šam ravnovesje v vaše

telo in vaše celotno bitje, ter vam asistiram v doseganju višjih stanj zavesti. Kadarkoli ste v pri

življenjska sila te
žji volji, da dopustite božanskemu, da manifestira skozi vas. Proces

predanosti in dopuš ša
ša. Predaja božanskemu je ena najmodrejših izbir, ki jih lahko izberete. žave z

napadi panike in skrbmi, vam pomagam, da se pomirite in najdete notranje ravnovesje. V meditaciji sem
vaš zaveznik. Opogumljam vas, da ste v sedanjosti, tukaj in zdaj!

ših kristalov
šanje, ki prinaša harmonijo. Vsebuje

šilja-
telj in hranitelj energij. Pravijo, da oddaja žarek popolne zlate
spirale.

šanja širi okoli sebe povsod, kjer se nahaja.

žnato magentni odtenek, ki kaže na
prisotnost litijevih ionov. Mnogi kristali so dvojno ternimirani.
Mnogi so tudi hranitelji informacij (record keeper) ali vsebujejo
fantomske vklju žarevajo poseben sij.
So izjemno nežni zdravilci in odpirajo sr

šiljajo

ša tudi izjemen notranji mir,
š

šjim jazom. Zdravilci izjemno radi delajo s tem kristalom in ga
priporo že, odpiranje in aktiviranje

š

žnatega in zelenega turmalina. Litij je
element ki pomirja možgane in pomaga nadledvi žlezam, da se regenerirajo in usklajeno delujejo
povezane s solarnim pletežem. Najdemo ga v vsaki celici v našem telesu in izjemno pripomore k ravnovesju
in dobrobiti telesa in pozanosti vseh delov telesa, uma in duše. Asistira tudi pri odpiranju tretjega o

šuje razvijanje potenciala škega angela. Ko gledamo son žganih sproži
kemi ša zavest premakne
od reševanja težav h kreativni lahkotnosti.

še telo, saj asistira pri vzpostavljanju ravnovesja, umirjanju, deluje
kot katalist pri opuš

življenjske sile. Izjemen element je pri zdravljenju depresij, bi-polarnosti, mani
živ

šjim jazom, v umirjenem toku radosti in miru, v
vse ve .

ča avra vam bo odprla srce in vam bo pomagala, da se sprostite. Kadarkoli ste v
stresu ali v skrbeh sem z vami in vas objemam, ter pomirjam va čni sistem. Prina

čakovanju in
navezanosti na izzide, vam bom pomagal, da se sprostite in spustite svoja pričakovanja, da si dovolite, da

če skozi vas. Zaupajte sebi in z mojo podporo se lahko premaknete naprej. Pomembno je,
da se sprostite in svojo voljo predate bo

čanja prina čustven mir, dobrobit in vas vodi s pomočjo modrosti na poti, ki je za vas
najprimernej Če imate te

čisti kvarc z

čisti in deluje kot sprejemnik, po

časi in vztrajno in svojo vibracijo
uravnove

čke. Vsi pa iz
čno čakro, ter energijo

po čez vse telo, ter aktivirajo vse ostale čakre.

Vibracija teh kristalov prina čustve-
no ravnovesje, opu čanje napetosti in prebujajo komunikacijo
z vi

čajo za kristalne mre čaker,
zapiranje lukenj v avrah in či čenje eteričnega polja.

čne vibracije lepidolita in tudi ro
čnim

česa in
pospe člove čne zahode, to v mo

čno reakcijo, ki sprosti litij in ustvari občutek sreče. S pomočjo elementa litija se na

čanju preteklih čutvenih travm, ki so shranjene v telesni strukturi. Vitalizira tudi imunski
sistem in ojačuje pretok čne
depresije, alkoholizma in drugih odvisnosti. Pomaga tudi pri nespečnosti. Li-kvarc pomirja čni sistem.

čjo radost in mir ”



Resnica je, da smo v svoji biti

Integriteta je ključ pri manifestaciji. Poveste kaj želite in nato delujete, ter pokažete, da resno
mislite. Kako se sami s seboj dogovarjate in se držite dogovorov gradi zaupanje vase. In najve

Bistveno je, da najdete svoje resnične vrednote. Kaj so vaše notranje vrednote in kakšna je hierarhija naših
notranjih vrednot. Integriteta pomeni, da ste v harmoniji s temi svojimi vrednotami. Da se ne prodate in
ljudi postavljate na piedestale, ker so bolj pomembni od vas, s tem pa sebe postavite v klet. Pomembno je
biti pristen, avtentičen v tem, kar ti si.

Resnica je temelj življenja v integriteti. Pomembno je razumeti, da je univerzalna resnica enaka za
vse in vsem daje. Samo je in je nepristranska. Vaša osebna resnica pa je to kar verjamete, da je res. Vaša
resnica se razlikuje od resnice vašega prijatelja, ker poleg objektivnosti zajema tudi vaše občutke, mnenja,
vrednote, predsodke in domneve.

DIVINE.SI
Vse to so teme notranjih popotovanj D-Wave, ki bodo na voljo ponovno septembra. Prvi del

Spoznajte sebe bo 17. in 18.9.2011 drugi del Kreirajte sebe pa v oktobru.

čista esenca, čisti potencial, čista zavest ali duh. Večna du
čujemo na

subjektivno in objektivno. Subjektivna realnost so vse na čustva in občutki, vsi na
čno telo

in svet, ki ga zaznavamo s pomočjo čutil. To kar večina ljudi ne ve je, da imamo 12 čutov in ne zgolj 5, ki jih
poznamo. Te čute delimo na notranje čute, ki nas obve čajo o notranjosti telesa v nenehnem odnosu do
zunanjega sveta. In če smo v stiku z notranjimi čuti, so tudi na čuti točni. Vsak čut ima tudi
kvaliteto na čutil jo lahko spoznamo, če si to dopustimo. Notranji čuti so dotik, čut za
gibanje, čut za čut za ravnovesje in vonj. Zunanji čuti pa nas obve čajo o svetu, ki prihaja v stik s
telesom. Varnost in sigurnost nam dajejo notranji čuti, kajti zunanji čuti so bolj orientirani na svet in so zato
bolj podvr čuti so vit, čut za toploto, sluh, čut za okus, sluh, čut za jezik, čut za svet
in ego.

Obe realnosti obstajata hkrati in sta medsebojno odvisni, vendar ne povzročata druga druge. Druga
z drugo sta nevzročno povezani. Vse je del enega polja čistega potenciala, enega in poenotenega polja
aktivnosti. Zunanji svet je le ogledalo tega, kar mi smo v določenem času in prostoru. V vsakem trenutku
va čutenje sebe. In če je va čutenje sebe
omejeno, se to izrazi v zunajem svetu v obliki zategnjenega in omejenega telesa, prestra

čutite. In če se čutite raz
čenem in prijaznem ter odprtem okolju, v katerem se va

čutek svobode, vrednosti, občutek miru in povezanosti, občutek, da ste v
toku. To občutenje sebe pa določa tudi va

čutenja sebe. Pripravljenost
deliti, skromnost, negovanje odnosov, prijaznost in razumevanje pa izhajajo iz raz čutka sebe.

Kritična masa ljudi v dru čemer se zadnje čase veliko govori, in v institucijah določa v
čutenju sebe način obna čjih skupnosti. Kar pomeni, da ko ima neka kultura zo

Če bi kritični masi ljudi
uspelo izraziti svoj raz čutek sebe bi se spontano začele uresničevati va

čin delovanja dru

črpavanju zalog lesa, mineralov, fosilnih goriv, kar vodi k podnebnim spremembam, orkanom,
potresom, poplavam in izbruhom vulkanov. Na prvi pogled ni videti povezave. Vendar če vemo, da je vse
medseboj povezano lahko razumemo, da zunanji svet le odseva oziroma reflektira na

čutka sebe. Recesija, rev čina, kriminal, terorizem,
poplave, lakota - vse to je nevzročno povezano med seboj.

Če bi si vsak od nas prizadeval, da bi izra čutek sebe in bi svoje znanje in
izku čutij sebe delil z drugimi, bi nam morda uspelo ustvariti okolje, ki bi temeljilo na
medsebojnem spo čne z odločitvijo in izbiro
znotraj vsakega posameznika. Vsak od nas mora izbrati, da bo deloval drugače in nič ni samo po sebi
umevno.

čja izdaja je
ravno izdaja samega sebe, ko se ne dr

ša je tista,
katere del smo in vendar ne prepoznavamo svoje celovitosti in popolnosti. Svojo realnost lo

še misli, ideje, želje, ši
spomini in naše najgloblje težnje, ki jih nosimo v srceh. Medtem ko je objektivna realnost naše fizi

š
ši zunanji

še duše in preko
življenje, š

ženi manipulaciji. Zunanji

šo osebno realnost sinhrono in soglasno vodi vaše ob še ob
šenosti in

negotovosti, ki ju ob širjeni in svobodni, povezani z vsem in odprti, se to izraža v
sproš ša namera sinhrono izpolnjuje. Dejstvo je, da
ima vaš razširjeni jaz vedno ob

še obnašanje. Tako pohlep, aroganca, agresivnost in nagnjenja k
sojenju, kritiziranju, zahtevnosti in nezadovoljstvu izhajajo iz omejenega ob

širjenega ob

žbah, o širšem
ob šanja teh ve ženo
identiteto, je njen poudarek predvsem na pridobivanju profita, na neusmiljeni konkurenci, ekonomskem
imperializmu, ekstremnem nacionalizmu, nasilju in strahu. Vam to zveni znano?

širjen ob še želje, hkrati pa bi
spremenili tudi na žbe.

Nedvomno naše kolektivno obnašanje lahko opazujemo v okolju in svetu v katerem živimo, kajti
izraža se v iz

š notranji svet. Vsi ti
dogodki so rezultat našega utesnjenega kolektivnega ob š

žal svoj razširjeni ob
šnje razširjenih ob

štovanju, povezanosti in ravnovesju. In vendar se ta proces za

žite svojih notranjih dogovorov in niste v integriteti sami s seboj.
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Resnica je kar prestane preizkušnjo izkustva. Človek mora iskati kar je in ne kar misli, da mora biti.
Albert Einstein

Vsa resnica gre skozi tri stopnje. Najprej je zasmehovana, nato ji je besno nasprotovano, in po tem je sprejeta
kot povsem samoumevna. Arthur Schopenhauer

V našem življenju občutimo (razumemo) vrhunske trenutke kot nekaj prijetnega zato, ker dobimo velik
odstotek tega, kar vsak trenutek življenja dejansko vsebuje. Naš um je vratar življenja in včasih spusti noter
nekaj resničnega življenja, vendar večino časa pusti življenje pred vrati (zunaj).

Na levi shemi je ponazorjeno kako ljudje
splošno občutijo (razumejo).
Desna shema prikazuje resnično življenje.
Puščice predstavljajo življenje, ki prihaja do
nas iz vseh smeri. Črtkana krožnica
shematsko prikazuje kako naš um
preprečuje vstop večini življenja, ki
prihaja do nas. Brez umovega preprečevanja
vstopanja življenja sprejemamo celotno življenje, resnično življenje, in ga v celoti odsevamo navzven.

Prvič videti nekaj kot ognjemet, mogočne piramide, ali kaj drugega veličastnega predstavlja za večino ljudi
vrhunski trenutek v življenju. Zakaj to občutimo tako živo? Dejansko se nam nič posebnega ne zgodi. Zakaj ne
občutimo enake živosti tudi, ko isto stvar vidimo drugič? Saj vendar gledamo isto stvar. Razlog je v tem, da se
naš um odpre (vratar), ko je nekaj prav posebnega.

Kar je pomembno je tisto kar vidimo, ne tisto kar gledamo.
Henry David Thoreau

Resnica je, da je vsak trenutek življenja poseben, in lahko smo večino časa popolnoma odprti za življenje.
Najprej moramo videti resnično življenje, če želimo videti resnico. To je resnica.

Z brezpogojno predanostjo in odločnostjo se pomikamo po poti razvoja. Tudi, ko smo govorili, da smo brez
moči, da nimamo svoje moči, smo kljub vsemu zbrali toliko moči, da smo vedeli, kaj nam je storiti in smo to
naredili. V mlajših letih smo bili zelo zmedeni, med srcem in umom, in smo bili porinjeni v um. Še sedaj včasih
ne vemo kaj naj povemo. Vendar tvegamo in vadimo govorjenje. Predstavljamo si energijo Mojzesa in prosimo
bodi moj pogum, bodi moje besede, da lahko povem svojo resnico z ljubeznijo in integriteto. Moja moč je v
moji zmožnosti ljubiti in biti povsem jasen v svoji resnici tako, da jo lahko drugi vidijo in jih lahko pritegne in se
počutijo varne v njej.

Zanimiva lastnost resnice je, da se razvija. V vsaki dimenziji v katero vstopimo je resnica drugačna zato, ker se
samorazvija. Resnica raste in se razvija. Zato vemo, da kar je resnica danes, je lahko jutri drugače, ker smo se
lahko sami razvili. Resnica v enodimenzionalni resničnosti je, da lahko ustvarimo v istem trenutku. Vendar to ni
resnica v tem trenutku. Naša trenutna resnica je, da smo sposobni razmisliti o nečem, usmeriti pozornost na
to, si to želeti, pisati o tem, govoriti o tem in iskati to ter to najti. Tako je naša resnica, da moram nekaj narediti,
da bomo lahko to dobili. Mogoče resnica v drugem časovnem okviru ne bo več imela takšne poti. Bo takojšna. Z
našega gledišča lahko izgleda resnica drugih ljudi tudi negativna ali omejena, vendar je to v danem trenutku
največ kar lahko naredijo. Zato vemo, ko govorimo svojo resnico, da je to naša resnica v tem trenutku. In vemo,
da imamo možnost in svobodno voljo, da se dvignemo nad to in imamo drugačno resnico. Smo neomejeni z
resnico drugih.

Za mnoge je bila resnica, da je Zemlja ploščata, potem je bila okrogla, da ne moremo višje kot 1000 metrov,
potem je bilo 8500 metrov in za tem je bila Luna. Lahko vidimo, da so bile zmeraj absolutne resnice, ki so bile
presežene. Če um ne more nečesa dojeti (razumeti), še ne pomeni, da to ni resnično. Kadar so ljudje zamejeni s
svojim umom je njihova naloga, da svoj um ukrotijo. Vendar, če jim pokažemo resnico, svojo resnico, ki je
neomejena v njihovih očeh v danem trenutku, se lahko dvignejo k njej. Vendar, ko se dvignejo k njej, bomo šli k
naslednji resnici, in naslednji. Dviganje energije je narava naše biti. Mogoče verjamemo, da smo sami in da nas
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nihče ne podpira. Preoblikujemo frekvenco in to ni več naša resnica. Odprimo um za podporo in dobimo
podporo. Vse to je del iskanja lastne polnomočnosti zato, ker smo zmeraj sami v potovanju v moči in
preoblikovanja.

V Ljubezni, Svetlobi in Resnici z Blagoslovi!

Asist. Zvonko Hočevar, dr. med., specialist kirurg, MBA se je rodil 27. oktobra 1957 v Slovenj Gradcu, Slovenija.
Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani in službovanju v Kopru se je leta 1987 zaposlil v
Univerzitetnem Kliničnem Centru Ljubljana kot kirurg-travmatolog. Leta 1994 je uspešno zaključil podiplomski
študij menedžmenta na mednarodni poslovni šoli Brdo pri Kranju in bil tega leta na Medicinski fakulteti
izvoljen v naziv asistenta za predmet kirurgija. V letih 1995 in 1996 je v okviru Evropskega urada WHO v
Kopenhagnu vodil in aktivno sodeloval pri pripravah na evropsko ministrsko konferenco o zdravstvenih
reformah. Po vrnitvi v Univerzitetni Klinični Center Ljubljana in po okrevanju po težji poškodbi je deloval v
vodstvu ustanove in se posvečal nalogam na področju razvoja sistema in kakovosti zdravstvenih storitev.
Trenutno opravlja funkcijo vodje trženja storitev v Univerzitetnem Kliničnem Centru Ljubljana.

Za podrobnejse informacije in dogovore me lahko kontaktirate na:

mobilni: 041888256

skype: zvonkohocevar

zvonko.hocevar@kclj.si
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In ko postanemo sami sebi starši, kar pomeni, da prevzemamo polno odgovornost za svoja dejanja in svoje
odločitve, se lahko srečamo s svojim notranjim otrokom.

Če vas zanima, kako kreirati svoje
čitelji ... so odprti in iskreni glede čni, se smejijo, ko

so srečni in spijo, ko so utrujeni. Ničesar zlaganega ni na otrocih. Dveletnik
ča otroku, katerega kaks se je v trenutku

spremenil v avtomobilček ali raketo. Ko se pove

čenega otroka, ki i če pozornost.
2. Siroto, ki i če pripadnost.
3. Zlorabljenega, ranjenega otroka, ki i če ljubečnost

če sprejetost.
5. Nevidnega otroka, ki i če potrditev.
6. Odraslega otroka, ki i če igro.

Če ne pozdraimo svojega notranjega otroks, bo va

čakovali, da vam dajo to, česar vam va

časa, dokler ne prepoznamo izzivov in razčistimo znotraj sebe obe vlogi. Pomembno je, da
postanemo star čemer smo govorili v prej

čutil varno.

Osnovni strah na čenost in izdaja in če ne znate biti star
zapu čen”, prepu čen

samemu sebi, zato se ne počutite varno, va
ča

drugim. čuti varnega, negovanega in ve, da je zanj
poskrbljeno. S tem pa se lahko v popolnosti izrazi njegova kreativnost in igrivost.

čjo katerih lahko to naredite, meni je najblji

čite in pre čnost v svojem
čudenjem. Smejte se!

Notranji otrok nikoli ničesar ne vzame za samoumevno in zanj je raziskovanje in učenje o
čno zabavno, ko to počne skozi izkustva. Otrok izku

čno drevo. Notranji otrok je popolnoma
predan in vključen v karkoli počne. Svet opazuje s čudenjem in zanj je vse sveto.

Otrok v sebi dr
čuti zdolgočaseno in zadu

čutite nemir, frustracijo, dolgčas ali apatičnost je ta aspekt vas izven ravnovesja.

Vabljeni na uravnove čite tudi na individualne
posvete.

življenje najdite dveletnika in mu sledite nekaj ur. Otroci so izjemni
u življenja. Radi imajo kar imajo radi, jokajo, ko so nesre

živi svoje življenje polno in
njegov dan je izpolnjen s kreativnostjo. Nedvomno ste že bili pri

žete s svojim notranjim otrokom imate ponovno na voljo
vso svojo domišljijo in kreativno energijo.

štva in te travme lahko
povzamemo v šestih arhetipih otroka, ki izražajo, kje smo se zataknili in kaj je pomembno, da pozdravimo v
svoji notranjosti.
Tako poznamo:
1. Zapuš š

š
š

š
šš

š

š otrok tisti, ki bo vedno iskal starša v vašem partnerju in
tako boste vedno znova prihajali v stik s partnerji, ki vam bodo ali igrali vaše starše ali pa boste od njih
pri ši starši niso dali in boste v obeh primerih v svojem arhetipu
otroka. Dejstvo je, da je arhetipski odnos otrok-starš model po katerem ustvarjamo svoje partnerske
odnose toliko

ši sami sebi o šnji številki, kajti le tako se bo vaš arhetip otroka
po

šega notranjega otroka je zapuš ši sami sebi, potem,
ko greste na zmenek, vaš notranji otrok že v štartu razmišlja “oh moj bog, spet sem š š

ša notranjost je v paniki. Otrok v senci je prestrašen in ne
verjame, da ima sposobnost in pravico kreiranja. In tako vedno znova kreiranje svojega življenja prepuš

Ko ste starši svojemu notranjemu otroku se le-ta po

žete stik s svojim otrokom in pokukate v njegove strahove, jih razrešite in
objamete v sebi. Obstaja veliko metod s pomo žje
uravnovešanje polarnosti.

živite dan v družbi svojega otroka. Najdite magi življenju, poglejte, kaj
vas navdihuje, kaj vas navdušuje in vas napolni s

življenju in drugih
ljudeh neskon ša. Raziskuje detajle in z izjemno
potrpežljivostjo opazuje mravlje ali s spoštovanjem strmi v mogo

ži kvalitete spontanosti, iskrenosti, radovednosti, svobode, igrivosti in radosti. Zato
osvobodite svojega otroka spon, kajti zaradi pomanjkanja svobode se po šeno. Ko

šanje notranjega otroka 1.7.2011 ob 18. uri. Lahko pa se naro

Dejstvo je, da iam vsak od nas v sebi ranjenosti in travme iz svojega otro

4. Zanikanega otroka, ki i

Pomembno je, da zavestno nave

Nato se odlo
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FENG SHUI . . . ŠOLA O BLIKEFENG SHUI . . . ŠOLA OBLIKE

V feng shuiju poznamo različne šole, ena izmed njih je tudi šola oblike, ki se uči iz okolice skozi
opazovanje topografije. Klasična formulacija v šoli oblike opisuje štiri živali, ki nadzirajo umestitev stavbe v
okolje. Te štiri živali predstavljajo deve, ki skrbijo za harmonično prerazporeditev energij. Ena
najpomembnejših stvari, ki jih potrebuje hiša, je dobro ozadje. V feng shuiju predstavlja vse, kar se
nahaja za hišo in jo podpira.

Nujno je, da imajo stavbe zaščiten hrbet z objekti kot so hrib, ograja ali
drevored oziroma vrsta dreves ob zadnji strani. Zaščiten hrbet ustvari
močne temelje in podporo, ki jo v življenju potrebujemo. V vrtu lahko v
zadnjem delu postavimo nekaj trdnega, kot so skale, skupina dreves
npr. borovci ali pa visoka ograja. To je vizualno sidro in znamenje za
devo, ki s pomočjo tega fizičnega simbola naredi energetsko zaščito.

Mojstri feng shuija so verjeli, da se energija či po zemlji pretaka po zmajevih žilah pod zemljo. Zmajeve
žile so formacija iz kristalne energije in zmaji so povezani s kristali. predstavlja novo življenje in pomlad, je
simbol nesmrtnosti ter ima moč transformiranja. Na desni strani vrta, gledano od vhoda proti hiši, sedi zmaj, ki
predstavlja jang energijo. Na vrtu v tem delu zasadimo srednje visoko drevje in grmovje, npr. bambus.

je žival, ki predstavlja jin stran doma ali zemljišča. Tiger stalno
preži na svoj plen. Zato je v razporeditvi okoli hiši pomembno, da so
drevesa ali okrasje na levi strani (če gledamo proti vhodu v hišo) vedno
manjše od tistega na desni, ki predstavlja zmaja. Tako ima zmaj glavno
vlogo pri odločanju, zato ne prihaja do nepredvidenih situacij, ki jih lahko
povzroči dominantni tiger.

predstavlja v šoli oblike predel pred hišo. Za svoj polet
potrebuje prazen prostor, zato je pomembno, da ima hiša pred vhodom
dvorišče, bolj pomembne in večje hiše pa imajo trato ali cvetlične gredice.
Ta prazen prostor nam daje krila za polet po prostranstvih, ki jih s seboj nosi
prihodnost.

V osrednjem delu, ki predstavlja v feng shuiju , je običajno postavljena hiša. Če je le-ta
pomaknjena bolj ob zadnjo stran zemljišča, pa bodite pozorni, da je ta del odprt, zasajen s travo ali nizkim
rastjem. Energija kače predstavlja vitalno energijo doma, zavest, ki sedi na sredini in ve vse. Zdravje doma in
njegovih prebivalcev počiva v sredini in zato je zelo pomembno, da je ta predel uravnotežen in da se po njem
pretaka vitalna či energija.

Deva zemljišča je povezana z vsako stavbo, ki stoji na njej preko deve, ki skrbi za vsako stavbo posebej.
Kadar delamo čiščenje .je pomembno, da se obrnemo na devo zemljišča in devo stavbe, za katero delamo
čiščenje in med njima ustvarimo harmonično povezavo. Devinska esenca je povezana s sveto žensko energijo,
zato so daritve in zdravljenje z zvoki pri njih zelo zaželene. Deve obožujejo svečke in dišeče palčke, najbolj od
vsega pa kristale in cvetje. Zato svoji hišni devi podarite nekaj, kar bo njeno.

želva

Zmaj

Tiger

Feniks

kačo



Od 1. julija 2011 bodo morala gospodinjstva lo
s

čevati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad . V
marsikaterem gospodinj tvu vlada zmeda, kako ločevati, kaj sodi in kaj ne sodi med biološke odpadke.
Kaj so biološki odpadki?

Kako ravnati z biološkimi odpadki?

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov?

Kaj sodi med biološke odpadke?

Biološki odpadki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh gospodinjskih oziroma komunalnih odpadkov.
Biološki se imenujejo zato, ker vsebujejo organske snovi, ki se na zraku ali tudi brez zraka razkrajajo
oziroma razgradijo.

Zbrane biološke odpadke lahko odlagamo na zbirnem mestu v zbirno posodo za biološke odpadke (rjava
posoda) ali pa sami gospodarimo z njimi v obliki hišnega kompostiranja.
Zeleni vrtni odpad, kot so obrezi in pokošena trava, pa lahko prepustimo tudi v zbirnem centru.
Prepovedano je mešanje bioloških odpadkov z drugimi vrstami gospodinjskih odpadkov.

Zbrane biološke odpadke bo izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov predelal v kompost in ga
vrnil v naravni snovni krog.

Tako bomo namesto onesnaževanja okolja z njimi, doprinesli korist v smislu njihovega vračanja naravi.
Biološki odpadki zavzemajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno,
bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove življenjske dobe, manj
bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov.

V rjavo posodo ali na kompostni kup sodijo sledeče vrste odpadkov:
* zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst
* jajčne lupine
* kavne usedline
* čajne in kavne filter vrečke
* pokvarjeni prehrambeni izdelki
* netekoči ostanki hrane
* papirnati robčki in brisače
* odpadno vejevje
* listje
* stara zemlja lončnic
* cvetje
* plevel
* pokošena trava

V rjavo posodo ali na kompostni kup NE sodijo sledeče vrste odpadkov:

* plastika, steklo, kovine
* kosti
* maščobe
* vsebina vrečk za sesalce
* plastične vrečke
* pepel
* plenice
* pasji in mačji iztrebki
* ostanki zdravil
* ostanki tekstila
* ostanki tekoče hrane
* kamenje

(Vir: Snaga Maribor)
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„Privoščite si obilo sveže, predvsem zelene listnate zelenjave in veliko sadja."

O kandidi ste verjetno že veliko slišali, saj je zadnje čase kar pogosta tema. To kaže na to, da se vse več ljudi
ubada z njenimi neprijetnimi posledicami, nihče pa točno ne ve, kako se jih enkrat za vselej rešiti. Ko sem
se lotevala pisanja tega članka, sem imela rdečo nit že speljano, a se je kaj kmalu izkazalo, da ne bo tako
zelo enostavno. Področje reševanj težav s kandido je namreč zelo raznoliko, nasprotujoče si in polno
ugibanj ter predvidevanj. Nihče torej prav dobro ne ve, s čim imamo opravka, četudi vsak strokovnjak
vehementno zagovarja svojo teorijo.

No, pa pojdimo lepo po vrsti. Kandida sama po sebi ni problem, saj jo imamo v telesu vsi. Gre za mikro
organizem, ki se večinoma nahaja v našem črevesju in se hrani s sladkorjem. Težava nastopi, ko se kandida
zaradi spremenjenih razmer v telesu razbohoti in se preseli še v druge dele telesa, kot so ustna votlina in
nožnica pri ženskah. Takrat govorimo o kandidozi, čeprav se je je pogovorno prijel kar izraz kandida. Če
torej nekdo reče, da ima kandido, to pravzaprav pomeni, da ima težave z razbohoteno kandido. Kandida se
lahko preseli tudi v kri, in takrat govorimo o sistemski kandidozi, ki pa ima lahko tudi zelo resne posledice.

Vsi se torej strinjamo, da lahko porast kandide negativno vpliva na naše zdravje. Povzroča prebavne
motnje, glivične okužbe nožnice, stopal, ustne votline, nihanje razpoloženja, depresijo, kronično utrjenost,
in še bi lahko naštevali. Kaj pa, če nas zanima, kako se kandidoze uspešno rešiti in kako smo si jo pravzaprav
prislužili? V iskanju teh dveh odgovorov pa utegnemo naleteti na velike težave. Naj vam v oris zmede na
tem področju predstavim menja nekaterih tujih zdravnikov, naturopatov in drugih doktorjev znanosti, ki se
s tem področjem ukvarjajo že leta ali celo desetletja.

Dr. Graham trdi, da je kandido celo moč normalno najti v našem krvnem obtoku, kjer je zato, da nam
pomaga ohranjati primerne in za telo sprejemljive ravni sladkorja v krvi. Ko se raven sladkorja v krvi dvigne,
ga kandida hitro 'poje' in tako normalizira njegovo raven v krvi. Če je raven sladkorja v krvi konstantno
povišana, kar je najpogosteje posledica nepravilne prehrane, se kandida pretirano razbohoti, kar pa za
seboj potegne številne druge neprijetnosti. Naš cilj torej ni popolnoma uničiti kandido, ampak le
normalizirati njeno vsebnost.
Kako? Težava po njegovem ni v sladkorjih, ki jih zaužijemo, ampak predvsem v maščobi. Predstavljajte si
cev, polno majhnih kroglic, v katero nalijete kozarec olja. Olje bo sicer steklo na dno, vendar bo posledično
vsaka kroglica prekrita s tanko plastjo maščobe. Podobno se dogaja v našem krvnem obtoku. Maščoba
prekrije vse dele ožilja in tako slabi kemijo ter fiziologijo krvnega obtoka, med drugim tudi onemogoča
normalno delovanje inzulina; torej onemogoča, da bi inzulin nase pritegnil molekule sladkorja in jim
omogočal vstop v celice, ki ga nujno potrebujejo za vso njihovo dejavnost, ter tako znižal raven sladkorja v
krvi. Posledično je torej v krvi preveč sladkorja in kandida množično prihiti na pomoč ter tako rešuje naša
življenja. Ker pa ima vsaka medalja pač dve plati, se moramo posledično ubadati z neprijetnostmi preveč
razbohotene kandide. Ključ do uspeha je torej v zmanjšanju količin v telo vnesene maščobe.

Dr. Whiting meni, da se kandidoze nima smisla lotevati s spremenjeno prehrano, češ da tako lajšamo le
simptome, vzroka pa se ne bomo dotaknili. Meni, da se kandida nahaja v črevesju, njenega pomena pa ne
poznamo. Zagovarja dejstvo, da je kandida anaerobni organizem, torej tak, ki za življenje ne potrebuje
kisika in njegove družbe tudi ne mara. Sistemske kandidoze se torej loteva s kisikovo terapijo, s pomočjo
katere dvigne raven kisika v krvi in tako uniči kandido. Po njegovem je kandidoza posledica stresa in
uporabe zdravil, predvsem antibiotikov. Ljudje, ki imajo težave s porastom kandide, so nemirni, depresivni
in razdraženi. Meni tudi, da kandida vpliva na naše možgane, na mišljenje.

Dr. McCombs trdi, da porast kandide povzročajo le določene oblike sladkorja, zato sadje ni avtomatično
izključeno iz prehrane. Ker se kar 70 % našega imunskega sistema nahaja v črevesju, je za porast kandide
odgovorno vse, kar imunski sistem slabi, kot denimo zdravila, antibiotiki, kemične spojine v zraku ... V
svojem načrtu, kako se znebiti kandidoze, zagovarja predvsem uporabo savne, saj s potenjem
pripomoremo k čiščenju telesa. Poleg tega je pomembno tudi, da pijemo dovolj vode. Cilj njegovega
programa je sodelovanje s kandido, in sicer tako, da jo spremenimo iz glivične oblike nazaj v kvasovko.

Težava je v maščobi in ne sladkorju?

Teorija stresa

Sladkor ne, sadje da
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Nasprotuje prej omejeni teoriji s kisikom, češ da je kandida zmožna preživeti v vseh razmerah.
Zasledila sem še teorijo o tem, da je kandida kot živ organizem v našem telesu zmožna, če je je seveda
preveč, 'upravljanja' z našimi možgani. In ker se kandida hrani s sladkorjem, je moč napade želje po
sladkem razumeti kot 'prošnjo' kandide za hrano. Rešitev je torej v tem, da jo izstradamo, torej ji ne
ponudimo tega, kar 'zahteva'. Pomembno naj bi bilo tudi, da razkisamo organizem, saj nepravilni pH v
telesu ugodno vpliva na porast kandide. To bo posledično tudi zmanjšalo željo po sladkem in tako ubilo dve
muhi na en mah.

Vam je sedaj kaj bolj jasno, kako se lotiti težav, povezanih s kandidozo? Mislim, da ne. Zato velja morda
malce razmisliti o težavi na lastno pest in pustiti avtoritete na strani. Osebno se mi zdi izogibanje vsem
sladkorjem popolnoma nesmiselno, saj v večini primerov sem sodijo tudi sladkorji v sadju. Sadje je naravna
hrana, darilo narave, in močno dvomim, da bi bilo tam zato, da nam škodi in povzroča neprijetnosti.
Zgodba o rafiniranih sladkorjih je seveda drugačna in vsekakor se mi zdi prav, da se jim izogibamo, pa ne
glede na to, ali imamo težave s kandidozo ali ne. Zgodba o vnosu maščob mi je tudi nekako blizu, saj naše
telo resnično potrebuje le minimalne količine maščob za pravilno delovanje, in te količine dobimo, četudi
maščobe dodatno ne dodajamo našim jedem. Dovolite, da narava zopet 'vstopi' v vas

Verjamem, da poleg prehrane na porast kandide vplivajo tudi drugi dejavniki. Najbolj se nagibam k stresu
in oslabljenem imunskem sistemu, saj oboje vrže telo iz ravnovesja. Zdravje namreč ni zgolj stanje brez
bolezni, ampak stanje fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja. Pod črto bi lahko torej rekla, da
je kandidoza posledica sodobnega preobilja in izgube stiska s samim seboj in z naravo. Kot prvi korak
rešitve težav je zato morda najbolje, da se odločite zopet najti stik s sabo in s svojim telesom. Pri tem si
lahko v pomagate predvsem s prehrano, katere namen naj bo razkisanje organizma. Privoščite si obilo
sveže, predvsem zelene listnate zelenjave in veliko sadja. Dovolite, da narava zopet 'vstopi' v vas in telesu
omogoči, da se regenerira, okrepi in uravnovesi. To bo začelo počasi spreminjati tudi vaše miselne vzorce,
vašo naravnanost in odnos do življenja. Umirjenost in uravnoteženost bosta kaj kmalu prav gotovo umirili
tudi podivjano kandido.

Avtor: Teja Fidler Makoter
Vir: www.ekomagazin.si
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30. junij od 18:14 do 2. julij do 23:44, Luna v Raku, padajoča. Čas za dovajanje energij v želodec, prebavni
sistem, trebušno prepono, oprsje in prsni koš, jetra, požiralnik. 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.

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.

1. julij ob 10:55 je mlaj in sicer v ozvezdju Raka. Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje vzorcev ki nas
silijo v to, da čustveno predelujemo travme drugih.

Slovenci imamo globoko ukoreninjeno potrebo, da čustveno podoživljamo težave drugih ljudi. En tak
tipičen primer je Cankarjeva črtica Skodelica kave. Zgodba govori o tem, kako je Cankar kot mlad študent
prišel domov. Mati je bila vesela, da ga po dolgem času zopet vidi, pa je želela ponuditi sinu kaj posebnega
in ga vprašala s čim naj mu postreže.
»Skodelico kave« odgovori Cankar.
Mati je živela v revščini in je bila že zadolžena pri lokalnem trgovcu, tako da je bilo vprašanje, če lahko dobi
nekaj dekagramov kave, da postreže svojega Ivančka. Kljub vsemu je šla k trgovcu, se ponižala in izprosila
tisti ščepec kave, ki jo je potem postregla sinu.
Mladi Cankar je ravno tedaj nekaj pisal in je bil nejevoljen, ker mu je mati pretrgala tok misli in jo je grobo
zavrnil, naj ga pusti na miru, ker ravno piše.

Mati je trpeče odšla, Cankarju je čez čas kapnilo, koliko je morala mati pretrpeti zaradi te uboge skodelice
kave in do konca življenja je zato imel slabo vest.

Črtica Skodelica kave sigurno ne bi doživela take popularnosti, če se ne bi dotaknila nečesa, kar tiči v
kolektivnem nezavednem našega naroda.

Verjetno so to tisti »programi«, ki starše silijo, da se mučijo, da bi ustregli svojim otrokom, da bi le ti imeli
boljšo in lepšo prihodnost, starše, ki na vsak način hočejo usmerjat otroke v lepšo prihodnost, obenem pa
otroka sploh ne vprašajo kaj si v resnici želi.

Tukaj je tudi »program«, ko imajo otroci potem do konca življenja slabo vest, če niso upoštevali želja svojih
staršev in so v določenih trenutkih ravnali tako, kot se jim je zdelo prav in ne po željah svojih staršev.

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.

Dostikrat se pokaže, da so imele prejšnje generacije tako velike strahove, da so s tem ustvarile entitete (po
domače bi temu rekli hudobni duhovi), ki so vplivale na način občutenja ljudi, zato jih je globoko v sebi
večno preganjal nek strah. Včasih se zgodi, da se eterične vezi s tem »duhom« prenesejo na naslednje
generacije, zato bi bilo dobro spustit eterične vezi s to entiteto, v primeru, da se nam občasno oglaša slaba
vest, ker nismo upoštevali želja svojih staršev, ali da se zalotimo, ko se preveč žrtvujemo za svoje otroke, le
ti pa nas ignorirajo.

Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad
(alkohol, kajenje, hrana, odvisnost od interneta….)
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Ob mlaju se situacija pozna tudi v prometu, takrat ljudje veliko bolj ignorirajo prometne predpise, zato je
pametno biti nekoliko bolj potrpežljiv in voznikom, ki jih »razganja« dati nekoliko več prostora, saj konec
koncev, če pride do nesreče imate škodo v vsakem primeru, ne glede na to, ali ste krivi ali ne.

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.

2. julij od 23:44 do 5 julij do 3:16, 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.

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

5. julij od 3:16 do 7. julij do 5:55, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za krepitev prebavnega trakta. To
se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit. Devica
vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh dneh
tudi najlažje spuščate vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje polno ljudi in situacij, ki jih ne
prebavljate. Če si to delaš na telesu, se rezultati poznajo tudi v življenju.

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.

7. julij od 5:55 do 9. julij do 8:32, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za dovajanje energij,
občutkov, prepričanj v ledvica, mehur, spodnji dela hrbtenice, kolke.

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

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

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.
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Glede na to da letos Saturn potuje skozi ozvezdje Tehtnice, je lahko vzrok neravnovesja, ki se včasih kaže
tudi v obliki težav s kolki, ledvicami, mehurjem ob teh dnevih, tudi kakšna karmična preizkušnja. Saturn je
namreč tesno s karmo, toliko časa nam pošilja lekcije dokler ne »položimo izpita«, Ko smo opravili nalogo
nam ne nosi več težav v naše življenje.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

9. julij od 8:33 do 11. julij do 11:48, Luna v Škorpijonu, rastoča. Dovajamo energije, nalagamo občutke,
pozitivna prepričanja, afirmacije v spolne organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju.
Če imamo močno željo, da se borimo proti lopovom, ki kradejo bodo ti prišli v naše življenje
Če se hočemo na vsak način boriti za mir bo prišla vojna, pa se bomo lahko udeležili vojne za mir.
Če se hočemo borit proti hudobnežem, ki zastrupljajo našo naravo bodo ti prišli, da se lahko borimo za
svoje ideale.
Če se hočemo borit proti delovanju Saturna ali Plutona, ki naj bi bila največkrat kriva za tako imenovane
slabe aspekte v našem horoskopu - bosta ta dva planeta seveda ustrežljivo okrepila svoje pogubno
delovanje.

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

11. julij od 11:48 do 13. julij do 16:15, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanja energij v stegna, jetra,
kolke.
Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi nalagamo občutke, prepričanja, afirmacije,
da nas oče, moški ali pa bog v našem življenju podpirajo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

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

13. julij od 16:15 do 15. julij do 22:31, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za dovajanje energij v kosti,
sklepe, kolena, kožo, zobe, nohte. 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.

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

15. julij ob 8:41 je polna Luna v ozvezdju Kozoroga. 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.

Kaj storiti?

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.

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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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.

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

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 manj naporno.

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.

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

15. julij od 22:31 do 18. julij do 7:14 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.

Dober dan za čiščenje oken.

Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.
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18. julij od 7:14 do 20. julij do 18:26, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Čiščenje teh delov
telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Idealni dnevi za čiščenje imunskega sistema, lahko za to uporabimo čaje, kamne, katerikoli bioenergetska
tehnika, tudi farmacevtski pripravki (tablete), ki so temu namenjeni. Vsaka metoda za čiščenje imunskega
sistema, bo v teh dneh delovala dvakrat bolj učinkovito.

Ker je limfa pravzaprav motor imunskega sistema, bo najbolje, če si čistimo limfni sistem. Nekateri to
delajo z menjavo prepričanj, nekateri z nalaganjem občutkov, z angelsko terapijo, s čaji… Uporabite način,
ki vam najbolj odgovarja, vsaka metoda uporabljena v teh dneh je bolj učinkovita kot ponavadi.

Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

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

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.

Ugoden dan za gnojenje rastlin.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

20. julij od 18:26 do 23. julij do 6:59, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito sproščanje
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 z
lekcijo, dokler ne opravimo naloge.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
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23. julij od 6:59 do 25. julij do 18:35, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za spuščanje energij ali miselnih
vzorcev iz glasilk, vratu, grla, tilnika, mandljev, žrela, ščitnice, tudi zob.

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 in si delate
afirmacije da je za vašo materialno varnost vedno poskrbljeno, naredili veliko za zdravje vaših zob, grla,
vratu, tilnika, pa nenazadnje tudi za ščitnico. Ščitnica ima dostikrat v sebi neka prepričanja ali občutke, da
se mudi, da je vedno polno zaposlena, da je še toliko stvari, ki jih je še potrebno naredit, da ni časa…
Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da bo vse narejeno v
roku, kajti v teh dneh je spuščanje vzorcev, prepričanj, ali energij, ki motijo delovanje ščitnice najbolj
učinkovito.

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.

25. julij od 18:35 do 28. julij do 3:13, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni spuščamo napetosti iz členkov,
ramen, rok, dlani, možganov, prstov na rokah, jezika in vseh govorilnih organov; pljuč, sapnika, bronhijev.

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

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

28. julij od 3:13 do 30. julij do 8:17, Luna v Raku, padajoča. Čas za čiščenje energij v želodcu, prebavnem
sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali
nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom,
vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo
ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj
boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

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

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

30. julij ob 20:41 je mlaj in sicer v ozvezdju Leva. Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje vzorcev ki
»ovirajo našo pokončno držo«.

Če smo ob mlaju na začetku meseca spuščali lik »cankarjanske matere«, ki večno samo trpi, da bi lahko
preživela svoje otroke, bomo tukaj spuščali vzorce, ki nas ovirajo da postanemo sonce, da živimo svoje
življenjsko poslanstvo.
Sedaj je pravi čas da ozavestimo in spustimo ovire, ki nam preprečujejo da živimo svoje življenjsko
poslanstvo.
Treba si bo priznati, da za naše neuspehe ni kriv slab šef, slaba ekonomska situacija, država, vlada, slaba
podpora družine….
Če ob tem mlaju spustimo prepričanja, vzorce, energije, ki nas ovirajo da živimo svoje življenjsko
poslanstvo, je uspeh tako rekoč zagotovljen.
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Dostikrat se pokaže, da so imele prejšnje generacije tako velike strahove, da so s tem ustvarile entitete (po
domače bi temu rekli hudobni duhovi), ki so vplivale na način občutenja ljudi, zato jih je globoko v sebi
večno preganjal nek strah. Včasih se zgodi da se eterične vezi s tem »duhom« prenesejo na naslednje
generacije, zato bi bilo dobro spustit eterične vezi z entiteto, ki »skrbi za to«, da nas vedno nekaj ali nekdo
porine nazaj, čim malo dvignemo glavo in smo ponosni sami nase in na svoje dosežke.

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

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

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.

30. julij od 8:17 do 1. avgust do 10:43, 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.
Na Luno v Levu se nikakor ne sme gnojiti, posebej nevarna so umetna gnojila, ki na te dni požgejo zemljo.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 15. julija do 30. julija.

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

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

Splošno v tem mesecu:

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



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 1. julija do 15. julija je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem
obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne
gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno
hitreje, bolje in s precej manj muke.

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

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

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

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.
Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje pa uspejo
operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolen:

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

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

Zvone Turk

Posebno opozorilo:

gsm 041-420 334
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec julij je mesec lesa 3

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

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

Ta mesec vam bo pokazal prve močne in vidne znake rasti in premika naprej. Za vas bo to mesec novih
avantur. Začutili boste kreativno energijo v sebi in v notranjosti boste kar pokali od navdihov in energije.
Julij je lahko izjemno uspešen mesec, vendar bodite pozorni na majhne detajle, kajti če jih spregledate to
lahko omeji vaš napredek. Počutili se boste srečni in polni navdiha, pripravljeni, da z velikimi koraki stopite
v novo energijo. Delujte hitro in zgrabite priložnosti, ki vam bodo zelo hitro prihajale naproti. Bodite
potrpežljivi, ne jezite se in se izogibajte impulzivnim reakcijam! Voda vas bo pomirjala in negovala.
Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Snežni obsidijan

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

Pred vami je zelo nepredvidljiv mesec. Ljudje bodo vstopali v vaše življenje po nasvete in lahko se vam
zgodi, da se boste počutili izčrpani, brez časa zase in brez energije. Ker se vam bo zdelo, da vas vleče v več
različnih smeri, vam svetujemo, da čimbolj mirujete. To bo za vašo aktivno energijo velik izziv, vendar gre za
notranjo tranzicijo v kateri je notranja osredotočenost izjemnega pomena. Pomagajte si z metodami
umirjanja in meditacije, da ostanete v ravnovesju. Svetujemo vam, da se umirite in se izogibate ekstremom
v življenjskem stilu, dieti ali v vašem športnem udejstvovanju. Ni modro, da se v tem mesecu selite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Mesečev kamen, Dimni kvarc

Ta mesec bo kot nalašč za uživanje in sprejemanje nagrad za preteklo delo. Sledite svojim sanjam in
priložnostim za nov projekt, napredovanje v službi ali novo službo. Zelo pozitivno boste razpoloženi, čutili
boste jasno namero, močno željo in namen, kaj želite zase v prihodnosti. Vaši talenti in sposobnosti vam
bodo na voljo in tudi drugi jih bodo bolj opazili. Sledite svojim ciljem in naj vas vaše navdušenje ne zanese
predaleč. Ljudem okoli sebe nikar ne vsiljujte svojih pogledov na stvari! Prav tako ne prevzemajte idej
drugih brez temeljitega premisleka. Julij bo izjemno ugoden mesec za potovanja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Safir

Julij bo mesec radosti in užitkov. Obkroženi boste z zabavo ter akcijo in vaše družabno življenje bo na višku.
Dovolite si razširiti svoja obzorja in ne popravljajte stvari, ki niso pokvarjene. Privoščite si druženja ob dobri
hrani in pijači, povabite svoje prijatelje, da se vam v tem mesecu pridružijo in se zabavajo z vami, vendar
bodite konzervativni. Bodite pozorni na občutke ljubosumja, ki bi se utegnili pojaviti. Pogovorite se in si ne
dovolite izoliranosti, zaprtosti in depresivnih občutkov. V tem mesecu si lahko pogledate kje se nahajate in
kaj si želite za naprej. Pazite na svoje kosti, uživajte dovolj kalcija in magnezija!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Flurit

čeli že v juniju.
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6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

To bo mesec, ko vas bo nekaj sililo v to, da greste vase in si obnovite svoje energijske rezerve. Čistili boste
stvari iz preteklosti, razreševali zamere in obsodbe in pomembno je, da se o vsem z nekom pogovorite.
Gibanje bo v tem mesecu potrebno, saj je pretok limfe po telesu pomemben za odstranjevanje toksinov iz
telesa. Ne spuščajte se v prepire ali v dokazovanje, da imate le vi prav. Bodite jasni v svojih pričakovanjih,
vendar ne bodite trmasti in vkopani v svoje stališče za vsako ceno. Pred vami so spremembe, vendar ni
modro, da svojo pot zastavite v popolnoma novi smeri, ki je ne poznate.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hiastolit, Čaroit

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

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

Še vedno ste v obdobju sieste in to vam že pošteno preseda. Ker je vaša notranja energija v procesu
umirjanja, se lahko počutite izolirano in osamljeno, a se zaradi tega ne razburjajte preveč. Mesec izkoristite
za oblikovanje načrtov za prihodnost. Ste v idealni poziciji, da očistite vse nepotrebno iz svojega
repertoarja in se pripravite za nove priložnosti, ki bodo priletele v maju. Čas izkoristite za opazovanje
dogajanja okoli sebe, zato da prisluhnete drugim in delite z njimi svoje sanje. Da boste svoje sanje lažje dali
v akcijo v naslednjih mesecih, si naberite notranje moči. Potrpežljivost je zelo pomembna!
Kristali, ki lahko pomagajo: Unakit, Malahit
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čistiti" presežek prostih radikalov v celici. Ti "pomagajo" pri razvoju bolezni srca, sive
mrene, prezgodnjem staranju in nastanku raka. Fosfor, kalij, kalcij, magnezij, natrij in železo so najbolj
pomembni minerali, ki jih vsebuje ta še vedno ne dovolj cenjeni sadež.

Ljudje so se avokada izogibali več let, saj je veljalo zmotno prepričanje, da redi. Menili so tudi, da vsebuje
velike količine nezdravih maščob in zvišuje nivo holesterola v krvi. Danes znanstveniki zagovarjajo avokado
kot pomemben del diete. Športnike je prepričala vsebnost t.i. mononenasičenih maščob, saj jim te
pomagajo vzdržati naporne treninge in blažijo utrujenost v obdobju regeneracije. Avokado vsebuje veliko
esencialnih maščobnih kislin. Esencialne maščobne kisline so večkrat nenasičene maščobne kisline, ki so
nujno potrebne za normalno delovanje človeškega organizma in jih telo ne more proizvesti samo, zato jih
moramo prejeti s hrano.

Avokado je zelo občutljiv na mraz. Vseeno pa ga lahko hranite v hladilniku, v prekatu za sadje in zelenjavo.
Če kupite trde (nezrele) sadeže, pri temeperaturi med 15 in 18 stopinj dozorijo v nekaj dneh. Proces
zorenja lahko pospešite tako, da ga shranite v papirnato ali plastično (razgradljivo) vrečko. Avokado je zrel
takrat, ko se sadež vda ob nežnem pritisk pri koncu peclja. Zmeraj kupujte avokado, ki nima poškodovanega
ovoja.

Avokado sodi v skupino najbolj hranljivih sadežev. Po vsebnosti hranil je najimenitnejši sadež, kar ga
najdemo na Zemlji. Vsebuje skoraj vse bistvene hranilne snovi, ki so pomembne pri zmanjševanju tveganja
za nastanek hudih bolezni.

Avokado je eden najboljših virov naravnih mineralov in vitaminov. Približno polovica srednje velikega
avokada (okoli 100 g) pa tudi premore približno 171 kcal, zato mu pravijo "hrana energije". Z 3,2 gramov
vlaknin se avokado ponaša z najvišjimi koncentracijami prehranskih vlaknin. Vemo, da velik vnos vlaknin
zmanjšuje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, raka, viskokega krvnega pritiska, sladkorne bolezni in
debelosti.

Avokado je bogat z antioksidanti, ki delujejo kot preventiva pred številnimi obolenji - predvsem z vitamini
A, C in E, ki pomagajo "

Vir: www.ekomagazin.si

Vitamini, minerali, energija

Antioksidanti

Zdrave, nenasičene maščobe

Nekaj namigov



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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Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi Divine coaching vodi ljudi nazaj k sebi, saj imamo v sebi vse kar potrebujemo, da
najdemo stik s svojo izvorno Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi
Reconnection osebno ponovno povezavo in Reconnective Healing uravnove eng
Shui svetovanja in energijska
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