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Pozdrav svetlobe !
Ste imeli v februarju ob

Do naslednji utrinke

čutek, kot bi vam zmanjkalo tal pod nogami? Sonce nam je s svojo dejavnostjo
močno preme

času in ko bo notranji temelj tisti, ki nam bo dajal moč, podporo in trdnost, ko se bodo
zunaj nas podirale strukture, ki smo jim zaupali in se jih dr

čujejo. In vedno bolj bodo v
ospredju resnice in pogledi, ki jih ustvarjamo in kreiramo sami vsak dan.

četek sodelovanja s potovalno agencijo Imperial
Travel in novo ponudbo na trgu potovanj, Zen izbor. Moja dolgoletna vizija se udejanja in neizmerno
navdu

č vsako leto spomladi ponudim seminarje, ki razkrivajo starodavno modrost in
vedenje, kako poskrbeti, da je energija v domu res va

či čenja prostora in feng shuija skozi enodnevne seminarje.

23.4. pa odpotujemo najprej na Javo in nato
čilo, kako ustvarjati sveti prostor in energija je tam

presenetljivo čista. In vse to ima svoj izvor v tradiciji energetskega či čenja prostora, ki ga izvajajo
vsakodnevno. Vabljeni v na

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

Taja Albolena

šalo štrene in vstopamo v obdobje, ko bo sprememba postala naša stalnica v
vsakdanjem

žali še do nedavnega. Napovedi starih tradicij
in kultur, da bomo morali poiskati bistvo in povezavo v sebi s sabo se uresni

Še bolj bomo dojeli in
ozavestili, da smo sami kreatorji svoje usode. In lekcije so juhuhu...

Z velikim veseljem in navdušenjem napovedujem za

šena in radostna sem ob dejstvu, da mi je uspelo vzpostaviti povezavo in vizijo utelesiti na tako
visoki ravni. Naše prvo popotovanje na Bali bo razkrivalo pet elementov skozi starodavno tradicijo Feng
shuija, ki sem ji posvetila pomladne mesece.

Tradicionalno namre
ša in vas podpira v doseganju vaših želja in

projektov. Tako bom marca v Mariboru in Novi Gorici ter aprila v Ljubljani z vami delila skrivnosti
energetskega š

še na Bali, kjer bomo to umetnost doživeli iz prve roke.
Zame osebno je Bali mesto, kjer je najbolj živo izro

š
šo družbo!

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Misel se ukvarja
s preteklostjo
in prihodnostjo.
Ko se teh dveh znebi
pred teboj ni ve

-Rumi

š,
č preprek.



Skozi perspektivno starodavnih iniciatov so čustva, ki so vodila k sočutju izmojstrili skozi zavestno
zavedanje in prepoznavanje sedmih ogledal v medsebojnih odnosih.

Vaša ogledala so samo za VAS, za nikogar drugega. V njih ugledate sebe. Delujejo za vas. S tem, ko
prepoznavate, prebujate subtilne vzorce v svojem življenju.

Gre za to, da zavestno prepoznamo in se izmojstrimo v prepoznavanju sedmih ogledal v
medčloveških odnosih.
...
Vsak od nas nosi v sebi vsako človeško značilnost in nič kar vidimo ali si izmislimo ne obstaja, kar
ne bi bilo del nas. Gre za projekcijo, ki je prenos našega lastnega nezavednega vedenja na druge,
ko mislimo, da so lastnosti, ki jih imamo mi sami, značilne le za druge.
Ko se bojite svojih čustev ali nesprejetih delov svojih podosebnosti, pripisujete te lastnosti; kot
obrambni mehanizem, zunanjim objektom in drugim osebam.

Običajno ljudje prepoznavamo in gledamo na odnosr skozi dve ogledali, ogledalo trenutne
situacije in tega kar mi oseba odseva in skozi ogledalo sojenja. Če ste npr. jezni, boste vedno
privlačili jezne ljudi in jih obsojali, ker ste svojo jezo potlačili. Vse česar ne sprejmete kot del sebe
prenašate v druge ljudi. Vidite samo tisto, kar ste sami. Ker lažete sami sebi, je edini način, da te
občutke spoznate, v drugih.

Tudi kadar opazite kakšno dobro lastnost ali odličnost pri nekomu in ga zaradi tega občudujete, to
pomeni, da imate to odličnost tudi vi, saj je sicer ne bi opazili. Karkoli vas navdihuje, označuje
neko vašo lastnost. Natančno se opazujte in kar občudujete pri drugih, poiščite pri sebi. Star
pregovor pravi: Sprejmeš samo tisto, kar poznaš!

Svet je orjaško ogledalo, ki vam zmeraj odzrcali dele vas samih.

Spoznajte svoje globine. Svet je lep!

Prijave obvezne na e-mail ali preko zasebnega sporočila.
Prispevek je 33€.
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9. marca 2011 naj bi se aktiviral deveti in najvi Bolon Yokte Ku. Videti je, da je namen tega vala 13 x
18 = 234 dni, da povzame celotno evolucijo celotnega vesolja, ki jo je gnalo osem prej . Kar vemo
o spremenjeni polarnosti zavesti devetega vala je, da bo ljudem omogo

.
To je namen devetega vala. Zatorej je pomembno, da se ustavimo, gremo vase in se povpra o svojem
trenutnem polo Sedaj
prihajamo proti vrhu in

Lani julija smo spro
Bolon

Yokte Ku v polni veli
. Ve

Zato leto 2011 ni tako, kot vsa druga. Gre za posebno leto, kar vemo vsi, ki smo izkusili zadnja dva meseca.
Nedvomno bomo v tem letu bolj dojeli, kako pomemebno je soustvarjanje in povezovanje. Za

Nedvomno se nam ka

In v devetem valu je vse povezano z ustvarjanjem harmonije in
povezovanjem vsega, kar poznamo in vemo. Tokrat se podajamo v neznano zato bo komunikacija z
notranjim bitjem v tem mesecu in vseh, ki bodo sledili

posledi

Nedvomno vstopamo v izjemen Izzvani bomo na podro-

šji val
šnjih valov

šamo
žaju v Življenje se je razvijalo skozi prejšnjih osem nivojev.

šji nivo življenja. žili skupno namero za soustvarjanje zavesti enosti. Sedaj
je

š http://www.calleman.com

že, kako izven ravnovesja na kolektivni ravni smo, na vsakem koraku. Sprememba, ki
jo letošnje leto zahteva od nas je sprememba od služenja sebi in zadovoljevanja lastnih želja in potreb
našega ega, k služenju uresni žanskega na ši. Ne pozabite, da je ego
izjemno pomemben del nas, vendar naj bi bil v služenju duši in ne obratno. Deveti val enosti kli

šega bitja, na življenja, da bi lahko zmanifestirali zavest enosti tukaj in zdaj, kar je
kon

še toliko bolj pomembna. Naša duša bo vedno bolj
prihajala v ospredje, saj z vodenjem ega ne bomo prišli dale Že zdaj je jasno, da metode in na

šajte; Kaj lahko naredim, da
služim in udejanjam svoj božanski na žim udejanjanju kozmi

življenju? In to niso lahka vprašanja, to
niso vprašanja na katera bi vedel odgovor vaš ego, to so
vprašanja, ki jih postavljate svoji duši in jo s tem kli

žansko za naše
vodstvo in navodila.

ših navad in tradicije, na podro še prve

š

še po ša se bo
izrazila skozi lu

čil energije, ki vodijo v soustvarjanje
zavesti enosti

času in prostoru.
čas je, da zajamemo sapo pred zadnjim vzponom, kajti začeli se bomo vzpenjati na

deveti, najvi
čas, da dejansko zmanifestiramo zavest enosti. Namen vala povezanosti in enosti je soustvarjanje

častnosti, zaključek kozmičnega načrta in njegovih devetih nivojev evolucije. Z 9.3.2011
smo poklicani, da soustvarjamo zavest enosti. 9.3.2011 je zarja novega vala enosti č o majevski
astrologiji si lahko poi čete na spletni strani

čelo se je s
katastrofami, poplavami in umiranjem ptičev in rib. Eni so to poimenovali kar sodobna “apokalipsa”.
Nedvomno je začetek leta napovedal intenzivnost sprememb, ki jih ta čas nosi s seboj za nas. Frekvenca se
povečuje in vsi imamo občutek, kot da se dejansko pripravlja nekaj posebnega, ravno zato me je pritegnilo
pisanje dr. Callemana, ki govori o devetem valu majevske tradicije.

čitve bo črta, ki ga nosimo v svoji du
če po

popolni preobrazbi na čina
čni rezultat evolucije, ki smo ji priča.

č. čini, ki so
temeljili na volji in so učinkovali do zdaj enostavno ne delujejo več. Zato se vpra

črt? Kako lahko slu čnega načrta enosti? Kako
lahko pomagam prizemljiti in zmanifestirati zavest enosti v svojem

čete v
ospredje. Če dnevi devetega vala čno usvarjajo
zavest enosti, se bomo morali obrniti na bo

čas.
čju na čju na čakre,
izbir v povezavi s plemenom versus resnico.
Razlog lahko i čemo tudi v energijskem potencialu, ki ga s
seboj nosi deveti val. Nedvomno je modro, da se čimpreje
soočite z vsem, kar vas je čakalo, kajti du

č ali skozi temo.

Deveti marec naj bi bil po majevskem koledarju začetek zadnjega devetega podsveta (underworld). Šlo naj
se bi za transformacijo povezave s kozmosom, za kreiranje enotne zavesti. Ta deveti podsvet ali bolje
rečeno deveto podzemlje bo trajalo do 28. 10.2011, ko naj bi se začeli kazati rezultati dviga zavesti tudi v
fizični realnosti. Se pravi od 9.3.2011 do 28.10. 2011 je zadnja galaktična noč, ki ji sledi potem zadnji
galaktični dan, ki naj bi bil namenjen praznovanju prehoda v nove dimenzije

.

Smisel galaktične noči naj bi bil spuščanje ega, torej, se bo premik zgodil predvsem v tem, da bomo
prisiljeni spustiti borbo za zadovoljevanje naših osebnih ciljev, ki so v glavnem potrjevanje lastne vrednosti
s kopičenjem moči, denarja

, kar naj bi se zaklju

, itd.

čilo s
famoznim 21.12.2012
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Marec nam bo

janje notranjega a . Notranja povezanost vseh delov sebe in
zavestno zavedanje sebe je v harmonijo, ki jo

lahkoten.
in kontroli

, vas
V tem koraku se obrnite globoko v svojo notranjost, v center Keacije, ki

je v va
Ostara

:

h

"
č iz ravnovesja. Energija, ki prihaja v marcu vam bo pomagala uravnove

stvar ravnovesj v sebi
časih, ki so pred vami ključnega pomena za

Z vami sem, da vas podprem v tem prizadevanju in da vam s svojo energijo miline in igrivosti
pomagam, da bo proces čimbolj Vedite, da lahko v tem času vse dosežete zlahka, če le opustite
svojo težnjo po nadzoru . Povežite se z naravo in vsemi svojimi pomočniki, dovolite si narediti kaj
nepredvidljivega. Nepredvidljivost je energija v katero vas sili Kozmos, jaz pa sem tu da primem za
roko in da skupaj narediva ta korak.

"

Ostara Spomladansko enakonočje, 21. marec
Ključ: Obnova
Barva: vsi pastelni odtenki, zelena
Simbol: Jajce, zajec, pero
Kristal: Kalcit

Sonce vstopi v ovna. V tem času, četudi gre za enakonočje in ravnotežje med dnevom in nočjo, dnevne sile
hitro dobivajo na svoji moči in napovedujejo nenaden izbruh nove življenjske moči in novega življenja, ki se
pokaže kot cvetni popki žefranov in zvončkov. Rastline se poženejo iz zemlje, zrak je napolnjen s ptičjim
petjem in živali se parijo. Ljudje v tem času čutimo neskončno željo po ustvarjanju, gradnji, sajenju in
zaljubljenosti. To je čas potencialov, ko je potrebno delovati v skladu s sanjami, ki smo jih sanjali pozimi.
Jajce je izjemen talisman v tem času.

To je tisti čas leta, ko se Ostari zahvalimo za ponovno rojstvo in obnovo. Ostara je boginja plodnosti,
boginja, ki kaže obraz mladenke. Vlada osebni preobrazbi, rodovitnosti, uspešnosti in novim začetkom. Je
boginja radosti in plodnosti. Če imate težave z rodili, kar
velja za ženske, je Ostara pravi naslov za ozdravljenje te
težav. Ostara predstavlja pomladno vitalnost in energijo
in zmožnost prenove.
Ena izmed variacij njenega imena Eostara se je počasi
preoblikovalo v moderno ime za praznik v tem času
Easter oziroma veliko noč. Ostara je eden od simbolov
zraka in življenjske moči pomladi. Vzhod je simbolično
povezan z zrakom in z mentalnimi močmi. Zrak je
povezan z novimi začetki in spodbudi duha k poletu.

Čas je za osebno prenovo. Meditirajte na začetke, na
vzhod, na zrak ali na jutranjo zarjo. Privoščite si dolge
sprehode v naravi in se povežite z vilinskim svetom.
Uporabite to energijo rasti za polnjenje novih ciljev in
projektov. Ustvarite si oltar s katerim boste počastili to
energijo in jo vnesli v svoj dom. Na oltarju uporabite
kristale močnih barv, kot so Ametist, Roževec,
Akvamarin, Kalcit in Citrin; pobarvana jajca; semena
ali riž; pero in dišeče palčke; ptičke in zajce; pomladno
cvetje

še bolj poglobil potrebo po usmerjanju vase. Dejstvo je, da ste v svojem iskanju sebe zunaj
sebe šli zelo dale šati, zato lahko to
energijo uporabite za u

želite ustvariti v
svetu.

šem srcu. Dovolite si biti eno z vsem kar je in se v svojem življenju naprej premaknite z gracioznostjo
srnjadi in mehkobo puha.

DIVINE.SI
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Maji sporočajo: “Vsi smo eno, zavedajmo se tega”

Maji napovedujejo spremembe

Vstopamo v zadnje obdobje

O koledarju, ki so nam ga zapustili stari Maji, zadnje čase veliko govorijo in pišejo predvsem zaradi letnice
2012, ko se koledar konča. Kaj se bo zgodilo takrat? So Maji napovedali konec sveta?

“V popolnem nasprotju z majevskim koledarjem je, da razmišljamo o datumu v prihodnosti, ko naj bi se
zgodilo nekaj dramatičnega. Na ta način se le izogibamo lastni odgovornosti. Majevski koledar govori o nas
samih. Mi smo tisti, na katere smo čakali,” trdi švedski znanstvenik dr. Carl Johan Calleman in hkrati
opozarja, da se prav danes začenja zadnja faza slovitega koledarja.
Vse ob svojem času, pravi pregovor. Zato najprej razčistimo, kdaj se majevski koledar pravzaprav konča, saj
so datumi in letnice pri koledarju ključnega pomena. Medtem ko večina raziskovalcev omenja letnico 2012,
natančneje 21. december 2012, je dr. Carl Johan Calleman izračunal, da se koledar konča že 28. oktobra
2011.

Pomen konca svojega koledarja so Maji obrazložili v enem samem zapisu, ki so ga našli pri obeležju
Tortuguero. Zapis pravi, da se bo 28. oktobra 2011 na Zemljo spustila devetstopenjska entiteta, imenovana
Bolon Yookte. To, prevedeno v nam razumljiv jezik, pomeni, da se bo takrat v popolnosti manifestirala
kombinacija devetih kozmičnih sil oz. devetih valov razvoja zavesti. “Maji nikakor niso napovedovali konca
sveta,” trdi dr. Calleman. “Govorijo o zaključku, izpolnitvi evolucijskega procesa, ki poteka že vse od
velikega poka, od začetka časa.”
Devet kozmičnih sil pomeni devet evolucijskih stopenj v majevskem koledarju, ki ponazarjajo sistem
razvoja zavesti. Če pogledamo zgodovino, datumi, ki so jih Maji zapisali kot mejnike teh stopenj, sovpadajo
s pomembnimi dogodki v človeški zgodovini. Sedmo obdobje, ki se je začelo leta 1755, tako sovpada z
obdobjem razsvetljenstva, katerega predhodnica je bila renesansa.
Tudi predzadnji, osmi val zavesti, ki se je začel leta 1999 in v katerem trenutno smo, sovpada s
spremembami, ki smo jim bili priča. Vsako obdobje pa ima tudi svojo predhodnico, ki nekaj let pred
uradnim začetkom sproži pričakovan razvoj oziroma zavestni preskok. Pri osmem valu je bilo to leto 1987,
čas t. i. harmoničnega približevanja, kateremu je med drugim sledil padec berlinskega zidu z zbliževanjem
Vzhoda in Zahoda. Majevski koledar nam torej lahko služi kot pomoč, orodje za sprožitev družbenih in
duhovnih sprememb - seveda ko je čas zrel in dovolj velika kritična masa ljudi, ki so se pripravljeni
spremeniti.

Zadnje, deveto obdobje majevskega koledarja se po Callemanovi razlagi začenja 9. marca in bo trajalo
do 28. oktobra . Zelo kratko bo, saj je vsaka stopnja majevskega koledarja dolga le dvajsetino
predhodne. Zato imamo občutek, da čas vedno hitreje teče, in zato so tudi dogajanja vse bolj dramatična.
Predhodnica devetega vala, t. i. zavestno približevanje, pa nastopi 17. in 18. julija , zato je dr.
Calleman v javnem pismu pozval ljudi, naj se na to pripravijo.

“Majevski koledar opisuje proces, ki teče od začetka časa in postopoma dviguje ljudi na višje stopnje
zavesti. Kot del tega procesa se človeštvo zdaj približuje začetku nove stopnje, devetega vala, ki naj bi nas
pripeljal v zavest enosti, ki je doslej še nismo izkusili. Rešitve iz preteklosti ne bodo več uporabne, razviti
moramo nov nivo kreativnosti,” opozarja švedski znanstvenik.
Ljudje so že v obdobju osmega vala doživljali močne duhovne izkušnje, se med seboj povezovali in
razmišljali bolj celostno. V svetu so se zgodile velike spremembe. “Podobno se bo dogajalo tudi v teh
dneh,” trdi dr. Calleman, ki je na osnovi proučevanja majevskega koledarja v preteklosti že napovedal
dogodke, ki so se kasneje uresničili. “Nekaj napovedi je bilo tudi napačnih, tako da ne morem z gotovostjo
trditi, kaj se bo zgodilo,” priznava. A že leta 2004 je pravilno napovedal začetek globalnega finančnega
kolapsa konec leta 2007, katerega posledica naj bi bil konec prevlade ZDA in Velike Britanije. Trdi tudi, da
bo ideja abstraktnih vrednosti izgubila svoj pomen. Pri tem misli na vse digitalne zapise na računalnikih, pa
tudi na papirju natisnjen denar.

“Pred kratkim sem dobil sporočilo Johna Kimmeyja, ki je sledil enemu od starešin Hopi Indijancev,”
pripoveduje dr. Calleman.

2011
2011

je lo 2010
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“Sporočilo Hopijev je zelo podobno majevskemu, le da Maji bolj natančno opredeljujejo čas. Zadnjih 5000
let je pri ljudeh prevladovalo dualistično razmišljanje. Hopiji govorijo o ljudeh z dvema srcema. Ljudje z
dvojnim razmišljanjem naj bi bili za Zemljo isto kot rakaste celice za telo. Če razmišljate dualistično, sebe
doživljate kot posameznika, čigar interesi so ločeni od ostalega stvarstva. Taka miselnost in njene posledice
so zelo škodljive za planet, kar danes ni težko opaziti.”

Hopiji govorijo o času, ko se bodo vrnili ljudje z enim srcem. “Nikogar ni, ki bi ga čakali, čakamo le na nas
same, na svojo lastno transformacijo v ljudi z enim srcem,” razlaga dr. Calleman in priznava, da ne ve
natančno, kako to storiti. “A nekaj vem. Brez močne namere ne bo šlo. Zakon privlačnosti pravi: če nekaj
iščete, morate biti pripravljeni to sprejeti. Če nimate v sebi tistega, kar si želite postati ali doseči, se to ne
bo zgodilo. Torej moramo tudi enost začutiti v sebi. Če nimamo želje po njej, zakaj bi se zgodila?”
Ta konec tedna se torej začenjajo priprave, gradnja baznega tabora za vzpon na višji nivo zavesti, slikovito
opisuje dr. Calleman in predlaga, da pogledamo vase in si iskreno razjasnimo svoje namene. “Če si želimo
doseči novo stopnjo zavesti, potem se bo to uresničilo. Ta proces se seveda ne bo končal v dveh dneh. Le
ozavestili ga bomo. Razumete, kaj želim povedati? Res predlagam, da se poglobimo vase. Vsi imamo
izkušnjo enosti, ampak včasih zdrsnemo nazaj v dvojnost. Zdaj pa moramo širiti željo, namen po dvigu
zavesti, da se bo to tudi zgodilo.”

Zato dr. Calleman poziva ljudi, naj se v teh dneh umirijo, gredo v naravo in začutijo povezanost z vsemi
ljudmi, planetom in vesoljem. “Zame to pomeni klic upanja in novo stopnjo v življenju, v katerem ne bo več
prevlade močnejših nad šibkejšimi, ne bo več konfliktov in želje po razbijanju harmonije. Ljudje bodo bolj
pozitivni, dogodki pa manj dramatični. To ni oprijemljiva informacija. Ne verjamem, da je resničnost po
zaključku koledarja napisana, če me razumete. Sami jo moramo ustvariti. Vsakdo, ne glede na to, kje se
nahaja, kateri religiji pripada, kakšen je njegov pogled na svet in kaj si misli o majevskem koledarju, bi se
moral zavedati enosti. Okoli te zavesti bi se morali povezati.”

Dr. Calleman verjame, da bodo dogodki, ki se bodo zvrstili v naslednjih dneh, zaznamovali potek razvoja
naše civilizacije. “S tem, ko bomo sprožili namero, da dosežemo zavest enosti, bomo sprožili deveti val. V
zadnjem obdobju je veliko ljudi občutilo povezanost z vsemi živimi bitji, planetom. Te izkušnje so bile
radostne in izpolnjujoče, niso pa spremenile sveta kot celote. Bile so preveč v nasprotju z materialističnim
pogledom na svet, ki vidi božansko kot nekaj ločenega od človeka. Vendar je veliko ljudi izkusilo energije, ki
so bile mnogo močnejše od njih samih in za katere so imeli občutek, da jih vodijo. Občutili so vesoljski
načrt, ki usmerja njihova življenja. V vsakodnevnem življenju govorimo, da so nam bile nekatere stvari
namenjene, druge pa ne. Spremembe zavesti bodo vse močnejše, bolj ko se približujemo koncu koledarja.
Kot da bi nas vesoljski načrt pozival, da se zavemo, da smo tu z razlogom.”

Individualne izkušnje enosti pa so le drobci. Namen, da bi bili enotni, še ni globoko zasidran v človeštvu.
Zato je točka zavestnega približevanja danes in jutri enkraten dogodek, ki bo ljudi povezal v skupni nameri
in jim dal upanje in vizijo za prihodnost. “Na devetem valu, ki bo najmočnejši doslej, bomo težko jadrali
brez tega zavestnega namena,” je prepričan dr. Calleman.

Spremembe lahko opazujemo tudi zunaj nas. “Družbene strukture se rušijo. Veliko stvari, ki ne bodo v
skladu z zavestjo enosti, bomo ugledali v novi luči. Vse več ljudi izgublja vero v institucije, tudi verske, v
banke in politike. Svet v prihodnje ne bo več deloval po istih načelih. Zavest enosti bo temelj za nove
rešitve. Ne bi smeli kritizirati starega sveta, pač pa moramo ustvariti pozitiven namen, da kaj spremenimo.
Ne gre za naš osebni razvoj, pač pa za razvoj civilizacije kot celote. Potrebna pa je kritična masa ljudi, ki bo
sprožila iskren namen,” pravi dr. Calleman in razlaga, da zavest enosti ne pomeni konformizma, da bomo
vsi enaki.

Novi svet bo zelo drugačen od konformističnega. Zavest enosti pomeni veliko več različnih stališč in
življenjskih slogov, kot smo jih bili vajeni doslej. Ljudje se bodo združevali v svoji različnosti in skupaj izrazili
namero za prihodnost. Upanje za prihodnost torej leži v sozvočju z vesoljskim načrtom, ki so ga v koledarju
zapisali Maji. “Samo tako bomo občutili vodstvo, kar nam bo zelo koristilo v časih, ko bodo stare družbene
strukture najverjetneje razpadle. Hopiji pravijo, bodimo dobri drug z drugim. Časi samotnih volkov so
minili. Preživimo lahko le, če združeni delujemo za skupen cilj. Če nič drugega, nas bodo naravne katastrofe

Poglobimo se vase
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opozarjale, da smo dosegli konec slepe ulice. Zavestno približevanje ustvarja mrežo v zelo širokem pomenu
besede. Zavestno bomo soustvarjali svojo izkušnjo.”

“Če smo se doslej pogovarjali z bogom ali neko višjo energijo in prosili za avto, hišo ali partnerja, je zdaj
čas zrel, da prosimo za vodstvo. Vprašajmo se, kaj lahko storimo, da pomagamo procesu tranzicije, da
manifestiramo božanski načrt majevskega koledarja. Vse, za kar prosimo, naj bo podrejeno temu načrtu.
Poslušajmo resnične odgovore, ne tistih, ki laskajo našemu egu.”
“Konec sveta” torej pomeni konec razmišljanja pretežno z levo polovico možganov. Kot napovedujejo Maji,
naš um na svet ne bo več gledal skozi razne filtre. “Postali bomo transparentni. In verjamem, da je prav ta
zavest - da bomo videli realnost tako, kot je, brez ločevanj - tisto, na kar smo čakali,” je prepričan dr.
Calleman.

In kaj piše na koncu majevskega koledarja?
“Če lahko potuješ v času, zakaj bi ti potem služil koledar?”

Vir: ALJA TASI, Primorske novice (Sobota), 19.7.2010

Postali bomo transparentni
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Danes Stvarnik,
odpri moje oči in
odpri moje srce,
naj obnovim resnico o svojem življenju.
Pomagaj mi, da se uprem skušnjavi,
da bi verjel v laži,
ki zatirajo izraz življenja in ljubezni.
Daj mi moč, da se uprem skušnjavi,
da bi verjel v laži drugih,
ki samo ustvarjajo čustven strup v mojem srcu.
Danes, Stvarnik,
naj vidim to kar je
in ne tisto, kar želim videti.
Naj slišim to, kar je
in ne tistega, kar želim slišati.
Pomagaj mi obnoviti mojo zavedanje,
da te lahko vidim v vsem,
kar zaznavjo moje oči,
moja ušesa in vsi moji čuti.
Naj zaznam z očmi ljubezni,
naj te najdem kamorkoli grem in
naj te vidim v vsaki tvoji kreaciji.
Pomagaj mi,
da te vidim v vsaki celici mojega telesa.
Danes Stvarnik
mi daj zavedanje
da sem jaz ti
in si ti jaz.
In tako bodi.
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PREHNIT kamen regeneracije
“Povezujem voljo in srce, zato me v tem

”

Prehnit je ledvi

bi

Colonel von

Ju

Prehnit je

Je kot eteri

: " Moja osebna mo

...

Afirmacija deve kristala

času sprememb ne pozabite vključiti v nabor svojih zaveznikov. Ko
je volja povezana s srcem, namesto z egoističnim umom, pridete v stik z notranjim mirom svoje du

ča čenih kvalitet v tem spreminjajočem se času. Pomagam vam opustiti ego-
identiteto in preteklo ranjenost in svojo energijo usmeriti v svojo du Umirjam nemir,
nervozo in odna

. In v tem trenutku podpiram va
č, ki jo uporabljajte v slu

čjo lahko raziskujete svoje globine in čustva in jih na ne čin ozave čate ter
preobra

čast, stalaktiten, prosojen
svetlozelen mineral steklenega sijaja.
Kristalov o čajno ne tvori.
Spoznamo ga po barvi in ledvičastih in
kroglastih agregatih. Pojavlja se kot
sekundarni mineral v votlinah bazaltov,
skupaj z zeoliti, datolitom in kalcitom.
Ponavadi je prosojen, jasne razkolnosti in
neravnega loma. Je piroelektričen, če pa
ga segrevamo, izloča vodo.

Poimenovan je po kapitanu
Prehn, ki ga je konec 18. stoletja prinesel
iz

čistilec energij prebavnega sistema, kot tudi ledvic, jeter in ča. Ker je v tem delu shranjena
človeka je prehnit eden tistih kamnov, ki zelo učinkovito spodbuja regeneracijo na

celičnem nivoju. Uravnove Med vsemi minerali verjetno prehnit
najbolj učinkovito raztaplja maščobo in pospešuje izločanje toksinov. V ta namen položimo več kamnov
hkrati na področje jeter, trebušne slinavke in tankega črevesa, s čimer v telesu okrepimo tudi
regeneracijske procese. Raztaplja neprijetne miselne in čustvene vzorce, zaradi katerih se nekaterih
življenjskih situacij vztrajno izogibamo. Na ta način nas energijsko očisti, tako da smo sposobni bolj
neposredno dojemati nove izkušnje, s tem pa tudi okrepi percepcijo. čno milo, ki čisti čustveno
telo in pomaga pri či čenju čustvenih ran. Preprečuje, da bi male čustvene rane zrasle v velike ranjenosti.

č je v slu
”

še, ki je
ena najbolj iskanih in š

šo in sedanjost.
šam skrbi. Kadar ste jezni vam bo moja energija pomagala, da se ohladite in umirite.

Pomagal vam bom, da boste prisotni v sedanjosti, tukaj in zdaj šo pozitivno
no vizijo prihodnosti. Spomnim vas na vašo osebno mo žbi ljubezni. Naravnam vas
na vibracijo regeneracije, negovanja energetskega polja in spodbujam zaznavanje miru in umirjenosti. Z
mojo pomo žen in varen na š

žate v sebi.

žne Afrike.

žol
življenjska energija

ša in zdravi tudi krvni sistem in limfo,.

š

žbi srca in moja volja je pripravljena delati kot želi
srce..



Ve
Krama ima zna

.

Marec je idealen mesec za čiščenje nereda in odstranjevanje vsega tistega, kar v svojih življenjih ne
potrebujete več. Z

Če vam čas le dopušča, se pregledovanja in razvrščanja lotite postopoma. Začnite v eni sobi, z eno omaro in
nato vsak dan nadaljujte z drugo sobo. Tako boste še pred koncem tedna gotovo obdelali vso stanovanje.
Pri izbiranju se držite načela, da reči, ki jih dlje časa niste vzeli v roke ali ste nanje morda celo že pozabili,
gotovo ne potrebujete več. Nikar ne pozabite na klet ali na podstreho, kjer se take stvari najraje zbirajo. Pri
pregledovanju se lotite vidnih površin, vendar nikar ne pozabite na predale in police, ki so težje dostopne.

Pomembno je, da ste si sami pri sebi na jasnem; če stvari ne marate, vam ni všeč ali je ne uporabljate več
kot leto ali dve, je čas, da vas predmeti zapustijo. V nasprotnem primeru vam bodo zniževali nivo energije
in elana, ki ga imate dnevno na voljo. Pri vsaki stvari, za katero boste ugotovili, da je ne potrebujete več, še
enkrat premislite njeno uporabno vrednost in se skladno z njo odločite, ali jo boste zavrgli v smeti, ali jo
boste podarili. Pri tem ne gre pozabiti, da je odpadke potrebno ločevati.

Za kakšno od reči pa se bo prav gotovo izkazalo, da je dovolj dobro ohranjena, da bi jo lahko podarili komu
drugemu, morda prijateljici ali prijatelju ali kakšnemu od sorodnikov. Če gre za reči, s katerimi menite, da bi
lahko pomagali komu drugemu, se pozanimajte, ali bi stvar morda sprejeli na Rdečem križu, na Karitas ali
kakšni drugi humanitarni organizaciji.

čina ljudi na Zemlji je zbiralcev.
čilno vibracijo, ki predstavlja oviro pretoku energije. Če gremo z roko in posku čutiti

energijo, gre za lepljiv in neprijeten občutek nečistoče

č še prav prišle. Saj poznate
pregovor, da čez sedem let vse prav pride, kajne.

Krama ali nered, ne glede na to, ali je zelo očiten ali prefinjeno skrit je, vpliva na ljudi, ki v njem ali z njim
živijo. Kramo predstavljajo vse tiste stvari, ki jih ne uporabljamo ali ne maramo; stvari, ki so neorganizirane
ali neurejene; preveč stvari v premajhnem prostoru; karkoli nedokončanega. Vsi zelo dobro poznamo
čudoviti občutek, ko končno opravimo nekaj, kar nas je že dolgo čakalo in na nas pritiskalo. Nered
obremenjuje. Moj moto je, ko kupiš nekaj novega, gre nekaj starega stran.

Pospravljeno stanovanje ali delovni prostor še ne pomeni, da v njem ni nereda in navlake. Ljudje imamo
zelo prefinjene načine kamor skrivamo navlako tudi sami pred seboj. Kleti in podstrešja so že od nekdaj
zelo pripravni za shranjevanje vsega tistega za kar radi rečete, da: 'To pospravim za vsak slučaj', 'Čez sedem
let vse prav pride', 'Temu se posvetim, ko bo več časa, do takrat pa naj ostane tu'. Vendar se mnogi ne
zavedajo, da te misli razkrivajo zavest revščine v nas in ne zavest bogastva in zaupanja. Univerzumu s tem
sporočamo, da imamo vsega dovolj in preveč in ne potrebujemo, da nam da karkoli novega, saj tako ali
tako nimamo prostora, da bi to shranili.

Veliko lažje dihamo, ko se znebimo krame, saj s tem, ko stvari damo od tebe porežemo tiste eterične
povezave, po katerih nam odteka dragocena življenjska či energija, s katero ohranjamo vedenje, da to stvar
imamo in kje jo imamo, za to pa skrbi naša podzavest, kar pomeni, da ni nujno, da se tega zavestno
zavedate. Pomislite koliko stvari imate na podstrešju sv hiši svojih staršev, pri prijatelju, pri babici v kleti, v
svoji kleti. To so vse stvari, ki vas omejujejo, da vi ne naredite koraka naprej.

a čiščenje krame obstajata dva načina, eden je, da enostavno naročite kamion in brez
pretiranega gledanja enostavno izpraznite podstrešje, drugi pa, da se stvari lotite načrtno in počasi.

V tem primeru si morate določiti rok do katerega naj bo nered odstranjen, načrt, kje boste začeli in kako
nadaljevali, v kakšnem časovnem intervalu se boste projekta lotili npr enkrat tedensko v soboto dopoldan
in kam boste stvari dali. Pomembno je namreč, da stvar tudi zaključimo, tako da obleke odpeljemo na
Karitas ali ljudem, ki jih bodo še uporabili, da knjige odpeljemo v antikvariat ali knjižnico, da predmete
podarimo ali prodamo. Torej ozrite se okoli sebe in naredite prostor za nove stvari v vašem življenju.

Zbirajo dosežke, stvari, ljudi. In vendar lahko v svoji zbirateljski vnemi
šamo za

Pomembno je, da se energetske prenove svojega
doma lotimo tako, da se najprej znebimo vse krame, ki se nam je nabrala v preteklem letu in si tako
naredimo prostor za nove priložnosti. Slovenci smo znani po navadi, da zidamo velike hiše in prizidke zato,
da imamo prostor, kamor lahko pospravimo vse tiste stvari, ki nam bodo neko
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Med pregledovanjem in pospravljanjem boste morali razmisliti tudi o organizaciji predmetov. Morda se bo
izkazalo, da je čas, da police uredite povsem na novo. Stvari, ki jih ne potrebujete pogosto, lahko umaknete
na težje dostopne. Tiste, ki jih uporabljate zares redko, umaknite v klet ali v shrambo. Pomembno je vedeti,
da vaša smučarska oprema ali oprema za kampiranje kljub temu, da jo uporabljate zelo redko ne sodi ned
»kramo«.

Za stvari, ki jih potrebujete, uvedite fascikle, banjice, škatle, košare, dodatne police in predalnike. Ko bo
vsaka reč dobila svoje mesto, bo življenje v vašem domu veliko bolj enostavno.

Včasih se izkaže, da nam določene navade jemljejo obilo življenjske energije in zato je v tem mesecu modro
pogledati tudi kakšne so navade vašega gospodinjstva. To še posebej velja, če vas bo delo utrujalo in se
boste jezili nase in na vse druge, ki so v vaš dom vnesli vse preveč stvari.

Tistim rečem, ki so redno v uporabi denimo časopisi, knjige, upravljavci, mobilni telefoni... poiščite prostor
in poskrbite, da jih boste zmeraj vrnili na njihovo mesto. Le tako boste v domu zagotovili red na vsakdanji
ravni in se izognili vsakodnevnih tegob iskanja česar, kar ste že spet založili.

Enkrat na teden si vzemite čas in ponovno sortirajte reči, ki so se nabrale v zadnjem tednu. Sprotno
odstranjevanje neželenih predmetov in sortiranje vam bo prihranilo veliko živcev.

Vedite, da bo vaš dom veliko bolje zadihal, če bo v njem manj reči. Tistim, ki jih želite shraniti zaradi
posebnih spominov zagotovite svoje mesto . Nikar ne bodite kot hrčki in ne shranjujte vsega, kar prinesete
domov. Z nekaj organizacije, sprotnim razvrščanjem in izločanjem tistega, kar za vas nima vrednosti, si
boste prihranili marsikateri glavobol in domu zagotovili svežino!

Či čenje nereda pa ni povezano le s predmeti, ki nas obdajajo v prostoru. običajno je s či čenjem, ki ga
izvajamo v prostoru povezano tudi či čenje na

čajno v
sezoni či čenja tudi čas, da prevetrimo svoj mentalni nered, naredimo prostor za nove stvari v svojih
glavah, čustvih in telesu.

Mentalni nered vključuje skrbi, kritiziranje, sojenje in obsojanje, prito
čajno se ljudje sploh ne zavedamo koliko “krame “ imamo v svojih glavah. Pomlad je

idealen čas, da privzamemo bolj pozitivno paradigmo in pogled na svet skozi bolj ro čala. Očistite
svojo komunikacijo vseh negativnih fraz in bodite pozorni kaj govorite ter kako se izra

Znano je, da je spomladi zaljubljenosti na
č in si dovolimo biti novi, sve

čustveno “kramo” v tem spomladanskem času. Vse kar vas razburja, ob

č o orodjih, ki jih lahko uporabite pri oči čevanju svojih misli in čustev, si bomo pogledali na vikend
semianrju Egipčanske alkimije, kjer bomo posebno pozornost namenili svojemu KA - eteričnemu telesu.

čnem nivoju na čanja, tako črevesjem, kot
tudi dihalnim sistemom, limfnim sistemom, ledvicami in mehurjem, ter ko č o razstrupljanju v
nadaljevanju mesečnika.

obisk savne in predvsem telesne aktivnosti v naravi, za katere so pomladni me
čeni. Predvsem pa globoko dihajte. In pre časa na soncu.

š š
š še notranjosti. Saj poznate pregovor, ki pravi, tako kot je

zunaj, je znotraj, kot je zgoraj, spodaj in kot je znotraj, je zunaj in kot spodaj je zgoraj. Zato je obi
š

ževanje, obrekovanje in negativne
samogovore. Obi

žnata o
žate.

široko odpremo vrata. Pomladna norost je pogosto posledica
tega, da odvržemo vse kar ne potrebujemo ve ži, pomlajeni. Veliko lažje je
opustiti žalovanja, zagrenjenost
pustite za seboj in si dovolite obnoviti svoje odnose. Dovolite si, da vanje zapiha nov veter, da na svoje
prijatelje, sorodnike in partnerja pogledate na novo. Prizadevajte si, da v drugih vidite najboljše, saj so vam
le odsev vas samih.

Ve š

Razstrupljanje na fizi šega telesa je povezano z vsemi sistemi izlo
žo. Ve

Svetujemo vam šeci kot
naro živite kar se da veliko

V SRE DIŠ ŠČU . . . Č I Č ENJE NEREDAV SRE DIŠ ŠČ U . . . Č I Č ENJE NEREDA



FENG SHUI . . . ENERG ETSKO Č I Č ENJE PROSTO RAŠFENG SHUI . . . ENERGETSKO ČI ČENJE P RO STO R AŠ

Space clearing je umetnost čiščenja prostora in njegova posvetitev. Energetsko
čiščenje prostorov najdemo v večini tradicionalnih, prvinskih kulturah. Gre za
veščino spreminjanja atmosfere v domu iz zastale či energije v resonančno
energijo, ki podpira tako zdravje, dobro počutje kot duhovni razvoj. Gre za izjem-
no učinkovito tehniko čiščenja in revitaliziranja energije v stavbah; vključno z do-
movi, pisarnami, šolami ali bolnišnicami.

Znanost je potrdila, da je vse v vesolju sestavljeno iz energije, v nenehnem pretoku, spreminjanju in vpliva
na vse dele našega življenja. Energetska raven prostorov v katerih delamo, živimo, nakupujemo ali se
družimo ima na naše fizično, čustveno, mentalno in duhovno dobro počutje precej večji vpliv, kot si večina
predstavlja. Sam proces čiščenja spodbudi zastale energije v domu ali v poslovnem prostoru z namenom,
da izboljšamo zdravje, odnose, finance ali splošno dobrobit.

Vse stavbe imajo svojo energetsko matrico, načrt, ki se je izgrajeval že od ideje arhitekta naprej. Nanje so
vplivali gradbeni delavci in vsi prejšnji stanovalci s svojimi mislimi, idejami, čustvi in dogodki, ki so se v
prostoru odvijali. V tem načrtu so tako travme kot veseli dogodki, tuje energije in pogosto tudi vse tisto, kar
se je dogajalo na zemlji preden so jo pozidali. Ponavadi harmonične pretoke energije v prostoru najhitreje
zaznajo otroci in tisti bolj senzitivni. Njihova reakcija v obnašanju je vedno poravnana z energijo prostora.

Dom si moramo ustvariti in eden najhitrejših načinov je skozi zamenjavo namere oziroma energetske
matrice. Če se v svojem domu ne počutite dobro je to lahko zaradi tega, ker občutite energije vseh tistih, ki
so bili v njem že prej. Kako je lahko dom svetišče in mesto harmonije za nas in našo družino, če je prostor
poln zgodovine bolečin, skozi katere smo šli, prepirov, ki smo jih prekričali v njem in žalosti, ki smo jo
premagali? In ne samo naših, gre tudi za zapise, ki so jih pustili v stenah vsi pretekli prebivalci zdaj našega
doma. Leto za letom, plast za plastjo, se stara energija nalaga in to povzroči, da se v prostoru zgodovina
vedno znova ponavlja.

Dom je mesto, kjer se lahko spočijemo, se odpremo in si napolnimo svoje baterije. Dom je oaza, ki nas
podpira v spoznavanju samega sebe in doseganju

Delovni prostor pa je mesto, kjer svojo kreativnost izrazimo navzven. Pogosto nam energetske blokade v
prostoru to preprečujejo. In če ima podjetje po selitvi naenkrat težave z medsebojnimi odnosi ali v
poslovanju je to lahko vpliv matrice, ki je postavljena v prostoru.

Pomembno je, da se zavemo, da se vse, kar se dogaja v prostoru, vse naše akcije in čustva iz njega širijo kot
valovanje, ki je podobno tistemu, ko kamen vržemo v ribnik. Vse to se zapiše v zidove, tla, v pohištvo in
predmete, rastline, živali in ljudi tako se ustvari energetski zapis.
Spomnite se situacije, ko ste stopili v prostor, kjer se je pravkar zgodil prepir, spomnite se občutka, ki je
obvisel v prostoru lahko bi rezali zrak z nožem. Energetski naboj, ki je bil sprožen med prepirom je obvisel v
prostoru in ga je bilo čutiti. Ostanki te energije se ujamejo v energetsko matrico stavb, Podobno kot se
prostor zapraši, energija stagnira, kar vpliva na pretok energije v stavbi, pa tudi na pretok energije v
življenjih njenih prebivalcev.
Če se teh zapisov nikoli ni očistilo, so ti zapisi še vedno v stavbi. Energetski zapis v prostoru lahko ostane
tudi zaradi prekletstev, urokov, delcev duše umirajočih, še posebej, če so na prostor zelo navezani in se
duše vračajo nazaj ali če je v prostoru prišlo do tragične smrti.
Samo zato, ker ima prostor dober feng shui to še ne pomeni, da je zagotovljen tudi harmoničen pretok
energije, ki ga želimo v prostoru. Dokler je v prostoru zastala, stagnirana energija prostor ne bo žarel z
energijo in svetlobo.

Energetsko čiščenje pred selitvijo v nov dom je bilo pri naših prednikih običaj. Po tem je sledila velika
zabava, ki je obudila dom in ga napolnila s toplino in dobrodošlico. Prav tako so opravljali tradicionalno
spomladansko čiščenje skupaj z obredom posvetitve. In ker se či energija nenehno spreminja je
pomembno, da energijo v prostoru redno obnavljamo.

Dom si moramo ustvariti

Energetska matrica prostora

Pomlad je idealen čas za čiščenje

življenjskih ciljev. Pomembno je, da vanj vnesemo svojo
energijo in si ustvarimo dom, ki navznoter in navzven odseva to, kdo smo in kam smo namenjeni.
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Še posebej je pomembno, da si na novo postavimo našo energetsko matrico, ko se selimo v nov prostor, po
bolezni, še posebej če je v prostoru kdo umrl. Ob velikih življenjskih spremembah kot je ločitev, menjava
službe, ko začenjate v svojem življenju novo poglavje je čiščenje prostora zelo koristno, saj vam odstrani
ovire na energetskem nivoju. Čiščenje konfliktov in stresa, še posebej po vlomih, prepirih in vseh situacijah,
ki so globoko vznemirile harmonijo vašega doma je blagodejno. Splošno priporočilo je, da se čiščenje dela
enkrat letno, saj običajno namero, ki jo postavimo v prostor v tem času izpolnimo.

Čeprav so se različne kulture posluževale različnih tehnik čiščenja je bil njihov namen isti. Starodavni
zdravilci so se zavedali vpliva okolja na posameznikovo zdravje in blagostanje. Šamani so pripravljali
posebne obrede, s katerimi so posvetili nove domove. Del teh obredov je še vedno živ v spominu ljudi in
tako se je ta praksa ohranila vse do danes. Sama sem se teh obredov učila na Baliju pri Karen Kingston in jih
tam opazovala v vsakodnevnem življenju domačinov, pri katerih smo živeli. Čiščenje prostora preobrazi
energijo vašega doma ali poslovnega prostora in vrne ravnovesje v vaše življenje. Na preprost in učinkovit
način lahko vaš dom spremeni v tempelj za vašo dušo.

Najprej prostore fizično očistite, šele nato začnete z drugimi pripravami. Očistite kramo (stvari, ki jih ne
uporabljate ali vam niso všeč) iz prostorov. Včasih lahko energetsko čiščenje prostora naredimo z namero,
da se prostor nato lažje fizično očisti.

Najpomembnejši vidik je priprava in določanje končnega cilja čiščenja. Vzemite si čas za razmislek o tem kaj
bi želeli vnesti v prostor po tem, ko bo očiščen. Želje si napišite na list papirja. Želje vedno pišemo v prvi
osebi, kot zahvalo in v sedanjiku, kot da so že izpolnjene. Nato si priskrbite vse kar potrebujete za ta obred.

Nadenite si oblačilo, ki ste ga izbrali za ta obred. Sama izbiram bela oblačila, kadar delam energetsko
čiščenje. Oprhajte se ali si umijte roke pod tekočo vodo. Vse te dejavnosti vas bodo psihično, čustveno in
duhovno pripravile na sam obred.

Zanimiv del obreda je zbiranje predmetov za oltar, ki naj bo začasno svetišče, ki ga pred začetkom čiščenja
postavite na točki moči v prostoru, od koder je videti vhodna vrata ali blizu vhodnih vrat. Ta oltar je sidro
energiji obreda in je materialna ponazoritev vaše namere. Nanj položite simbole petih elementov feng
shuija in jih oblikujte v daritev za hišnega duha; riž ali kakšno drugo zrnje za obilje in sol, ki absorbira
neugodno energijo (zemlja), svečo za notranjo svetlobo (ogenj), cvetlice za ljubezen (les), kadilo (les, ogenj
in eter ali kovina) in sveto vodo. Cvetje, ki ga izberete naj bo vam ljubo, lahko si daritev okrasite tudi s
travniškim cvetjem. Pomembno je, da je daritev lepo aranžirana. Ni nujno, da je vseh pet elementov na
enem krožniku, vendar je to najbolj enostavno.

Poleg daritve si na oltar namestite tudi vsa orodja s katerimi nameravate čistiti prostor. Vse skupaj položite
na lep prt, ki bo ustvaril občutek svečanosti. Sama prt uporabljam izključno za čiščenja prostorov.
Na oltar lahko namestite tudi različne kristale, školjke in druge predmete, ki jih kasneje lahko vključite v
stalni oltar v prostoru, ki vam bo pomagal ohranjati nivo energije v prostoru.

Daritev za hišno devo pripravimo za vsak prostor v domu in jo vedno položimo na mesto moči v prostoru,
ter dvignemo s tal, če imamo domače živali ali majhne otroke. Daritev namreč ostane v prostoru še 24 ur
po čiščenju. Nato jo iz prostora odsranite in sol ter ri

Preden začnete s čiščenjem pospravite vso hrano in tekočine v omarice ali hladilnik, kajti voda nase
potegne neugodne energije, ki jih osvobajamo in ne želimo, da bi naša hrana sodelovala v samem procesu
čiščenja.

Prosite za vodstvo in izrecite molitev za dom in vse stanovalce. Orodja, ki jih nameravate uporabiti za
čiščenje so zvonček (sama uporabljam balinezijskega, lahko pa izberete tudi tibetanski zvonec ali kakršen
drug zvonec, ki ima resonanco), boben, ropotulja, tibetanska posoda, kroglice za harmoniziranje ali manjši
zvončki...idr.

Priprava, če želite čiščenje opraviti sami

ž zavržete, saj sta prepojena z energijami iz prostora.



FENG SHUI . . . nada l jevanjeFENG SHU I . . . nada l jevanje

Za ajprej sprehodite po vseh prostorih v smeri urinega kazalca z iztegnjenimi rokami, da
začutite energijo prostora. Če v roki na določenih mestih čutite težo in nemir ali mravljince, to pomeni, da
tam energija zastaja ali je neugodna.

Naslednji korak je ploskanje v vseh prostorih, kar zrahlja energijo v matrici in jo pripravi na to, da jo boste z
zvoncem osvobodili. Ploskate od vrat ob steni in se dlje časa zadržite v kotih, kjer se običajno zastala
energija zbira. V kotih ploskate od spodaj proti stropu. Pri omarah ali ozkih prehodih uporabimo tako
imenovano krokodilje ploskanje, kar pomeni, da roki postavimo vodoravno in ploskamo v odprtini od
spodaj proti stropu.

Ne pozabite, da delate z vibracijami in zvok je izjemno učinkovit pripomoček za nevtralizacijo energij v
prostoru. Sama uporabljam balinezijski zvonec, ki ima posebno sestavo in zato zelo visok ton s katerim
preobražam energijo v prostoru. Vzemite zvonček in se postavite k vratom. Predstavljajte si, da ste sočasno
pripeti na zemljo in povezani z nebesi. Pozvončkljajte z osredotočeno zbranostjo in prisluhnite zvoku, ki
mora biti jasen in čist. Nato nadaljujte z zvončkljanjem po sobi v smeri urinega kazalca, dokler se ne vrnete
na svoje izhodišče. Z zvončkom zarišite po zraku simbol za neskončnost (število 8 vodoravno ) in tako
zapečatite sobo. Ta postopek ponovite tudi v drugih sobah, dokler ne boste očistili celotne hiše ali
stanovanja.

Po tem obredu čiščenja z zvokom se vrnite k oltarju in naglas preberite vaše želje, torej tisto, kar želite
vnesti v prostor. S kroglicami za harmoniziranje ali majhnimi zvončki te želje sedaj raztresite po vsem
prostoru. Molitev, ki jo vedno izrečem je: "Naj se to ali kaj boljšega udejanji v milosti in na popoln način za
vse vpletene. In tako bodi!"

Tradicija čiščenja v Sloveniji se naslanja na staro keltsko tradicijo, ki jo je kasneje povzela krščanska
tradicija. Za čiščenje prostorov se tradicionalno uporablja kadilo, za blagoslavljanje pa sveta voda, ki se jo
razprši po prostoru. Tradicionalno so na Slovenskem čiščenje delali dvakrat letno, kar je tudi moje osebno
priporočilo. Priporočljivo je čiščenje prostora narediti vsaj okrog Velike noči in za Božič, ko so po stari
slovenski tradiciji duhovniki prišli v vsak dom v vasi in opravili blagoslov. Tudi ob vselitvi v nov dom je
priporočljivo opraviti čiščenje in blagoslov doma, kar so naši predniki poznali in to vključili v staro
tradicionalno slovensko stavbarstvo. Obredi so bili včasih del vsakdanjega življenja, kar se kaže tudi v
uporabi preprostih blagoslovov, ki pa so dandanes, ko svetost ni več vrednota za katero bi si prizadevali,
odšli v pozabo.

Indijanci so za čiščenje prostora uporabljali predvsem bobnanje in zadimljenje. Dim so uporabljali tudi za
čiščenje osebnega prostora, za spreminjanje stanja zavesti v ritualih in v procesih zdravljenja telesa in uma.
S peresom so dim usmerili na vse dele telesa iz posode v kateri so bila zelišča na tlečem koščku oglja.
Običajno se v procesu zadimljenja uporablja žajbelj ali cedra, kajti obe rastlini imata velik potencial za
čiščenje energij.

Sol tradicionalno uporabljajo za čiščenje prostora tudi na Japonskem, ta tradicija pa se kaže tudi v borbah
sumo borcev, kjer si ring vedno očistita s tem, da vanj vržeta pest soli. Eden od načinov za čiščenje prostora
je tudi ta, da se zmešata sol in riž in se ta mešanica potrese po tleh po vseh prostorih v domu. Ker to
povzroči veliko dela s pospravljanjem in ni praktično, lahko to izvedete tako, da mešanico stresete v manjše
skledice in jih postavite v vse štiri kote sobe. Po 24 urah mešanico zavržete.

Obstaja tudi čiščenje z zažiganjem alkohola, ki je pri nekaterih praktikih feng shuija zelo razširjeno. Sama se
nagibam k temu, da povezujem vseh pet elementov in skozi ritual prepoznam vlogo in namen hišnega duha
v ustvarjanju prijetne atmosfere v domu, zato uporabljam celoten proces čiščenja prostora in ne le ene
element tega procesa.

čnite tako, da se n

Različne tradicije
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Vzdrževanje energije v prostoru

Vaš dom bo prežemala tista energija, ki jo boste priklicali. Zadnji korak je vzdrževanje nove energije v
domu. To lahko storite na več načinov. Poleg korenine zdrave rastline postavite kamen in nanj napišite
besedo, ki ima močen pomen in povzema vaše želje.

Lahko si v prostoru postavite stalen oltar. Priporočljivo je, da si v prostor namestite kak predmet s simboliko
tega, kar želite udejanjiti v svojem življenju. Pustite vaši domišljiji prosto pot. Vaš dom bo tako postal
tempelj svetosti. Idealno je,

Cvetno daritev položite na varno mesto, izven dosega otrok ali hišnih živali. Po čiščenju naj stoji vsaj 24 ur,
nato jo odstranite. Po 24 urah daritev zavržete. Nikar ne uporabljajte soli in riža daritvah za druge namene,
saj sta polna energij iz prostora. Navzočnost cvetlic oddaja ljubezen in zdravljenje še dolgo po končanem
obredu. Svetujem vam, da si preberete knjigo Ustvarjanje svetega prostora in feng shui Karen Kinston, če
ste se odločili, da boste čiščenje prostora delali sami. V kolikor so se v prostoru dogajale težke in
travmatične stvari vam svetujem, da čiščenje prepustite tistim, ki so izurjeni za delo z energijami.

Po čiščenju prostora je primerno, da naredite feng shui premike in si postavite simboliko za različne predele
feng shuija na njihovo mesto.

Zame je energetsko čiščenje preprosto orodje, kako si lahko pomagamo pri osebni rasti ali napredku v
življenju. Dejstvo je namreč, da smo s svojim domom nevidno povezani in da nam predstavlja našo drugo
kožo. S tem, ko spremenimo vibracijo doma in vanj postavimo matrico tega, kar želimo v svojem življenju
doseči in postati, nas dom podpira v tem, da stopimo v to energetsko matrico in jo utelesimo. Potem pa
zopet energetski zapis nastavimo na novo višino in zopet nas prostor podpira v tem, da zrastemo v to, kar
smo si zastavili. Gre za vzajemno rast in podporo.

V kolikor bi želeli opraviti energetsko čiščenje v svojem prostoru, me lahko pokličete na 040-503895 ali
pošljete e-mail na

Oglejte si video, ki smo ga posneli za spletno stran domin vrt.si
http://dominvrt.si/multimedia/dekor/energetsko-ciscenje-stanovanja.html

če najprej opravimo energetsko či čenje prostora in čnemo v
prostor name čati feng shui zdravila s simboliko za vsak predel posebej.

š šele nato za
š

taja@fengshui.si



Prvi dogovor: BODI BREZ GRAJE V BESEDAH
Beseda je tvoja mo

s kvarj

i obsojanja do drugih

tebi e.

ljubiti sebe
zato

vir: FB

č ustvarjanja in beseda je predvsem sporočilo, ki ga prinašaš; pa ne samo drugim,
ampak predvsem sebi. Bodi pristen in govori iskreno. Reci le tisto, kar misliš. Izogibaj se besedam, s
katerimi govoriš proti drugim, ker s tem škoduješ tudi sebi. Nikoli ne govori grdo o sebi in ne opravljaj
drugih ljudi. Nikoli ne uporabi moči besede zoper sebe, nikoli se ne izdaj in se ne ponižuj. Uporabi moč
svojih besed v smeri resnice in ljubezni.

Drugi dogovor: NIČESAR NE JEMLJI OSEBNO
Ljudje živijo v svojem svetu, v svoji zgodbi. Vanjo vlagajo svojo vero in kar je resnično zanje ni nujno renično
tudi zate. Imajo svoje videnje resnice, ki je lahko popolnoma drugačno od tvojega. Zato, karkoli že mislijo o
tebi, v resnivi mislijo o podobi, ki jo imajo o tebi in ta podoba nisi ti. Edino, kar vemo o ljudeh, je tisto, kar
menimo o njih. Kdo sanja zgodbo tvojega življenja? Ti sam. Če ti tvoja zgodba ni všeč, potem si edini, ki jo
lahko premeni. Ni se ti treba u ati s stališči drugih ljudi, Nič od tega, kar govorijo, nima opraviti s tabo.
Nič od tega, kar naredijo, ni zaradi tebe. Kar drugi rečejo in naredijo, je samo projekcija njihove lastne
realnosti, njihovih lastnih sanj. Bodi odporen na tiste, ki opravljajo, da bi prizadeli druge, kajti s tem
kvečjemu prizadenejo sebe.

Tretji dogovor: NIČESAR NE DOMNEVAJ
Domnevanje ni nič drugega kot iskanje težav, kajti večina domnev ni resničnih. Ena domneva namreč vodi k
drugi, začnemo si predstavljati, kaj drugi govorijo o nas, prehitro sklepamo in jemljemo skrajno osebno. Že
misel »kaj če?« lahko sproži pravo osebno dramo, potenciranje sproži strah. Z domnevanjem in jemanjem
osebno si ustvarimo lasten pekel na tem svetu. Zberi pogum in sprašuj in jasno povej, kaj bi v resnici rad. Z
drugimi komuniciraj čim bolj jasno, da se boš izognil nerazumevanju, žalosti in nemiru. Že samo s tem
dogovorom, lahko povsem spremeniš svoje življenje.

Četrti dogovor: VEDNO DAJ VSE OD SEBE
Potrudi se po svojih najboljših močeh. Ne obsojaj se, ker ne boš vedno mogel dati dal enako od sebe; če si
bolan, boš dal od sebe nekoliko manj kot kadar si zdrav in poln življenjske energije. Toda ne glede na
okoliščine, vedno daj od sebe najboljše kot lahko in izognil se boš samokritiki in obžalovanju. Deluj in
ukrepaj.

Peti dogovor: DVOMI, A NAUČI SE POSLUŠATI
Večino tistega, kar slišiš ni res. Resnica ne potrebuje tvoje vere vanjo, resnica preprosto je. Laži potrebujejo
tvojo vero. Nobeni zgodbi ti ni treba verjeti, če tega nočeš. Vendar ne presojaj, ali je res ali ne. Ne sodi,
temveč spoštuj vsako osebno zgodbo. Ni ti treba izražati svojega mnenja, ni se ti treba strinjati ali ne
strinjati. Samo poslušaj in bodi brezgrajen. Bolj ko boš brez graje n , jasnejše bo
sporočilo, toda to besedilo nima ničesar opraviti s tabo, zato ga ne jemlji osebno. Ne gre za to, ali je prav ali
narobe, spoštuj govorjenje vsakogar, saj govori svojo zgodbo. Nauči se poslušati in izkazuj spoštovanje
slehernemu posamezniku. Vsak ima pravico, da živi, kakor hoče. Pravico ima verjeti, kar hoče, pravico ima
reči, kar hoče. Nauči se poslušati, kaj ljudje govorijo . Poslušanje je izjemnega pomena za razumevanj

Dokler ne veste, kaj vam je všeč in kaj vam ni, ne boste mogli spremeniti dogovorov sami s sabo. Vendar
zavedanje samo ne zadostuje. Znanje samo ne zadostuje. Sprememba je rezultat delovanja, rezultat vaje.
Vaja dela mojstra. Vse se naučimo s ponavljanjem in vajo. Ne pričakujte, da boste čez noč lahko spremenili,
kar ste vadili do danes. Navade so trdno zakoreninjene v vas. Vse življenje ste se trudili, da bi bili dovolj
dobri za druge, sebe pa ste postavili na zadnje mesto. Živeli ste za priznanje drugih ljudi, za starše, učitelje,
šefe, partnerja, otroke, družbo. Ugotovili ste, da niste več dovolj dobri zase. Enkrat za spremembo
postavite sebe na prvo mesto, naučite se . Odločite se, da se za nikogar več ne boste žrtvovali.
Ne bo šlo lahko, dajte vse od sebe, vsak dan znova. In vsak dan bo lažje.

»Kamorkoli grem, poslušam ljudi, ki trdijo, da pridejo na svet s poslanstvom, da moramo nekaj narediti v
življenju, nekaj preseči. Ne vem, kaj je to, pa naj bo karkoli že. Verjamem, da pridemo s poslanstvom, toda
to poslanstvo ne zajema nikakršnega preseganja. Poslanstvo, ki ga imate je, da se osrečite.” – Don Miguel
Ruiz

Povzeto po knjigi Peti dogovor (tolteške modrosti) – avtor Don Miguel Ruiz
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Severni vozel in njegov nasprotni pol Južni vozel sta v zahodni astrologiji relativno novi točki horoskopa, saj
se uporabljata šele kakih trideset let, medtem ko v vedski astrologiji ti dve točki uporabljajo že od samih
začetkov. V vedski astrologiji sta to predstavljena kot glava (Rahu) in rep (Ketu) zmaja. Glede na dolgo
tradicijo uporabe teh točk seveda v vedski astrologiji, severni (Rahu) in južni (Ketu) vozel spremlja obilo
zgodb, pa tudi na splošno vedski astrologi precej več dajo na severni in južni vozel, kot je to primer pri
zahodni astrologiji.

Zahodna astrologija v glavnem gleda Severni vozel, ki naj bi govoril o naši karmični nalogi, oziroma o tem,
kaj je smisel trenutne inkarnacije, katere lastnosti smo prišli izmojstrit v tem življenju, katerih lastnosti se
moramo naučit v tej inkarnaciji. Južni vozel ponavadi zahodna astrologija kar prezre, saj naj bi bile tam
lastnosti, ki smo jih izmojstrili v prejšnjih življenjih in se sedaj ni potrebno več ukvarjati z njimi.
Tako različno gledanje na iste točke je seveda razumljivo, saj je zahodnjaški pogled na svet precej drugačen,
bolj individualističen, medtem vzhodnjaki precej drugače gledajo na svet in smisel življenja.

Ker že stara ljudska modrost pravi, da so na sosedovem vrtu češnje bolj sladke, so si v 70 letih prejšnjega
stoletja, ko je bilo »in«, da si se zanimal za vzhodne filozofije, astrologi sposodili vzhodnega zmaja,
predvsem njegovo glavo (Rahu), ga preimenovali v Severni vozel, za vsak slučaj so vzeli še njegov rep (Ketu)
in ga poimenovali Južni vozel. Ker se je zdela ta točka nepomembna, se ponavadi niti ne vrisuje v karto, saj
vsak ve, da leži točno nasproti Severnega vozla.

Seveda, vse skupaj ni bilo vzeto tako zlahka, kot se mogoče bere v tem tekstu. Osnova za uvedbo Severnega
in Južnega vozla je bila knjiga Isabel Hickley Astrologija kozmična znanost. Knjiga je požela ogromno
odobravanja med astrologi takratnega časa, poleg tega pa je zapolnila vrzel, ki je nastala ob vse večjem
zanimanju za vzhodne filozofije. Tudi to je res, da severnega in južnega vozla, ne bi astrologi kar takoj vzeli
za svoje, če ne bi o tej temi bilo tudi v zahodni astrologiji že neke osnove.

Ta osnova so bili Sončevi in Lunini mrki, ki so že od samih začetkov helenistične astrologije, pomenili
dolgoročne spremembe, ki so zaznamovale življenja ljudi.

Če pogledamo Severni vozel, ugotovimo, da je ta vedno v bližini zadnjega sončevega ali luninega mrka pred
rojstvom osebe. Dejstvo je namreč, da je Sončev in pa tudi Lunin mrk približno vsake pol leta, tako, da
nihče ne uide vsaj enemu mrku v obdobju, ko je rasel v maminem trebuhu.

Torej kaj nam kaže Severni vozel, namen naše inkarnacije?

Najvažnejše pri Severnem vozlu je njegova pozicija v natalni karti, se pravi v kateri hiši leži, nekaj pa seveda
tudi pomeni znamenje, v katerem imamo Severni vozel. Če je, na primer, Severni vozel v deseti hiši,
moramo delati na tem, da je naše delo priznano, da si pridobimo ugled, slavo; če je le ta v peti hiši, si
moramo dovoliti kreativnost, ljubezen; če je v sedmi hiši je naša naloga zgraditi si uspešna partnerstva,
tako poslovna, kot osebna; v deveti naj bi se naučili uspešnega komuniciranja s tujci, si pridobili visoko
izobrazbo (formalno ali neformalno), ali naj bi bili priznani zaradi našega filozofskega pogleda na svet.
Do sem je vse lepo in prav, problem se pojavi, ko človek izve, kje ima Severni vozel in kaj mu je življenjska
naloga. Ravno to so stvari, ki nam najtežje uspevajo, vedno se izkaže, da imamo Severni vozel na področju,
ki bi se ga v življenju najraje izognili. Sicer si že od nekdaj želimo uspeh na tem področju, pa se ponavadi
zgodi, da ravno tukaj hodimo po rakovsko; dva koraka naprej, potem pa tri nazaj.

Kaj storiti?

Po mojem mnenju zahodnjaki tako ali tako ne bomo nikoli razumeli vzhodne filozofije življenja in si tem, da
hočemo razumet, kaj hoče Višnu, vrhovni bog vzhodnih filozofij od nas, ne moremo prav nič pomagat.
Resnici na ljubo, tudi tega kaj naš Bog pravzaprav hoče od nas, še nismo ugotovili, zato bo treba poiskati
drugo pot.

Najboljše bo, če pustimo Rahuja in Ketuja ob strani, saj niti ne poznamo mitov o njih, pa tudi če bi jih
poznali, tako ali tako ne bi dojeli bistva vseh zapletov v njunih zgodbah, bolje bo da se lotimo problema
tam, kjer lahko vsaj nekaj poizkusimo narediti.



ZANIMIVOSTI . . . SEVERNI VOZELZAN IMIVO STI . . . SEVERNI VOZEL

Če se vrnemo k zahodnjaški osnovi severnega vozla, ki je povezan z Sončevimi in Luninimi mrki imamo na
voljo kar nekaj dobrih iztočnic.
Mrk namreč pomeni, da Sonce ali Luna ne pošiljata svojih energij na zemljo in nismo deležni te energije, za
katero ponavadi niti ne vemo, da nas podpira. Ob Sončnem mrku je pomanjkanje moške energije, energije
akcije, delovanja. Takrat na nezavednem čutimo, da nimamo nobene moči za to, kar bi radi ustvarili v
življenju. Ob Luninem mrku čutimo pomanjkanje ženske energije, energije negovanja in čustvene podpore.
Seveda potrebujemo oboje, da nam v življenju uspe uresničiti naše življenjsko poslanstvo.

Če pogledamo, kdaj je bil naš zadnji predrojstni Lunin ali Sončev mrk, se jasno vidi na katerih področjih
nam manjka Lunine ali Sončeve podpore. To vidimo po tem, v katero hišo v naši natalni karti nam pade ta
mrk. Kot smo že omenili je ponavadi to hiša, v kateri imamo naš slavni Severni vozel.
Kar se tiče mrkov je mogoče pomembno še to; Sončev mrk je vzrok, Lunin Mrk je posledica, torej Sonce
nam pove kaj moramo naredit, Luna nam pove, kaj se moramo naučiti, predvsem katerih energij se
moramo navadit, jih sprejet v svoje življenje.

Torej, dejstvo je, da je naša mama, ob sončnem ali luninem mrku čutila pomanjkanje teh ali onih energij,
naj si bo pomanjkanja moči, ali pomanjkanje čustvene podpore in je zaradi tega doživela manjši ali večji
šok, ki ga je seveda občutil tudi še nerojen otrok. Ker takrat otrok še nima nobenih izkušenj, kako življenje v
resnici zgleda, seveda vzame misli in občutke matere kot edine merodajne. Vsi ti občutki so še pomešani s
tem, kateri zvoki takrat pridejo do njega, pravzaprav se tukaj vtisnejo vsi fizični dražljaji ki so prisotni v tem
trenutku. V glavnem, to je kombinacija, ki nam kvalitetno zakomplicira življenje, to je kombinacija, ki lahko
enostavne opravke spremeni v neizvedljivo življenjsko misijo.

Če hočemo, da naša življenjska naloga postane izvedljiva, je seveda najbolje, da se poglobimo in očistimo
te energije, oziroma transformiramo vzorce in občutke, ki smo jih dobili ob Sončevem ali Luninem
predrojstnem mrku. Načeloma to niti ne bi smel biti tako velik problem, saj danes obstaja kar nekaj
uspešnih zdravilskih tehnik, ki se ukvarjajo s čiščenjem energijskih vzorcev.

Zvone
astrolog



1. marec od 6:15 do 3. marec do 17:48 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 išias. 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.

3. marec ob 21:47 je mlaj in sicer v ozvezdju Rib. Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje raznih odvisnosti
in iluzij.
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.

3. marec od 17:48 do 6. marec do 6:15, 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.

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.
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Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

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

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

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

Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

6. marec od 6:15 do 8. marec do 18:53, 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 raziskati, 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.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

8. marec od 18:53 do 11. marec do 6:32, 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 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.
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11. marec od 6:32 do 13. marec do 15:31, 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.

13. marec od 15:31 do 15. marec do 20:34, Luna v Raku, rastoča. 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.
Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

15. marec od 20:34 do 17. marec do 21:54, 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.

17. marec od 21:54 do 19. marec do 21:04, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega
trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat,
razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem
prebave. V teh dneh 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.

19. marec ob 19:11 je polna Luna v ozvezdju Device. 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.
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Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držati.

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

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

19. marec od 21:04 do 21. marec do 20:18, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za spuščanje
napetosti iz ledvic, mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

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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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.

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.

21. marec od 20:18 do 23. marec do 21:46, 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, 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 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.
Odličen dan za pranje perila.

23. marec od 21:46 do 26. marec do 2:58, 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.
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26. marec od 2:58 do 28. marec do 13:01, 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.

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.

28. marec od 13:01 do 31. marec do 0:39 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 išias. 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.

31. marec od 0:39 do 2. april do 13:17, 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.
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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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 3. marca in od 19. marca do 3.
aprila.

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 3. marca do 19. marca 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 Devici, ni primeren dan za kakršnekoli operacije v predelu želodca.
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 gležnja ali krčnih žil:

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

2011 je leto, ko je 7 (mehka kovina) v samem središču Kua kvadrata; to bo izjemno leto za izražanje
kreativne energije in nove ideje. To seveda na pomeni, da se bodo vse ideje obnesle ali prijele, nekatere
bodo zamrle še preden se bodo spustile čez vseh sedem centrov našega energetskega sistema, vendarle
gre za leto pozitivnih načrtovanj in leto, ki nosi s seboj potencial novih projektov in začetkov. Ljudje bodo v
tem letu bolj odprti, dovzetni in pozitivno naravnani. Obeta se nam igrivo leto, ki bo ljudi povezalo na nov,
bolj radosten način. Po vsej verjetnosti se bo igrivost in otroška energija sedmice poznala tudi pri številu
novorojenčkov. In stari sistemi bodo nedvomno deležni infuzij novih energij, kar seveda pomeni -
spremembe!

Energijo kovinske 7 povezujemo z jesenjo in žetvijo, zato bo simbolično gledano to leto, ko bomo ljudje želi
to, kar smo sejali pred štirimi leti. Bo pa tudi drugače to leto dobre letine in vreme bo po vsej verjetnosti
bolj milo in toplo, kar pa lahko pomeni tudi sušno. Nedvomno je to leto udobja in bolj umirjene notranje
energije, kar pa je lahko po drugi strani tudi varljivo. V tem letu utegnemo zapravljati več kot običajno in
več kot si lahko privoščimo, zato pazite na svoje denarnice. Težko se bo upreti lepim in udobnim stvarem, ki
nam bodo v tem letu na dosegu roke. Veliko novih in lepih stvari se bo pojavilo v tem letu, ponudilo se bo
toliko novih priložnosti, da se boste težko omejevali. Zato nikar ne poskušajte žonglirati s preveč kroglicami
naenkrat. Kajti čeprav ima leto zelo pozitivno vibracijo, utegne biti naporno zaradi preobilice novosti in
idej. Prav tako pazite na svoje zdravje v tem letu, kajti za kovinsko energijo je značilno, da zna biti zelo trda
do sebe, kar lahko povzroči težave z zdravjem, kar bo posledično vplivalo tudi na možnost sprejemanja
stvari in aktivnega sodelovanja pri novih projektih. Ravnovesje je letos ključna beseda. Seveda je
popolnoma v redu, če ste zelo aktivni in delavni, vendar nikar ne pozabite na zdravo prehranjevanje in
spanje. In če se znajdete v situacijah, ki težko izprežete ne pozabite na naravo in njene blagodejne učinke
na vaše telo in duša. Dolgi sprehodi na svežem zraku, smeh, igra, ples, vam bodo pomagali, da se boste
sprostili. Ne pozabite, letos je nedvomno leto zabave, zato se zabavajte!

Ker je pred nami leto sprememb, se bodo mnogi selili, menjavali službe in čeprav boste v spremembe
včasih vrženi na silo, so obeti zelo pozitivni. Ne bojte se stvari začeti na novo, pred nami je leto novih
avantur in dogodivščin. Vendar ne pozabite, da je ključno, da imate postavljene jasne cilje! Nedvomno pa
je v letu 2011 najbolj pomembna pripravljenost, da naredite spremembe, da stvari sprejmete, še posebej
priložnosti, ki jih leto hrani za vas, skrite v rokavu. V duhu sprememb boste zaključevali stara prijateljstva in
vzpostavili nova, najbolj bodo izstopale povezave z vašimi duhovnimi brati in sestrami. Od prijateljev se
boste lahko veliko naučili, naši največji učitelji pa bodo naši najmlajši prijateljčki. Nedvomno gre za leto, ki
nam bo odslikalo pomembnost notranje podpore samemu sebi. Leto v katerem bomo nehali služiti
predvsem sebi in iskati potrditve in zavezništva izven sebe, ko se bomo morali po zavezništva odpraviti vase
in ponuditi pomoč drugim oziroma začeti služiti drugim. Leto 2011 nas bo z velikimi potezami popeljalo
nazaj do nas samih in do naše dušne misije. Povezovanje v skupnosti enako mislečih bo velik trend in
Univerzum nas pri tem maksimalno podpira.

Leto v katerega smo že dodobra zakorakali nam prinaša tudi veliko sprememb v naravi, Zemlja bo bolj
aktivna, samo leto napoveduje možnost težav z vodami v smislu cunamijev, ki lahko sledijo potresom.
Morje bo tisto, ki bo letos pokazalo svojo moč.
Kar sicer napoveduje tudi vodnarjeva doba, se odseva v astrologiji devetzvezdnega kija; ljudje bodo postali
veliko bolj dojemljivi za nevidne plati življenja. Veliko več bo filozofskih pogledov na življenje, ki jih bo
spodbujalo dogajanje v notranjosti vsakega posameznika in osebni pretresi, ki so na pohodu. To bo izjemno
leto, v katerem je modro, da se spoprimete s stvarmi, s katerimi se v preteklosti niste želeli zaradi strahov.
Skratka leto vas bo podprlo, da boste presegli svoje osebne strahove, se soočili s travmami in negativnimi
situacijami iz preteklosti in se z njimi pomirili. Glasba in umetnost nasploh bosta letos veliki pomočnici in
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zdraviteljici. Znano je, da umetnost deluje iz srca in ko odpremo srce, se odpremo vsemu, kar je, zato si
letos pomagajte z lepoto, naj vas odpira in zdravi.

Leto je zelo primerno za popotovanja in raziskovanja novih krajev in ljudi. Odnosi bodo v tem letu zlagoma
napredovali, ljudje, ki jih ljubite in vas ljubijo bodo podprli moč vaše duše in tkala se bodo duhovna
partnerstva. Seveda ne bo manjkalo prepirov in nestrinjanj, vendar pa bo njihov motiv predvsem
spoznavanje različnosti in sprejemanje individualnosti vsakega posameznika. Pomembno je, da ne skušate
na vsako silo dokazati svoj prav in da se zavedate svoje tendence po samo pomembnosti, kajti v letošnjem
letu so drugi na prvem mestu. Ker je vibracija leta zelo lagodna in podpira uživanje, bodo ljudje precej bolj
nagnjeni k praznovanjem, razkošnim porokam in v tem letu pravijo, da lahko pričakujemo več porok, kot je
to običajno. Leto bo namreč ljudem dalo podporo in samozavest, da naredijo zaključni korak in zvezo
okronajo z zakonom.

In seveda vse zanima denar … finančni trgi si bodo počasi opomogli, vendar kakšnega pretresljivega buma
ni pričakovati. Zaradi same energije sprememb, ki bo zelo prisotna, lahko pričakujemo, da so bo še kaj
podrlo in preobrazilo, zato je modro pazljivo vlagati in spremljati investicije morda bolj budno, kot ste to
počeli doslej.

In če pogledamo vašo osebno letno število, ki je v marcu enako kot mesečno, kar pomeni, da bo dogajanje
v tem mesecu zato za vas še posebej aktualno in občutno.

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

Morda boste v tem letu imeli občutek, kot da nad vami visijo negativne energije, vendar je to v resnici
izjemno leto za spremembo. Če temu ne boste sledili in se boste osebni revoluciji upirali boste namesto
zlepa stvari izkusili zgrda. Gre za izjemno leto v katerem lahko veliko naredite na sebi in spoznate svojo
duhovno plat. Verjetno vam bo leto prineslo pomembne lekcije in vam predstavilo pomembne učitelje na
poti vase. Nedvomno bo to leto kontemplacije, notranjega izpraševanja in rasti. Morda boste v tem letu
čutili potrtost ali notranjo praznino, lahko da se vam bo veliko dogajalo na čustvenih nivojih. Pomembno je,
da sprejmete dejstvo, da ste v letu sprememb in da je namen tega časa, da se soočite sami s seboj in to
soočenje vam bo pomagalo stvari objeti in preseči v sebi. Leto 2012 vas bo postavilo na oder, zato je
izjemno pomembno, da se v letošnjem letu v sebi soočite z vsem, kar bi reflektorji utegnili razkriti, pa vi ne
bi želeli. Pripravite se in preobrazite negativne poglede in vzorce v sebi ter na široko odprite vrata
prepoznanju; sebe in drugih, še posebej pa s strani drugih. Letos bodite pozorni na stanje svojih ledvic in
ne pretiravajte s soljo. Odsvetujemo vam slane jedi, še posebej slane prigrizke. In ker je to leto namenjeno
refleksiji in odsevom, se lahko tudi v fizičnem svetu obdate s kovino in kovinskimi, sijočimi barvami ali
materiali.

Letos se vam napoveduje zelo pozitivno leto. Za vami je čustveno naporno leto in v 2011 pri vas sije sonce,
celo leto. Veliko bolj boste usmerjeni navzven in pripravljeni na družbo kot prejšnja leta in v vašem življenju
se obeta mnogo, mnogo novosti. Spoznali boste nove ljudi in imeli veliko priložnosti za zabavo z novimi
prijatelji. Ponovno boste začutili strast do življenja nasploh. Vendar pozor; ker ste nagnjeni k temu, da
počnete preveč stvari naenkrat, se vam lahjko zgodi, da bo to leto izjemno naporno. Nikar ne pozabite
poskrbeti zase in naj bo to prioriteta v tem letu! Ker imate veliko talentov in ker se radi učite novih stvari,
se vam kaj lahko zgodi, da boste igrali s preveč žogicami naenkrat, medtem, ko vas bodo luknje na cesti
življenja prisilile k temu, da jih boste spustili na poti. Nevarnost je v tem, da boste v silni vnemi in
navdušenju začeli preveč stvari, ki jih nato ne boste dokončali in zato ne boste prejeli plačila ali pohvale za
opravljeno delo. Osredotočenost je v tem letu vaša mantra, ostanite osredotočeni, bodite realni koliko
lahko naredite in dokončajte začeto. Še posebej pomembno je, da zaključite projekte in stvari, ki ste jih
začeli ali nadaljevali v preteklem letu ali mesecu, preden se premaknete k novim! Stvari, ki so bile v
preteklem letu ali mesecu v temi in jih niste hoteli ali jih niste videli se bodo razkrile. Ogenj je letos tisti, ki
čisti. Pomembno je, da v tem letu uživate in si dovolite , da se zabavate!
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3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

6 VODJA

Morda se boste v letošnjem letu počutili malce odrinjeni iz središča dogajanja. Vendar boste imeli dovolj
dela sami s seboj in s stvarmi, s katerimi se morate soočiti. To vas bo porinilo skozi leto. Vendar je leto 2011
s svojo energijo za vas zelo naporno s svojo introvertirano energijo. Vendar pa vam bo dalo podporo da se
boste počutili močnejše v sebi in boste okrepili svoje zdravje. Pripravite se na nov začetek, ki ga bo prineslo
leto 2012. Letos se morate soočiti s seboj, s svojimi težavami in strahovi, da boste naredili pot za novosti v
vašem življenju. Morda boste dobili nove priložnosti v karieri, morda napredovanje ali nova služba.
Veliko pa se obeta tudi na področju partnerskih odnosov. To je leto, ko je možnost za zanositev velika in
zato je pomembno, da si pripravite vaše gnezdo, če si tega želite. V vsakem primeru vam v tem letu
priporočam, da posvetite čas in energijo opremi vaše spalnice in pogledate, kaj je v njej takega, kar vam je
všeč in kaj bi spremenili ali osvežili. Naj bo udobna, mehka, čista, zračna in prijazna. Prižiganje svečk v
spalnici še posebej na predelu medsebojnih odnosov bo zelo priporočljivo skozi vse leto in še posebej
marca in decembra. S spremembo, ki jo boste naredili v prostoru boste aktivirali spremembo na tem
področju v vašem življenju. Samski boste verjetno imeli v tem letu veliko zabave in vendar vas energija ne
podpira v ustvarjanju dolgotrajnih zvez, priložnost za resnično ljubezen k vam prihaja z naslednjim letom.

Ah končno prihaja k vam tako zaželen nov začetek!! Preteklo leto za vas ni bilo vedno lahko, veliko izzivov
ste imeli na svoji poti in čustveno ste morda še vedno malce podrti. Vendar leto za vas prinaša radost in
smeh. Spoznali boste nove ljudi in ustvarili nove prijateljske vezi. Tudi na poslovnem področju si lahko
obetate nova poznanstva in nove posle. Če ste v partnerskem odnosu, boste imeli veliko priložnosti za
poglabljanje odnosa in veliko radosti v tem letu. Za tiste samske, pa je to leto, ko si lahko obetate
dolgotrajno zvezo. Odprite svoje srce in bodite pozorni na znake, ki vas bodo vodili na srečanja, zabave ali
druge aktivnosti, kjer boste v stiku z ljudmi. Leto vam utegne pripeljati nekoga posebnega do vas.
Vsake toliko boste izkusili izzive, vendar nič takšnega, kar ne bi mogli preživeti. Z letom 2011 vstopate v
fazo rasti, ki se bo v treh letih samo stopnjevala in izjemno pomembno je, kaj boste sejali. Faza širitve
obzorij je pred vami in ker je to vam ljuba in znana energija boste zelo uživali. Najbolj pomembna stvar v
tem letu je, da sledite svojemu srcu in delujete iz srca. Delite z drugimi in vse se vam bo povrnilo. Marec je
tudi idealen mesec za pridobivanje novih znanja in širitve obzorja skozi branje novih knjig in spoznavanje
novih tem.

To bi utegnilo biti za vas leto izzivov, predvsem na področju družinskih zadev in v povezavi z vašim
zdravjem. V vaši naravi je stabilnost in ne marate preveč vmešavanja in nestabilnosti, kjer utegnete imeti v
letošnjem letu izzive, saj ne boste mogli vedno imeti vsega pod nadzorom. Četudi imate morda navado, da
se v težavnih situacijah potegnete vase in skrijete letošnje leto nikakor ni primerno za kaj takega. Leto 2011
bo prineslo spremembe predvsem na področju osebnega stila življenja in vašega zdravja in to na boljše. Če
ste navdušeni nad sladkimi stvarmi je letos primerno, da količino zaužitega sladkorja omejite. V
nasprotnem primeru imate lahko težave z želodcem in kandido, kar vas lahko izčrpa. Sveža zelenjava in
sadje sta kot nalašč za vas v tem letu in mesecu. Bodite aktivni, vstajajte zgodaj in telovadite. Pomembno
je, da veliko časa preživite v naravi!
Ste v fazi osebne rasti in pomembno je, da si dovolite iti s tokom. Izziv je tudi to, da nikar ne skrbite!
Spomnite se, da vsak izziv prinaša nekaj boljšega in lepšega v prihodnosti. Trenutno še nimate trdnega
oprijema in v tej situaciji vam ogenj lahko da potrebno podporo, da se skozi to obdobje premaknete kar se
da fluidno. Zato si prižgite ogenj v kaminu ali svečko, obdajte se s toplimi barvami, vročekrvno glasbo in
strastnimi prijatelji.

Za vas bo to leto zelo svetlo in pozitivno. Verjetno boste v tem letu bolj odprti in obrnjeni navzven, kot je to
za vas običajno. To bo dobro leto za vaše finance. Lahko se vam zgodi, da na nenavaden način do vas pride
večja količina denarja, lahko skozi dedovanje ali novo službo. Veliko bo dogajanja in s svojo osebno močjo
boste lahko vplivali na okolico na zelo pozitiven način. Najbolj pomembno je, da se ne izčrpate, kajti lesna
energija rasti vam bo znala naložiti kar preveč stvari naenkrat. Izčrpanost se vam bo najbolj poznala na
pljučih, zato poskrbite, da ne boste pretiravali. Pomembno je, da svoj čas preživljate v naravi in globoko
dihate. Ker so pljuča povezana z radostjo in navdušenjem in je žalost tista, ki jih najbolj izčrpa, si v tem letu
privoščite več sprostitve, kot ste je vajeni. Razvajanje se vam bo obrestovalo! Ker ste v fazi rasti že tretje
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leto enostavno le sledite trendom, ki ste jih postavili in ki delujejo za vas in uživajte v vožnji. Pomembno je
tudi, da ste pozorni na to, da pijete dovolj čiste vode!

Leto pred vami utegne biti zelo razburljivo, saj ste v svoji rojstni hiši, kar pomeni, da boste soočeni tako z
vzponi, kot tudi s padci. Na splošno bo leto zelo ugodno, razvijale se bodo stvari, ki ste jih že postavili.
Pomembno je, da znate uživati v tem, kar imate in kar vas obdaja. Ravnovesje bo za vas izjemnega pomena
v tem letu. Obdajajo vas čudoviti ljudje, povežite se z lepoto, ki vas obdaja in enostavno uživajte. V
preteklih treh letih ste veliko energije vložili v delo in v nove projekte, v tem letu se bo pokazalo kaj je tisto,
kar bo vztrajalo z vami naprej in kaj je tisto, kar je bolje opustiti, ker vam ne služi. Možno je, da bodo na
plan prišle določene nerešene zgodbe in se boste srečali s starimi prijatelji, vendar bo šlo le za
zaključevanje starih zgodb. Znano je, da moramo narediti prostor zato, da v naše življenje lahko vstopijo
nove stvari, zato vam v mesecu marcu svetujemo dobro čiščenje nereda in krame. Izkoristite to leto, da si
napolnite svoje notranje baterije preden vstopite v naslednjo aktivno fazo v naslednjem letu. Ne pozabite;
življenje je lepo!

Morda se boste letos selili ali pa opravili kakšno dolgo potovanje, ki ste si ga vedno želeli. To je idealno leto
za potovanja in spoznavanje novih krajev in novih prijateljev. Do vas bodo prišle nove priložnosti na
poslovnem področju, obeta se vam nova služba ali novi projekti. Spoznavali boste ljudi, ki vam bodo v
veliko pomoč pri uresničevanju načrtov v prihodnosti.
Verjetno boste zelo aktivni in dejavni a nikar ne pozabite na po

Morda se boste vsake toliko počutili malce izmozgani, vendar bo na splošno to izjemno tekoče leto, ko se
bodo stvari odvijale z lahkoto in ste lahko brez skrbi. Uživajte!

To bo dinamično in zelo igrivo leto za vse ognjene ljudi. Imeli boste veliko idej in pojavilo se bo veliko
projektov, na katerih boste lahko delali. Nedvomno se bo vaša prihodnost v tem letu bolj jasno razkrivala.
To bo leto polno pozitivne naravnanosti in zabave in tako se boste počutili tudi sami.
Ogenj je edini element, ki ne obstaja sam od sebe, temveč ga je potrebno ohranjati in vedno znova
podžigati. Vse te ideje v vaši glavi so to, kar vas vodi, kar vas dela žive, ste to kar je v vas.
Letošnje leto vam pod izziv postavlja vse tiste aspekte vašega življenjskega stila za katere veste, da
neugodno vplivajo na vas. Izjemno pomembno je, da v tem letu pazite na svoje zdravje. Če se ne boste
posvetili stvarem, ki vam črpajo življenjsko energijo, ne boste mogli delati na načrtih, ki ste si jih postavili,
ker vam bo zmanjkalo notranjega ognja in podpore. In če umre vaše notranje zanimanje in navdušenje, bo
umrl vaš ogenj. Veliko težje je ogenj prižigati na novo kot le ohranjati njegov plamen. Imate razvade, ki bi
se jih radi znebili, kot je kajenje, pretirano hranjenje ali uživanje alkohola? Sedaj imate idealno priložnost
da prenehate z svojimi razvadami. Izjemno pomembno je, da se dovolj razgibavate in si privoščite dovolj
trdnega spanca. Spanec je kot blagodejno zdravilo, kajti zjutraj začneš svoje življenje na novo. Postavite si
pozitivno jutranjo rutino in začnite svoje življenje na novo!

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

čitek. Izjemno pomembno je, da si v tem
letu vzamete čas za svoje prijatelje in svoje najbližje. Organizirajte kakšno skupno druženje in si dovolite,
da se zabavate in uživate v družbi prijateljev. Predvsem pa si dopustite in se od srca nasmejte ob ogledu
kakšne dobre komedije ali prebiranju kakšne dobre knjige.
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Spomladi zadi
P

rije pomladni meseci pa nas vodijo od prebujenja k intimnosti. namre

Imbolc je tisti keltski praznik, ki naznanja začetek izdiha v naravi. Izdih se v naravi začne kazati po 25.
februarju v brstenju drevesnih popkov, ki se bodo razvili v liste in v cvetenju prvih znanilcev pomladi.
Energija vzpodbuja naravo v brstenje, rast in zorenj. Zato je marec tisti mesec, ki je idealen za
razstrupljanje telesa, za odpuščanje vse nesnage, ki je ne potrebujemo več.

Razstrupljanje telesa vam bo dalo priložnost, da v življenju ponovno zažarite, začutite globlji smisel in
obnovite odnos do sebe in okolja. Tisto kar je pomembno in ne zelo poznano je dejstvo, da razstrupljanje
poteka v treh fazah in zato je modro, da sledimo vsem trem in se ne ustavimo na sredini prve ali druge
faze. Dejstvo, ki mu ne moremo oporekati je, da človek še nikoli v vsej svoji zgodovini ni bil tako intenzivno
izpostavljen najrazličnejšim strupenim snovem, kot je dandanes. Vsakodnevno se srečujemo s težkimi
kovinami, izpuhi različnih vrst, kemikalijam, pesticidom in sevanjem. K temu dodatno botrujejo način
prehrane, leno črevesje, oteženo izločanje zaradi prezasičenosti in oslabelo delovanje ledvic in jeter. Tudi
na nivoju psihe smo nenehno izpostavljeni negativnim radikalom naših negativnih misli in čustev. Prav
zaradi vseh teh dejstev je razstrupljanje nuja in ne le občasen luksuz.

K razstrupljanju je modro pristopiti postopoma. Kajti če se nenadoma lotite posta ali prehitro preidete iz
običajne prehrane na povsem presno prehrano bo vaš organizem doživel velik šok ob tem, ko se bodo
globoko uskladiščeni strupi naenkrat začeli dvigati v nepripravljene organe za izločanje, kot so koža, pljuča,
ledvica in črevesje, ti pa jih ne bodo uspeli dovolj hitro odstranjevati iz telesa. Ob tem se pojavi
takoimenovana očiščevalna kriza, ko je imunski sistem človeka začasno oslabljen, oseba se slabo počuti,
pojavijo pa se tudi težave s prebavo, dihanjem in s kožo.

Zato je razstrupljanje v treh korakih pomembno za ohranjanje ravnovesja v telesu. Tristopenjski proces
odpuščanja opozarja tudi na čustvene toksine in mentalne toksine, ki se ob razstrupljanju pojavljajo na
površju in pomembno je, da to veste, da se s tem soočate in ne poskušate stvari pomesti pod preprogo. To
je ključni dejavnik za prekinitev mnogih shujševalnih diet, kajti s topljenjem maščevja v telesu se sproščajo
tudi ujeti vzorci, čustva in dogodki iz preteklosti zaradi katerih ste začeli kopičiti maščobo v telesu.
Pomembno je vedeti kako se soočati s temi toksini na najlažji možen način, da si olajšate sam proces izgube
odvečnih kilogramov, hkrati pa še vedno uživate v procesu. Iz izku

V prvi fazi razstrupljanja podpremo presnovo. Okrepljena vranica in želodec zmoreta sproti predelati
zaužito hrano in prekineta nadaljnje kopičenje škodljivih snovi, ki so zaradi nepopolne prebave lahko že
naložene kjerkoli v telesu. Prva faza je povezana z elementom zemljo, z materijo. Tukaj vam bo koristila
hrana, ki podpira element zemljo, kar bomo podrobno pogledali v nadaljevanju.

V drugi fazi spodbudimo izločanje skozi površinske organe, kot so črevesje, pljuča, limfni sistem in koža, da
lahko iz organizma sproti izločajo toksine, ki na tej stopnji polagoma zapuščajo telo. Pri tem se okrepi tudi
odpornost proti vnetjem in alergijam. Znano je, da se škodljivi mikroorganizmi bolj razvijajo na toksični
celični podlagi. V tej fazi nam bo v največjo podporo voda v vseh svojih izrazih.

V tretji fazi pomagamo globinskim organom izločanja, kot so jetra in ledvice, da izločita najbolj trdovratno
uskladiščene strupe. Jetra so bistven organ prebave in obnove. Proizvajajo žolč, ki ima pomembno vlogo pri
prebavi in vsrkavanju maščob. V tej fazi nam bo v oporo element zraka.
Element ognja skozi preobražanje na najbolj radikalen način lahko uvedemo kot podporo, najbolj
učinkovito pa deluje skozi preobražanje na nivoju naše duše. Ogenj je element našega notranjega duha.

ši po svežini. Obda nas zelenje in prve spomladanske cvetlice prinašajo sporo

šenj vidim, da je modro imeti na
žje soo š z vsem, s š. In

najpomembneje - modro je imeti nekoga, s komer se lahko pogovarjaš.
šje.

čilo prebujenja.
omlad predstavlja predvsem ljubezen in novo rojstvo. Prve pomladanske cvetlice so zvončki in trobentice.

T Maj je č mesec zaljubljencev.

črt akcije
in znanje ter razumevanje kaj vse te lahko doleti na poti, ker se la ča čemer se srečuje

Če to ni prijatelj, si omislite
dnevnik. Pisanje je izjemen način, ki nam pomaga predelovati stvari, ki priplavajo na povr

Pomlad je čas, izjemno primeren za opuščanje vsega tistega, kar smo akumulirali čez zimo tako na
duhovnem kot tudi na telesnem nivoju. S 1. februarjem se v naravi začne izdih, ki traja 6 mesecev in ki
nam daje podporo za nove začetke.



KO ZAD I . . P O M L A DŠI .KO ZAD I . . P O M L A DŠI .

Prva faza razstrupljanja je močno povezana s 1. čakro in z našimi plemenskimi ranami. V tej fazi boste
prebudili samozavest in dvignili nivo samospoštovanja. Ljubezen do samega sebe se kaže v tem, da
naredimo dobre stvari zase. Pri tem boste premagovali notranjo lenobo, zastalost, ukoreninjenost v starem
in izgovore za ohranjanje trenutnih škodljivih življenjskih navad. Bistvena je odločitev in to, da ste
pripravljeni nekaj spremeniti, narediti nekaj dobrega zase. Nemalokrat ljudje v tej fazi ugotovijo, da so se
dolga leta usmerjali k zastavljenim zunanjim ciljem, vendar jim to ni prineslo notranjega zadovoljstva in
izpolnitve. Tukaj se zaveste dejstva, da ste pozabili na dušo, na svoj smisel.

Telesni nivo pa v prvi fazi prečisti in okrepi prebavila ter preprečuje možnost nadaljnjega
zastrupljanja. Prebavilom pomaga, da učinkovito vsrkavajo hranilne snovi. V ta namen uživamo hrano, ki jo
prebavila lahko popolnoma predelajo in izločijo in ki se več ne odlaga napol prebavljena v obliki škodljivih
snovi kjerkoli v organizmu.

Prva faza razstrupljanja lahko traja dva do štiri tedne, preden preidemo na drugo. V tem času popusti
napetost trebuha, napenjanje po obrokih in vetrovi. Nelagodje na levi strani telesa v predelu vranice in
želodca izgine, uredi se odvajanje, zmanjša se utrujenost in občutek težkega telesa. Postopoma izginja tudi
rumena barva kože. Vse bolj boste umsko zbrani, manj zaskrbljeni in sposobni osredotočenja na
pomembne stvari. Odpravi se nihanje počutja zaradi neuravnoteženega sladkorja, potreba po sladkih jedeh
se zmanjša, prenehajo pa tudi številne druge motnje. Ko občutite tovrstno olajšanje, je čas za prehod na
drugo fazo razstrupljanja.

V prvi fazi si v obilju privoščimo kuhano ali na sopari dušeno zelenjavo ali zelenjavne juhe. Za
dušenje zelenjave v času razstrupljanja ne uporabljamo olja, ker se ta na vročini pretvorijo v nezaželene
nasičene maščobne kisline. Raje stresimo čebulo, česen ali ingver v malo vrele vode, in ko spustijo sok,
dodamo ostalo zelenjavo. Delovanje želodca in vranice spodbujajo predvsem korenje, krompir in buče ter
drugi podzemni vrtni plodovi kot koleraba, zelena itd. Odlična za spodbujanje prebave je tudi janeževa
korenina, čebuli podobna korenika, ki jo dobimo skoraj na vsaki tržnici. Uporabljamo jo lahko namesto
čebule. Od surove zelenjave pa so v prvi fazi še najboljši kalčki, na primer kalčki mungo
fižola, lucerne in bučnih semen. Krepčilo za prebavni sistem je tudi paradižnik, ki obenem tudi preprečuje
prekomerno kislost krvi. (V primeru revmatičnega artritisa ali ustnih razjed paradižnik ni priporočljiv!)
Kislost krvi uravnavajo tudi modrozelene alge, ki so popolno hranilo in blago razstrupljajo telo

Svetujemo mlado

razstrupljanja

Zelenjava, ki krepi prebavo v prvi fazi razstrupljanja, je korenje, krompir, buče, koleraba, zelena, janeževa
korenina, od surove zelenjave pa so v ta namen najboljši kalčki. Uživamo lahko dušeno zelenjavo ali
popečen sladek krompirček, začinjen s kumino, koriandrom, koprom ali ingverjem.

Zelenjava
razstrupljanja

razstrupljanja

Špinača

Zelena solata

Regrat

Špinačo nutricionisti poznajo kot "rudninsko" zelenjavo. Špinača mora biti obvezno na vsakem jedilniku,
predvsem otrok. Razlog je jasen. Bogata je z železom in kalcijem - rudninama, ki sta nujno potrebni za
pravilen otrokov razvoj. Poleg tega je tudi vsebnost vitaminov v špinači zelo ugodna, saj je bogata z vitamini
A, C in E, kar pomeni, da ima močna antioksidantna sredstva, vsebuje pa tudi redek vitamin K. Vitamin B9,
popularno imenovan folna kislina, so prvič našli ravno v špinači. čo v me

čnim oljem in limono.

Že samo ime govori o njeni namembnosti. Dolgi, krhki listi zelene solate, z dodatkom žličke soli, malo olja in
kisa, jo hitro spremenijo v osvežujočo in okusno sezonsko solato. Vedeti moramo, da so listi zelene solate
kvalitetna hrana, ker vsebujejo beta karoten in klorofil ter vitamin C in kalij, zaradi česar je zelena solata
izjemno dobra za prebavo in delovanje jeter. Temnejši listi so bogatejši z zdravimi sestavinami in jih nikakor
ni treba odstranjevati in zavreči.

Regrat lahko najdete na vsakem travniku, potrebujete samo dobro voljo in malo časa, da svojim domačim
pripravite popolnoma naravno solato, ki je verjetno nikoli prej niso poskusili. Mladi listi regrata so odlični za
pripravo solate, ker so izredno okusni, mesnati in se odlično ujemajo s hrustljavo zelenjavo, posebno z r

špina šani solati z
olj
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edkvicami in koruzo. Listi regrata so znani po svojih zdravilnih lastnostih in so pravo "skladišče" železa,
ugodno pa vplivajo tudi na čiščenje organizma, ker imajo močno diuretično lastnost.

Vsi, ki ne prenašajo preveč močnega in ostrega vonja "odrasle" čebule, komaj čakajo na pomlad, ko se
pojavi njena "mlajša" oblika. Ta zelenjava ima manjšo glavico, slabše izraženo ostrino in okus, je pa enako
bogata z vsemi hranljivimi sestavinami, zaradi katerih je pravi zmagovalec zdravja. Mlada čebula vsebuje
rastlinska vlakna, vitamin C, vitamine B skupine, posebno vitamin B6 kot tudi kemijsko aktivne snovi, ki
lahko uničujejo mikrobe. Poleg glavice lahko uporabljate tudi zelene liste, ki so bogati s klorofilom. Mlado
čebulo jemo najpogosteje surovo, kot sestavino raznih solat in prelivov, dodamo jo lahko vsaki pečenki ali
suhomesnim izdelkom, skoraj ob vsaki priložnosti, saj nima tako močnega in prodornega okusa.

Redkvica je prvi glasnik pomladi, in ko jo vidite na tržnici ali na trgovskih policah, vedite, da je zimi
dokončno odzvonilo. Redkvica ima nizko energijsko vrednost: več kot 95 % njene sestave je voda. To ne
pomeni, da je slaba po hranilni vrednosti, saj že nekaj večjih redkvic popolnoma zadovolji dnevne potrebe
po kaliju, kalciju, fosforju, vitaminu C in po rastlinskih vlakninah, ki so potrebna za lažjo prebavo. Posebnost
redkvice je prav njena rdeča barva oziroma njeno barvilo antocian. Gre za močan antioksidant, ki zelo
ugodno deluje na številne procese v telesu in odstranjuje nevarne molekule prostih radikalov.

Mlada čebula

deča redkvicaR

Začimbe

Ingver poveča prebavni ogenj in čisti telo. Odpravlja slabost, napihnjenost, izčrpanost ter krepi voljo in
odločnost. Odličen je v prvi fazi razstrupljanja kot začimba pri pripravi hrane, potresen na solate ali vodni
prevretek, ki ga uživamo namesto čaja.

Olja

Sadje

Primerno sadje za krepitev prebave v prvi fazi razstrupljanja so hruške (niso alergene), ananas (vsebuje
encime) in jagodičje: črni ribez, jagode, borovnice in maline (antioksidanti, flavonoidi).

Napitki

Žita

Začimbe, ki urejajo prebavo, so kumina, koper, koriandrova semena, kurkuma in ingver. Ingver lajša
simptome, kot so slabost, napihnjen trebuh in izčrpanost. Ima spodbujevalne lastnosti, krepi voljo,
odločnost. Kurkuma zlato obarva riž in zelenjavo, tako da je videti slastnejša. Namesto prevelikih količin soli
raje uporabimo vrtna zelišča in limonin sok.

Za solatne polivke uporabljamo hladno stiskano olivno olje ali olje iz lanenih, sezamovih in bučnih semen
ter laških oreščkov. Vsa ta olja vsebujejo esencialne maščobne kisline, ki jih telo nujno potrebuje za svoje
delovanje in jih mora dobiti s hrano, ker jih ne more samo sintetizirati iz drugih sestavin. Olje iz lanenega
semena pomaga ledvicam izločati odvečno vodo ter krepi hormonski in imunski sistem. Sezamovo olje
uravnoteži raven holesterola, olivno olje pa preprečuje, da bi se holesterol razvil v škodljive proste radikale.

Zmerno uživamo surovo sadje, ki ima veliko vlaknin, vitaminov, življenjske energije in močne očiščevalne
sposobnosti. Hruške so od sadja še najmanj alergene, ananas vsebuje veliko koristnih encimov, jagode, črni
ribez, borovnice in maline pa so zelo bogate z antioksidanti in koristnimi flavonoidi. Borovnice stabilizirajo
krvni sladkor. Prednost dajemo sadju, ki raste v naših podnebnih razmerah.

Uživanje sadja telo ohlaja, zato ga dnevno uravnotežimo z uživanjem dovolj toplih zeliščih napitkov, na
primer iz poprove mete in kopriv ali pa poparkov iz ingverja, ki telo segreva. Hladna voda slabi prebavo,
zato naj bo vedno vsaj na sobni temperaturi. Zaužijmo vsaj osem kozarcev čiste vode dnevno. Voda
splakuje strupe in preprečuje izsušenost.

Najbolj priporočljiva žita za čiščenje prebavil so riž, proso, pira, ajda, soja in amarant. Namesto pšenične
moke uporabljajmo v prvi fazi razstrupljanja raje kamutovo moko. Testenine naj bodo iz polnozrnate moke,
odlični so tudi riževi rezanci in koruzne tortilje.
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Esencialne aminokisline

Industrijsko predelana hrana

Nadomestki

Posamezni obroki

V obroku uživajmo z vsemi čutili

Del narave smo, ne le sodobnega življenja. Prezračimo, sprostimo, osvežimo in razgibajmo se pod
okriljem narave in napolnimo svoje energetske rezervoarje. Pomlad je idealen čas za to.

Telo oskrbimo tudi z esencialnimi aminokislinami, ki jih telo nujno potrebuje za nemoteno delovanje in jih
prav tako mora dobiti s hrano, ker jih ne more samo sintetizirati iz drugih sestavin. Esencialne aminokisline
se nahajajo v beljakovinah. Beljakovinska hrana na prvi stopnji razstrupljanja so lahko so stročnice, soja,
jajca, perutnina, mastne ribe in jagnjetina, ki je od mesa najmanj alergena. Telo potrebuje zelo majhne
količine beljakovin.

Zelo pomembno je, da začnemo v začetku razstrupljanja umikati iz shrambe industrijsko predelane
prehrambne izdelke. Ti vsebujejo razne dodatke, ki se ne prebavijo in povsem izločijo iz organizma. Motijo
in otežujejo proces presnove, slednjič pa se v napol prebavljeni obliki odložijo v šibkih točkah organizma,
kjer povzročajo bolezni in težave. Namesto že pripravljene hitre ali industrijsko predelane hrane na splošno
uživajmo kar se da ekološko pridelane izdelke.

Če se tudi v času razstrupljanja težje odrečemo kavi, uživajmo namesto prave kave, ki vsebuje za želodec
zelo agresivne snovi, raje kavo iz korenin cikorije ali regrata ali pa zeleni čaj. Tudi zeliščni čaj je lahko
primeren napitek.
Sladkor nadomestimo z ekološko pridelanim medom ter manjšimi količinami javorovega, rožičevega ali
datljevega sirupa. Namesto kravjega mleka uživajmo v prvi fazi razstrupljanja raje sojino, riževo, mandljevo,
kozje ali ovčje mleko. Da bodo jedi okusnejše, uporabimo soli iz zelišč ali morske trave. Najboljša so sveža
zelišča ali začimbe.

Dan lahko začnemo s kozarcem tople vode z limoninim sokom. Zvečer za nekaj minut prevremo pest prosa
ali ovsa, zjutraj pa ga prelijemo z jabolčnim sokom ali mlečnim nadomestkom in že imamo osnovni zajtrk. V
to zmes lahko vsak dan drugače in po želji dodamo še koščke jabolka, papaje, ananasa, jagod, hrušk ali
živega jogurta (probiotični jogurt, ki vsebuje zdrave mikroorganizme). Ali pa si privoščimo zajtrk iz živega
jogurta, ki mu dodamo dve žlici sezamovih, sončničnih, lanenih ali bučnih semena. Semena lahko zvečer
namočimo v vodi, da začnejo s procesom kaljenja, kar še poveča njihovo vrednost. Če imamo raje obilnejši
zajtrk, je polnozrnati kruh, rižev kolač ali kolač iz ovsa prava rešitev, zakrknemo lahko jajce in ga začinimo z
zeliščno soljo.

Glavni obrok je lahko neoluščen rjavi riž ali druge žitarice z zelenjavo, pečeni sladki krompir ali pražena
zelenjava. Zelenjavna juha z žitaricami in polnozrnatim kruhom je lahko tudi glavni obrok. Če namesto
rezancev stresemo v juho pest prosa, ajde, ovsa ali drugega žita, smo dolgo siti, pa še bolj zdravo je. Priloge
h glavnim jedem so lahko tudi razne stročnice, kdor pa še ni vegetarijanec, so ribe in perutnina v prvi fazi
razstrupljanja prava izbira.

Primerna sladica je živi jogurt, sadje ali pa nadvse okusen popečen sadež z začimbami, na primer jabolka s
cimetom.
Vmesni obroki pa so lahko mešana semena in oreščki, rižev ali ovsen kolač z arašidnim maslom, sveže
sadje, tudi banana ali avokado ter kozarec svežega zelenjavnega soka iz korenčka, zelene, rdeče pese.

Na začetku obroka lahko hrano blagoslovimo tako, da položimo obe dlani nad njo ter si za trenutek
zaželimo, da nam da moč, energijo in zdravje. Jemo vedno umirjeni in sproščeni z zavestjo, da hrana
podpira organizem, ohranja življenje in postane gradnik naših celic. Uživanje hrane je sveto opravilo. Pri
jedi se ne zapletajmo v težke razprave. Te si prihranimo za kasneje.
Med obrokom čimbolj zadovoljimo svoja čutila. Hrano najprej povohamo, si jo ogledamo in si na njej
napasemo oči. Nato preizkusimo okuse različnih posameznih sestavin obroka in uživamo v njih. Hrano, ki si
jo vzamemo z rokami, potipamo in občutimo s prsti. Z aktiviranjem čutil spodbudimo prebavni proces in
povečamo absorpcijo hranil.
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MACA V PRAHU (Maca root powder)

Poznana po tem, da pomaga naravno pri dvigu libida, hormonskemu
neravnovesju(boleče menstruacije,menopavza), pri moških pa
izboljšuje kvaliteto sperme. Znanstveniki so ugotovili, da vpliva
na plodnost pri obeh spolih, ter pomaga pri težavah s spolnimi
organi. Maca je naravni afrodiziak, pomaga vzpostaviti harmonijo
v telesu, povečuje libido, vrača fizično in psihično vitalnost, krepi
imunski sistem, znižuje stres in depresijo, pomaga pri zdravljenju
neplodnosti.
Dokazano je, da izboljša količino in kvaliteto semenskega izliva oz.
sperme (tudi do 200 %), poveča erekcijo, pri ženskah pa povečuje
plodnost, ureja hormonsko stanje, urediti pomaga menstrualni ciklus...

Rastlina Maca (Lepidium meyenii) je enoletni gomolj, ki uspeva na
visokih ravnicah perujskih Andov (4.400 nadmorske višine). Maco so od
nekdaj gojili kot rastlino, ki ima poživljajoče učinke na naše telo in sposobnosti. Gomolje so tradicionalno
uporabljali za povečanje energije, ter ohranjanje hormonalnega ravnovesja. Okolje v katerem uspeva Maca
je znano po ekstremnih pogojih (visoka temperaturna nihanja, močni vetrovi, visok UV faktor), zato je
rastlina zelo odporna. Maca raste kot gomolj, njene nadzemne dele domačini uporabljajo kot zelenjavno
prilogo, medtem ko gomolje sušijo in predelajo v prah. V Peruju Maco jedo surovo, kuhano v juhah, ali kot
prašek dodano k piškotom ali napitkom. Maco v Andih, že več kot 2000 uporabljajo kot hrano in kot
dodatek k prehrani za boljše počutje.

Maca velja za legendarni izvir Inkovske moči. Gomolj Mace vsebuje veliko beljakovin, železa, cinka,
magnezija, kalcija, ogljikovih hidratov, fosforja in skoraj vse vitamine. Maca vsebuje posebne hormonom
podobne elemente, ki lahko uravnavajo oskrbo s krvjo v medeničnem predelu, ter s tem vplivajo na stopnje
testosterona ali estrogena v telesu. Maca je odlična hrana za povečanje vzdržljivosti in povečanje mišične
mase. Veliko ljudi, ki redno uporabljajo Maco, pravi, da ima velik učinek na povečanje fizične in psihične
učinkovitosti. Posebej priljubljena je med alpinisti in ekstremnimi športniki.

Znanstvene študije so dokazale, da ima uživanje Mace pozitiven učinek na razpoloženje in mentalno
pripravljenost. Prav tako Maca povečuje zmožnost spomina in učenje. Znanstvene raziskave so dokazale, da
afrodizične lastnosti Maci daje snov izotiocianat. Z isto raziskavo so ugotovili tudi prisotnost glukozinolata,
ki dokazano povečuje plodnost.

Hranilno vrednost gomolja se uporablja za:
premagovanje utrujenosti,
odpravljanje depresivnih stanj s pomočjo pravilne prehrane
pri menstrualnih nepravilnostih
hormonskemu neravnovesju (normalizira steroidne hormone kot so testosteron, progesteron in

estrogen). Zaradi tega ima Maca sposobnost preprečevanja hormonalnih sprememb, ki se kažejo s
staranjem, vrača funkcionalni status in s tem kreativni libido

krepi kvaliteto las in nohtov

Maca je dodatek k prehrani in uravnoveša, spodbuja k boljšemu delovanju celotnega telesa - izboljša,
uravnovesi in stabilizira določene elemente. Je vir energije in dobrega počutja.

Maca izredno dobro pomaga pri ljudeh z nepravilnim delovanjem endokrilnega sistema. Je izvrstna pri
pomlajevanju tkiva ter imunskega sistema za vse ljudi in vse starosti od 3. leta otroka dalje do globoke
starosti.



In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena
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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 feng
shui svetovanja in energetska jo 040 503 895 taja@
divine.si
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