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“P in brez da e vesi

vesi
zadovoljstva

vesi ” Dr. Wayne Dyer

se Stvarstvo je vnaprej hvale

Do naslednji utrinke

časi gremo na obrate. V notranjih svetovih se dogajajo premiki in spremembe.
V oktobru je bilo ključno, da ste si vzeli čas za opazovanje in notranjo umiritev.
V novembru bo notranja umirjenost čna od intenzivnosti dogajanja na vseh ostalih nivojih.

Zato sem začutila in z vami delim pripro Wayne Dyer se oseb , ki
gojijo željo in najviš , da nam za vedno in dokončno zavlada Ljubezen, Mir in Radost. Z
namenom pomagati našemu Planetu, in vsem njegovim prebivalcem, da se rodi Novi Svet, prosimo vse
'ustvarjalce luči', ki enako kot mi čutijo to potrebo, da se zaobljubijo vibrirati in ves čas z največjo
intenzivnostjo vzdrževati to stanje. To je nujno potrebno za ustvaritev kvantnega skoka,

.

govorit :
“TUKAJ IN ZDAJ :

LJUBEZEN, MIR IN RADOST
!”

Potrebno je občutiti čustva, kakršna nas prevzemajo, kadar smo "zaljubljeni". Dobro je vzdrževati to
frekvenco na "skoraj obseden” način in seveda posledično ravnati enako. (Moja vibracija je hvale

izvaja 21 dni in tako ustvarit in aktivirat ener krog .
V času teh 21 dn , večkrat ponovi : " em Ljubezen, Mir, Radost"
in ob tem občuti potrebna čustva čin boste čutenja

ezultati bodo ogromni

osameznik, ki živi in vibrira v sozvočju z optimistično energijo sodi drug , uravno
negativnost 90.000 ljudi, ki živijo na nižjih nivojih energije ter pomaga tudi njim spremeniti njihovo
vibracijo.
En posameznik, ki živi in vibrira v sozvočju z energijo ljubezni in spoštovanja do vsega, ko to doseže,
uravno negativnost 750.000 ljudi, ki živijo na nižjih nivojih energije.
En posameznik, ki živi in vibrira v sozvočju z energijo razsvetljenja, in brezmejnega miru,
uravno negativnost 10 milijonov ljudi, ki živijo na nizjih nivojih energije.

V .

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

Taja Albolena

še bolj klju

šnjo Dr. pozval v

žnost!
Taja)

ške

ta ob ustvarili tako v sebi kot zunaj sebe

žno za tvojo predanost, ki ti bo stokrat povrnjena

Izžarevajte ljubezen in radost in mir, kajti svet spreminjamo od znotraj navzven!



Notranje popotovanje v globino svoje duše nas bo vodilo v razkritje dušnega namena, življenjske misije,
tega zakaj smo tukaj.

Morda čutiš,

Zdaj je čas, da

Zmenek z usodo

Nikoli ni prepozno, da se prebudiš in se spomniš svojega dušnega dogovora, svojega
namena in svoje notranje strasti.
Večina ljudi zmotno meni, da je življenjski klic delo, ki naj bi ga opravljali. To notranje popotovanje vam bo
razkrilo, kaj dušni klic v resnici je, kaj pomeni živeti svojo misijo, svoj življenjski namen.

Hrepenenje po tem, da bi izpolnil svoj življenjski namen.
Hrepenenje po delu, ki bi te izpolnjevalo, globljih odnosih z drugimi, da bi lahko svoje edinstvene darove
delil z drugimi in da bi svet postal boljše mesto za vse nas
Da je aktiviranje polnega potenciala in resničnega dušnega namena nujno potrebno zdaj
Da svet potrebuje tvoje sodelovanje in soustvarjanje
Da si pripravljen, da deliš svoje darove s svetov, pa ne veš kako
Osamljenost in da si brez podpore, da bi izpeljal kar čutiš v sebi
Da si poklican, da začneš uresničevati nove projekte, nove načine delovanja, ki bi prinesli pozitivno razliko v
svet, pa ne veš kako naj bi izgledalo
Klic tvoje misije, pa ne veš kako začeti

Če prepoznavaš to v svojem življenju in hkrati čutiš močan notranji klic, notranje hrepenenje je dobra
novica, da nisi sam. Večina nas čuti notranji klic, ki obljublja več. Čutimo večji namen, večji pomen, več
strasti, večji vpliv. Dejstvo je, da se nahajamo na premiku, premiku vrednot, premiku zavesti, premiku v
družbenih in ekonomskih sistemih kot jih poznamo danes.

Ljudje čutimo močno potrebo, hrepenenje po tem, da bi se čutili živi in da bi čutili, da s svojim življenjem
prispevamo k celoti, da ustvarjamo pozitivno razliko v svetu, v katerem živimo. Ljudje čutimo željo po
povezanosti z vsem kar je, po povezanosti z lastnimi globinami in z mestom višje modrosti, ki je v nas
samih.

Ne glede na močno notranjo željo veliko ljudi čuti, da so zataknjeni. Stari zemljevidi na novem teritoriju ne
zadostujejo, enostavno smo se znašli na nepoznanem področju. Večina ne ve kako živeti življenje svojega
resničnega dušnega namena, kajti družba bolj podpira osnovno preživetje kot pa negovanje svojih najvišjih
potencialov in razcvet naših talentov in sposobnosti.
Večinoma ne vemo, kako uresničiti svojo možno prihodnost v sedanjosti, kako aktivirati svoje potenciale in
povezati vse aspekte sebe v ustvarjanju svoje najboljše različice samega sebe.

Se spomniš svoje notranje kreativnosti in povečaš svoje sposobnosti kreacije
Odkriješ globoke vire čustvenega in fizičnega zdravljenja znotraj sebe
Objameš v sebi moč, da svoje življenje soustvarjaš in živiš globoko izpolnjujoče življenje, polno navdiha
Dostopaš do notranje modrosti in vedenja, ki bo obogatilo in oplemenitilo tvoje življenje
Ustvariš v sebi pogled na svet poln empatije, potrpežljivosti in modrosti
Se povežeš z virom starodavne modrosti, ki ti bo pomagala navigirati skozi tvoje vsakodnevno življenje
Soustvarjaš s poljem čiste možnosti
Prepoznavaš svetost v vseh stvareh, s katerimi prihajaš v stik

je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi tri mesece, 7 srečanj vsakih 14 dni bo pred
vami vsakič razgrnilo novo temo starodavnih šol misterijev, sodobnih dognanj znanosti in osebnih izkušenj,
ki sem jih v svojem 18-letnem popotovanju vase spoznala. Gre za izjemno transformativno izkušnjo in
zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega popotovanja.

Bistvo skupnega popotovanja je ustvarjanje medsebojne podpore in odnosov, ki nas bodo podpirali v tem,
kar želimo postati in ne v tem kje trenutno smo ali kjer smo bili.
Gre za ustvarjanje skupnosti, da se spodbujamo in podpiramo v tem, da dosežemo svoj najvišji potencial in
izpolnimo svojo misijo na Zemlji.
Notranje popotovanje vodi .

Srečanja potekajo na Miklošičevi 1 v Ljubljani, Tempelj Divine.

Taja Albolena
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Skozi sedem srečanj se bomo srečevale s tremi ključnimi aspekti

Vabim te, da postaneš ena tistih prebujenih, izpolnjenih, zadovoljnih in srečnih žensk

Taja Albolena

ozaveščanja in utelešenja ženske moči v
nas samih:

,

.

Prvi ključ je, da vidimo in presežemo svoje osebne vzorce, ki so nam na poti, da uresničimo sebe.
Pomembno je, da prepoznamo svoje ključne vzorce, kajti dokler jih ne ozavestimo lahko manifestiramo
kolikor želimo, vendar vedno znova odreagiramo iz starih vzorcev in ne prepoznamo priložnosti, ko se
pokažejo v našem življenju.

Prvi korak je, da pridemo v stik z močjo, da stopimo v proces, prevzamemo odgovornost, da vidiš sebe kot
vir svoje izkušnje, da si ti tista, ki kreira svoje življenje. Tukaj prepoznamo dva dela sebe, eden je moder,
zavestni del sebe, drugi pa je mladi del sebe, ki drži čustveni center vzorca. To kar ustvarjamo v prvem delu
notranjega popotovanja je povezovanje teh dveh delov znotraj sebe. Pa tudi pridobivanje samozavesti, da
presežemo notranje omejitve in se začnemo odzivati na nove načine.

Drugi ključ je da začnemo soustvarjati, da se povežemo z energijo in inteligenco Univerzuma, življenja, da
začnemo soustvarjati z življenjem. Gre za ključni premik v ustvarjanju stvari, ki si jih najbolj močno želimo,
še posebej notranje realnosti naših najvišjih potencialov, ljubezni, intimnosti, povezanosti, soustvarjanje z
inteligenco in energijo življenja, ki presega naš lokalni jaz. Gre za postavljanje notranjega temelja, iz
katerega se soočamo z izzivi in razočaranji v našem življenju. Iz katerega zmoremo prepoznati, da so
razočaranja v resnici blagoslovi, ki nam pomagajo, da rastemo in se razvijamo onkraj pričakovanega. Da si
dopustimo postati najbolj veličastna in najboljša verzija samega sebe v partnerstvu z življenjem.

Tretji ključ pa je, da aktiviramo kolektivno polje podpore. Večina nas je delala na sebi sama in vendar za
uresničenje naše usode pomembno, da se povežemo s kolektivnim poljem podpore. Da bi realizirala
potenciale svojega življenja in doprinesla k evoluciji sveta tega ne moreš narediti sama. Verjemi, iz izkušenj
lahko potrdim, da ne moreš postati to kar si v resnici, sama. Moški sistem moči podpira individum
posameznika. V moškem sistemu moči je naše predvidevanje, da v resnici ne potrebujemo odnosa z
drugimi, da ustvarimo stvari po katerih hrepenimo.

Večina nas dela na sebi že desetletja, borimo se v izolaciji, sami v sebi, da se prebijemo skozi stare vzorce in
prinesemo naše darove in talente v svet.
Četudi imamo mnogo prijateljev, ki nas podpirajo in smo del skupnosti, še vedno čutimo čustveno
osamljenost in pomanjkanje podpore, ki bi nam omogočila razcvet in uspešnost, ki predstavlja resnično
prepoznanje svojega klica.

Da bi uresničili usodo, svoje potenciale, talente potrebujemo podporo, ki presega samo nas, enega samega
človeka. Samo s povezovanjem z drugimi se lahko spogledamo in transformiramo nekaj tako velikega in
vseobsegajočega kot je odzivanje na spremembe v svetu.

ki soustvarjajo ta
svet zavestno. Da s svojimi edinstvenimi, unikatnimi darovi in talenti obogatiš življenja mnogih. Da
prepoznaš lastno veličino, unikatnost, briljantnost in da živiš to, za kar si se utelesila v tem življenju, da
postaneš izjemna, najbolj veličastna in najboljša različica same sebe.

Notranje popotovanje vodi
Srečanja potekajo na Miklošičevi 1 v Ljubljani, Tempelj Divine.
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In pred nami je november, težko pri že vse leto.
še zarjavele povezave s centrom Vesolja in centrom naše

Zemlje. Notranja umirjenost in prisotnost v telesu sta klju šenost v tukaj in zdaj,
biti v telesu in zaznavati kaj

ših
šanje kaj je molitev nemalo presene ših molitev,

saj molitev ni mo

šenost, nezadovoljstvo? Ali molite
zadovoljstvo, izpolnjenost, obilje, ljubezen? Kaj

šanje, saj bi mnogi nanj odgovorili, da ob vsem kaosu, ki se dogaja pa
žamo skozi svojo kratkovidnost je, da nimamo

življenja, ker si ne dopustimo
ši živimo tako malo uporabljeni, da so nekateri zakrneli. Iz mojega

preu šol misterijev sem prejela mo

š
ših odsevov, ter zavedanje, da je vse, kar gledam zunaj sebe

moje. Sprejemanje polne odgovornosti za to kar ustvarjate bo vedno bolj pomembno v
ša popolno opuš žrtve in ubogega jaza, ki mu ljudje, država, svet

delajo to in to in to... Nih še manj v nas, vse so
samo naše projekcije, naše preslikave nas samih iz sebe navzven.To je kot bi hodili po svetu ogledal in vsak,
ki bi ga sre bi vam odslikal del vas, kajti vsak je le ogledalo v katerem se lahko ogledamo, sami sebe.

Veš še naprej aktualna. Postati pri š
stopiti korak nazaj in se vprašati: Kaj mi ima to povedati? Ko si v kaosu in preobremenjen je izjemno
pomembno, da stopiš korak nazaj in se vprašaš kaj ti ima to povedati o tebi? Kaj š ob vsem kar se
dogaja? Soo š še prebujenje.
Pomembno je, da nehate bežati stran od njih in se soo

š
šjem v vsakem posamezniku. Prizemljujemo stvari, ki so v prehodu, ki smo mu pri

šenost sebe, kaos in pri

čakovani mesec, o katerem govorimo 11.11.11 je tik pred
vrati. Samozavedanje nam pomaga čistiti na

čni za samozavedanje. Utele
čutite.

Ena meni najljub izjav prihaja iz ust Gregga Bradena, ki pravi, da je bil ob odgovoru tibetanskih menihov
na njegovo vpra čen nad odgovorom:” Nikoli niste videli na

č videti. Ko nas vidite mantrati dolge ure vsak dan ali kako uporabljamo zvonove, posode,
zvončke in kadila, vidite samo to kako ustvarjamo občutek v telesu. Občutek je molitev!”
Kaj ustvarjate, kaj molite vsak dan? Ali molite pomanjkanje, prestra

čutite v sebi?
Resnično razsvetljeno vpra č nimajo
časa čutiti. In to kar izra časa soustvarjati tega sveta, svojega

čutiti. Pogosto se moramo dobesedno ponovno naučiti, kaj sploh pomeni
čutenje, saj so na čuti v svetu v katerem

čevanja čan navdih, da je potrebno prebuditi svoje notranje čute, se
začeti zavedati pomena čutenja za kreacijo in enostavno narediti vse kar je potrebno, da začnemo
soustvarjati. V Zmenku z Usodo bomo naredili tudi to, prebudili svoje eterično telo, se začeli zavedati svoje
moči kreacije, da resnično zavestno soustvarjamo sami sebe tukaj in zdaj.

Verjetno ste v oktobru opazovali, kako sta bili poleg prisotnosti in opazovanja močno prisotni ve čini
projiciranja in prepoznavanja projekcij, na

času v katerega se
premikamo. Kar s seboj prina čanje vloge

če zunaj nas nima te moči, da bi lahko karkoli naredil nam,

čina opazovanja je ča dogajanju v svetu je bistvenega pomena. Da zmore

čuti
čanje z občutki nemoči, paranoje, ujetosti, izkori čanosti so ključni za va

čite z njimi, v sebi.

čen za razumevanje novih aspektov, novih
poti, ki morda vznikajo v notranjem kaosu. Čutenje je pot, ki vodi do novih tehnologij, novih načinov
povezovanja, novih skupnosti, socialnih in ekonomskih ve čin, spretnosti in sistemov, ki se rojevajo globoko
pod povr ča pomembne in
ključne za vse kar soustvarjamo. Sama na vse skupaj gledam zelo prizemljeno. Res je, da prihajajo novi
aspekti, nove energije, vendar nič ni samo po sebi umevno tudi to ne, da smo vsi upravičeni do novih
vpogledov samo zato, ker smo na Zemlji. Res je, da ni potrebne nobene visoke filozofije, da bi lahko
sprejeli, kar prihaja in vendar je ključno to, da smo sprejemljivi, da si dopustimo sprejeti, da smo
pripravljeni narediti prostor za novo, kar pomeni da opustimo vse staro.
Prizemljenost, čutenje sebe in sprejemljivost so ključ.
Opustite evforijo, razpr čakovanja.
Čas je za velike stvari.
Sprejmite.
Opazujte.
Bodite odprti.
Bodite prisotni.
Bodite priča.
Bodite umirjeni.
Opazujte.
Sprejemajte.
Bodite kar ste.

Kot boste prebrali v nadaljevanju je mesec november res klju
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Povzeto po kanaliziranju nadangela Mihaela skozi Celio Fenn

Ko se pribli 11/11/11

Te nove kode obnove bodo aktivirale va

To pomeni, da bodo prisotni mo

U

V

To prejemanje in sidranje teh energij bo va

Izjemno pomembno je zavedanje, da je prepoznavanje du

Spremembe bodo vzniknile iz stresa in kaosa, ki ga opazujete okoli sebe. Tisti, ki so pri

KODE OBNOVE
žujemo prehodu že prejemate svetlobne kode obnove. To so svetlobne kode, ki bodo

pomagale aktivirati in energetizirati procese obnove na Zemlji. Gre za pakete kozmi svetlobe in
informacij, ki prinašajo nova navodila iz božanskega srca za obnovo vse kreacije v tem novem ciklu
kozmi

še svetlobno telo in vaš DNK in zgodilo se bo naravnavanje na
izvorni na žanske ve ške oblike življenja. Prejeli boste tudi nove informacije za
razvoj ške oblike na nove na

še
svetlobno telo in tudi fizi

Že nekaj živ
šokov in kratkih stikov, ki lahko povzro žganske kapi zaradi

kratkega stika v notranji napeljavi. Zdaj gre zares in v tem prehodu se bo
š živ

š

šil frekvence svetlobnega telesa in fizi šjo in
finejšo izkušanje relanosti v tistih, ki so pripravljeni objeti nove frekvence in jih utelesiti kot mojstri nove
realnosti na novi Zemlji.

širšem smislu bodo kode obnove u življenja na Zemlji, ko se oblikuje nova
matrica pete dimenzije in se manifestira skozi nove na skozi

ško-božansko kapaciteto ljubezni, miru in obilja. Vsi aspekti življenja bodo šli
šilo s prihodom,

sidranjem in prizemljevanjem novih kod obnove v matrico nove Zemlje.

š privilegij in vsa Zemlja bo imela nekaj zaradi obilja in
blagoslovov, ki se zlivajo na Zemljo, skozi sidranje višjih nivojev zavesti. Prihaja

šijo in
štvo in ekološko destrukcijo in se bodo umaknili novim na

življenja, ki bodo temeljili na podpori in eti ške pravice po
hrani, obleki, zato š ževanju za vsakogar, da se razvije in raste v skladu s svojim dušnim
na

šnega namena in na še vedno na vsakem
posamezniku. Vsak mora sam v sebi odkriti kaj je tisto, kar je njegova izbira, to ni nekaj, kar bo magi

življenje in bolj kot kdajkoli prej se
bomo tega za

žrtve. Nismo žrtve, vse kar opazujemo soustvarjamo!

šli na Zemljo z na

šnim dogovorom deliti z drugimi in da se za šji namen. Kode
obnove bodo vse skupaj le pospešile in prebudile tiste, katerih delo je del obnove in rojstva nove realnosti
Zemlje. S tem ko kode obnove prihajajo na Zemljo iz božanskega kozmi

šni namen in s tem pozdravite nove energije, ki vas bodo podprle v
doseganju tega kar ste kot duša izbrali, da boste v tem življenju udejanjali zase in v soustavarjanju in
sodelovanju z drugimi.

šna misija ni delo, je naravnanost, je namen, ki ga
žate v svetu v skladu s to naravnanostjo. Nehajte to iskati zunaj sebe, vse to je že v vas.

Vse kar potrebujete je, da se tega spomnite!

čne

čnega rojstva. “Konec” je pri koncu in sedaj je resnično čas za novo rojstvo in nove začetke.

črt bo čdimenzionalne člove
člove čine.

čni električni pulzi, močna električna energija bo prehajala skozi bva
čno telo, kjer bo fizična DNK prejemala nove informacije obnove in regeneracije.

časa govorimo o tem, kako pomembno je ojačati svoj čni sistem, da bo prenesel te impulze, ki
bodo prihajali brez večjih čijo srčne in mo

čisto zares pokazalo kako dobro
smo pripravljeni na to, kar prihaja. Či čenje notranjega sistema in prehodov v čnem sistemu je ključnega
pomena za lahkoten prehod v obdobju med 11:11:11 in 12:12:12. Meditacija in zavestno ozave čanje
vsega, kar vam je na poti, da spustite stvari skozi sebe so bistvenega pomena v tem času.

činek nove energije bo pospe čnega telesa, kar bo omogočilo vi

činkovale na vse aspekte
čine bivanja in bitja, kar se bo pokazalo

člove čez ponovno presojo in
restrukturiranje, da bi ustrezali novi poravnavi z novo realnostjo. Vse se bo pospe

čas blagostanja za vse in ob
tem se ru čistijo stari sistemi, kajti za to, da lahko sprejmemo novo moramo za to narediti prostor.
Stari sistemi ekonomije so ustvarjali siroma činom

čnih principih, kar bo zagotovilo osnovne člove
či ču in izobra

črtom.

črta
čno

padlo z neba vsem v nekem trenutku. Vsak je 100% odgovoren za svoje
čeli zavestno zavedati. Kar pomeni, da ne bo prostora za svetohlinjstvo, ki smo mu priča vsak

dan pri sebi v zvezi s svojio percepcijo, da smo

črti
za nove skupnosti, nove socailne in ekonomske sisteme bodo poklicani, da začenjo svoje darove v skladu s
svojim du čnejo naravnavati na svoj najvi

čnega srca je izjemno pomembno,
da se naravnate bolj polno na svoj du

Čas je, da prepoznate, da du čutite v sebi in preko tega se
izra
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MAVRI 11/11/11 IN 12/12/12

INDIGO RO 11/11/11

ČNI MOST IN VLOGA INDIGO/KRISTALNIH POSAMEZNIKOV MED
Obstajajo du

Mnoge od teh skupin se premikajo v nove vloge, ki bodo pomagale ustvariti novo Zemljo. Indigo/Kristalne
du

Ko bo ta mavri

Mnogo Indigo/Kristalnih bitij je, tako mladih kot

Ta nov du 12/12/12 prihajajo
2012, bo ta skupina du

12/12/12 do 21/12/12. Ta

Tako boste v naslednjem letu mnogi spoznavali svojo nov du

Dogodek 11/11/11 bo prehod v kozmi

V tem zvzdnem portalu 11/11/11 se bo Zemlja naravnala na svojo kozmi

šne skupine, katerih specifi šni namen je v fazi velikega premika. Gre za Indigo-Kristalne
dušne družine, kajti v osnodi je bil njihov namen prebujanje in preobrazba planeta, s tem da so izzivali
sisteme in da so se spominjali svoje izvorne mo še, s spominjanjem svoje božanske dediš

šne družine so mavri
žbenih stikov. Te nove

ideje bodo “semena” ki bodo rasla in se oblikovala kot nove oblike življenja.

šli v ve
življenja, ki spoštuje zemljo in vse, ki živijo na njej, tako bodo siromaštvo in vojna postali stvar preteklosti.

že prebujenih, ki so naredili premik in so sedaj pripravljeni,
da objamejo naove dušne namene za novo Zemljo.

šni namen se bo popolnoma naravnal na novo Zemljo in do prehoda
šnih voditeljev ustvarila nove strukture in skupnosti, ki bodo

Zemljo popeljali preko mavri

šni namen, prepoznali boste ponovno
nastavitev kompasa v sebi kot bi za

ših življenjih in mnogi se pripravljate na kon
že navadili na pretok sprememb in veste kako sprejeti in se prepustiti usodi vaše Duše z milino in

radostjo. Kajti to je tisto v kar se v novi Zemlji premikate - v radost in sre

življenju v zadnjem letu. Zame je vse kar je Mihael povedal v zadnjem kanaliziranju le potrditev tega, kar se
mi dogaja zadnji dve leti. In ker vem, da se vse dogaja z namenom sem bila vzhi

še
duše.

ša dušni namen, kaj je vaša življenjska misija, vas vabim na novo
notranje popotovanje, ki sem ga poimenovala . Gre za sklop sedmih druženj, skozi katera
bom z vami delila znanja starih šol misterijev za premik v novo Zemljo, v novo dobo. Vabljeni na zmenek z
vašo usodo!

žnati zvezdni portal, kar predstavlja odpiranje vašega
osebnega zvezdnega portala za vnebovzetje. Gre za odpiranje in poravnavanje kronske

šne zvezde
in zemeljske zvezde bo usidrala in integrirala te nove energije v vaš energijski sistem. Gre za povezovalni

žanske brezpogojne
ljubezni. In naša izbira je ali bomo naredili ta korak skupaj z njo.

ženje na ta dan v Temlju Divine
na Mikloši

čen du

či du čine kot
zemeljski angeli in aktiviranjem DNK svetlobnih kod za prebujanje in preobrazbo.

čni most v novo realnost. Gre za mlade ljudi večinoma pod 40 leti, ki bodo s svojo
kreativno energijo ustvarili nove ideje v ospredju novih tehnologij, ekonomije, dru

čni most novih idej in konceptov vzpostavljen, bomo pre čdimenzionalen način

čega
praznovanja v letu

čnega mostu v zaključni prehod trojnega zvezdnega časovnega prehoda v času
med časovni prehod 9 dni prestavlja zaključno integracijo in poravnavo s
kozmičnim srcem, ko se bo Zemlja naravnala na nov veliki cikel Evolucije v mir, harmonijo in ljubezen.

čenjali novo inkarnacijo v istem fizičnem telesu. To lahko pomeni velike
spremembe v va čni premik v tem procesu leta 2012. Do zdaj
ste se

čo.

Morda se vam tako kot meni za nazaj razkriva pomen in namen prehodov, ki ste jih naredili v svojem

čena, ko sem prebirala
zgornji tekst, ker sem dojela zakaj sem dobila določene navdihe in navodila glede preoblikovanja svojega
dela v prihodnje. In en del popolnoma novih usmeritev so tudi notranja popotovanja DivineFeminine in
Zmenek z usodo, katerih namen je povezovanje, prebujanje in ponovna naravnava na izvorno moč va

In če ste v precepu in ne veste kaj je va

čno ro
čakre s solarnim,

galaktičnim in kozmičnim centrom, kar vas bo povezalo v večdimenzionalnost. Odprta čakra du

čakri, ki vam bosta odpirali pot v večdimenzionalnost in kozmično realnost v katero vstopamo z velikimi
koraki.

čno usodo. Postaja zlata posoda
svetlobe, tako kot smo mi, če smo sledili prehodom v portalu 11:11 leta 20110 postali zlata posoda
svetlobe, ki se polni s kozmično kristusovo energijo. Zemlja prehaja v sveto energijo bo

Če vas zanima več o notranji alkimiji in prehodu 11:11:11 vas vabim na dru
čevi 13.

Zmenek z usodo

ŽNATI PREHOD
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Danes, Najdražji odpri moje srce in oči,
naj užijem vse, kar si ustvaril,
in zaživim v večni ljubezni s tabo.
Pomagaj mi, da te vidim v vsem,
kar zaznavam s svojimi očmi,
s svojimi ušesi, s svojim srcem,
z vsemi svojimi čuti.
Naj gledam z očmi ljubezni,
da te lahko najdem povsod,
kamor me zanese pot,
in te vidim v vsem,
kar si ustvaril.
Naj te uzrem v sleherni celici mojega telesa,
v slehernem gibu mojega uma,
v slehernih sanjah,
v sleherni cvetlici,
v slehernem človeku, ki ga srečam.
Ne moreš se skriti pred menoj,
saj si povsod, in mi,
jaz sem eno s tabo.
Naj se nenehno zavedam te resnice.

In tako bodi.
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FENAKIT...

Afirmacija deve kristala

kamen integracije

“Moja frekvenca vibrira na zelo visoki ravni in zato aktivira vse vi
m ter aktiviram eteri ij ali meridiane v telesu

Hkrati pritegnem svetlobno telo bli
e iz

zapisov matrice Opogumljam va
Pomagam vam pri manifestaciji va Pove

A m . Uravnove o
matrico, Imam to sposobnost, da aktiviram in

m ”

Fenakit ima eno najvišjih kristalnih vibracij. Povezuje zavest osebnosti z višjo zavestjo. Povezuje se tudi z
angelskim kraljestvom in vnebovzetimi mojstri.

Fenakit je izjemno ljube

Resonira z im om
ter pomaga v procesu vnebovzetja. Kristal i , a esa

vedenje.

Aktivira nevrolo

: " Odpiram se iniciaciji v vi

šje šega energijskega sistema.
Delujem

že fizi
šli skozi proces vnebovzetja. Prenašam i

šo bit, da se utelesi in izraža skozi brezpogojno
ljubezen. ših sr želja. šo modrost, umirjenost,
potrpežljivost, odpuš šam

ševanju razli žav v povezavi z duhovnostjo.
Odpira kanale svetlobe in prebuja višje energijske centre. Pomaga vam na poteh odkrivanja notranjih
dimenzij in pri kristalnih popotovanjih. Pomaga vam, da ljubezen postane glavna vibracija vašega življenja.

ške krogotoke, ki so odgovorni za vid. Pomaga zmanjševati pritisk v o
šne

zvezde navzgor in pomaga pri povezovanju z višjim jazom. Omogo

žnate, rumene in rjave.
Fenakit ne potrebuje š

šje ravni zavesti

čakre va
na subtilnih nivojih in čisti čno telo ter energ ske poti .

čni ravni obstoja. Povezujem vas z angelskim kraljestvom in tistimi,
ki so izmojstrili bivanje na fizičnem nivoju in so nformacij

Akaše preko eterične .
čnih čujem va

čanje in ljubezen. ktivira zdravljenje eteričnega telesa eteričn
ko je to potrebno kot predpogoj za fizično zdravljenje.

ojačuje energije drugih zdravilnih kristalov.

č kamen, ki vam pomaga pri razre čnih te

Fenakit prečiščuje, integrira in prinaša duhovno vibracijo na Zemljo. eteričn teles in
aktivira svetlobno telo zdrav dušo čisti fizično in subtiln tel .
Energija fenakita je dostopna samo tistim, ki so se pripravili, da povzdignejo svojo osebno vibracijo na višji
nivo. Povezan je z vsemi čakrami in podaja znanje, kako čakre zdraviti in jih aktivirati. Stimulira tretje oko in
aktivira kronsko čakro ter izboljšuje notranje

čeh. Ojačuje
občutljivost na svetlobo, ki prihaja v telo in um preko kronske čakre. Aktivira vse nefizične čakre od du

ča globoko meditacijo in aktivira notranje
vedenje. Ima različne lastnosti glede na to, kje je najden. Madagaskarski fenakit je večdimenzionalen, a
doživlja se ga tudi kot medgalaktičnega.

Njegova barva je od brezbarvnega preko bele do ro
či čenja.

.”



Nahajamo se v izjemno razburljivem času v zgodovini. Od nas je odvisno kam bomo šli. To je odvisno od
vsakega posameznika, kaj bo izbral. Resnično takega momenta na Zemlji še ni bilo, kajti vsak posameznik
šteje, resnično šteje. In vendar je moje opazovanje, da večina ne razume, kje se trenutno nahajamo in
kakšne so izbire, ki so pred nami.
In čas je izjemen, je ključen, stojimo na robu in vse je odvisno od vsakega posameznika. Kaj boste izbrali?

Smo v Premiku, premiku zavesti, zavedanja in vsega kar prepoznavamo in zaznavamo kot resničnost, ki jo
živimo. Če začnem nekaj desetletij nazaj, da osvetlim tako popularen koncept evolucije o katerem se zadnje
čase toliko govori.
Kar bom delila z vami, je zame osvetlila Caroline Myss, meni zelo ljuba učiteljica, mistik, pisateljica. Stvari
so se nato samo jasnile in vedno bolj postavljale na mesto do razumevanja, ki ga bom delila z vami.

Živimo v času, kjer se vse premika hitreje, vedno bolj se stvari dogajajo s svetlobno hitrostjo. In če menite,
da je to le fraza poglejte od daleč. Če želite neko novico poslati v svet, se stvari zgodijo s svetlobno
hitrostjo. V svetu interneta se zlom lahko zgodi v trenutku, v trenutku lahko izgubite vse, identiteto, vse je
le nekaj klikov stran. Noro? To je naša realnost v kateri živimo. Ključno vprašanje je, kako dobro poznamo
nova pravila, pravila nove Zemlje?
Pravila, ki jih poznamo se spreminjajo, s svetlobno hitrostjo. Vprašanje je na katera pravila ste naravnani,
po katerih dogovorih delujete? Poglejmo kako si je Resnica utrla pot skozi zavest človeštva…

Arhetipsko gledano, se je evolucija človeške zavesti začela leta 1945 z energijsko spremembo, ki jo je
ustvarila ločitev atoma. Zgodil se je izjemen premik v energiji in v materiji, ustvarjena je bila prva atomska
bomba. V tem času se je odprlo polje za pretok informacij iz vzhoda na zahod. Če pogledamo iz mističnega
pogleda, iz arhetipskega stališča ni naključij, vsaka stvar se zgodi z razlogom, vprašanje je samo ali smo
sposobni ta širši pogled prepoznati in skozi to lečo uzreti dogajanje skozi zgodovino. Vse se zgodi z
razlogom, ki presega posameznika.

Petdeseta leta je zaznamoval pobeg DalajLame iz Tibeta v Indijo, kar je pomenilo velik premik informacij
bližje zahodu. Medtem ko se je veliko dogajalo v duhovnih vodah vzhoda, saj so iz Kitajske bežali tisti, ki so
na duhovnem področju držali veliko znanja in takrat se je znanje začelo stakati predvsem v ZDA. Na zahodu
so v Vatikanu v tem času naredili velik premik v odprtosti, saj so odprli svoje arhive. Na simboličnem nivoju
so se kar naenkrat odprli portali, dostopi do skritega, starodavnega znanja, tako vzhoda kot zahoda. Vsako
simbolično dejanje je pomenilo velik prestop, velik prehod na energijskih ravneh, česar se danes malokdo
zaveda. V glavnem smo usmerjeni na negativno plat zgodovine skozi sojenje, obsojanje, kritiziranje, ne
zavedamo pa se, da so bili vsi premiki v preteklosti potrebni in nujni, saj so nas vodili in usmerjali do tu kjer
stojimo danes. Vprašanje je, če vemo kje stojimo in predvsem kaj bomo storili z vsem te, kar smo že
naredili do zdaj.

Ta pretok informacij, znanja, tehnik meditacije je z velikimi koraki vstopil na Zahod v 60 letih prejšnjega
stoletja. V 60tih se je zgodila revolucija svetlobe in ljubezni. Beatli so z vzhoda pripeljali Maharishija in
transcedentalno meditacijo. Na mistični ravni je vse medsebojno povezano in pomembno je, da vidimo
povezave, kar lahko storimo le, če stopimo korak nazaj in pogledamo skozi novo lečo.
Kaj pomeni revolucija, ki se je zgodila v 60tih? Gre za osvobajanje psihe, kajti, da lahko sprejmeš novo
moraš najprej osvoboditi staro. Da lahko omogočiš novemu potencialu svetlobe in ljubezni, da vstopi,
moraš najprej narediti prostor zanju. In ko se zgodi osebna revolucija je prva stvar, ki se zgodi, da zamenjaš
obstoječa pravila, obstoječe zakone. Značilna za revolucijo je izjava …Nikoli več. V obdobju revolucije se
večina jasno zave česa noče več. Kar se je zgodilo v 60-tih je, da so se začele osvobajati spolnost, zakoni
partnerstva, kajti takrat se je začel podirati star mit glede zakonskih zvez, osvoboditev je prišla tudi na
področju pravic drugače usmerjenih partnerstev.

Izjemno pomembno je razumevanje, da je revolucija del naravnega sistema, je naravna stopnja v razvoju in
naravno ji sledi druga stopnja Involucije. Večina ljudi se ne zaveda dejstva, da ko ugotoviš česa nočeš nisi
dosegel še ničesar, kajti vakum v Vesolju ne obstaja, vsako izpraznjeno mesto moraš z nečim zapolniti. In
naslednja stopnja Involucije nam pomaga zapolniti prazno mesto tega, česar nočemo več, kar se nam je
razjasnilo v prejšnji stopnji revolucije. Ključno vprašanje 70-tih je bilo; KAJ hočem?

V SRE DIŠ ŠKE ZAVEST IČ U . . . EVO LUC I JA R A Z VOJA Č LOV EV SREDIŠ ŠKE ZAV EST IČ U . . . EVOLUCI JA R A Z VOJA Č LOV E



Hipiji so odkrili družino in službo. Začeli so ustvarjati. Prišel je babyboom in razcvet. Involucija je proces, ko
greš vase, v svojo notranjost in ugotoviš kaj bi rad. V teh letih je bil prisoten razcvet meditacije in duhovne
tehnike so se množile kot gobe po dežju. V tem obdobju se je pojavil Reiki na zahodu. Če gledamo Slovenijo
smo pri vseh fazah doživljali nekaj letni zamik in vendar lahko prepoznamo prehode.

V 80-tih smo vstopili v obdobje narcizma. In zopet je izjemno pomembno razumevanje, da gre za naravno
stopnjo v procesu razvoja. Po tem, ko smo ugotovili kaj hočemo kolektivno gledano smo šli v fazo, ko smo
to želeli oznaniti svetu. Če gledamo osebni razvoj, lahko prepoznate, kako ste pri sebi po tem, ko ste podrli
stare mostove in ste stuhtali, kaj bi radi drugim oznanili nova pravila igre. Ne jem več mesa, sedaj
meditiram,… In v podporo vaši mladi in krhki odločitvi, ste prevzeli arhetip Narcista kot tistega, ki vam je
pomagal pri postavljanju vaše novo izbrane identitete. Seveda so šli skupaj s tem tudi knjige, talismani,
kristali in nakit, ki vas je varoval pred negativnimi posamezniki, ki bi vas morda želeli premamiti, da se
vrnete na stara pota. »Stvari« s katerimi ste se identificirali so govorile same zase in ne se slepiti, vsi smo šli
ali pa smo v fazi ko gremo skozi ta proces, kot sem že nekajkrat omenila, gre za proces evolucije zavesti. Da
bi lahko oznanili nove zakone, ste prekršili zakone vašega plemena, družine in da bi lahko razvili svoj Jaz, da
ste lahko izrazili to, kdo ste in kaj želite, ste rabili Narcista. Narcist je tisti, ki poskrbi najprej zase. Jaz sem
prvi je postala nova mantra. In tako se je ego razbohotil do vseh možnih razsežnosti.

Ko bi morali v 90-tih prestopiti v novo fazo prehoda smo se ji kolektivno uprli. Verjetno se vas večina
spomni o napovedih, da moramo do leta 2000 počistiti stvari v sebi za prehod v novo Zemljo. No, večina še
vedno ni tam, ker smo se zataknili v Narcistu. Dejstvo je, da smo v duhovni krizi že nekaj časa. Razbohotilo
se je novodobno gibanje, ki je zašlo globoko v svojo senco. Saj poznate zaščititi se morate pred negativnimi
energijami, zato potrebujete to in to in to. Obožujem ta del in ja, prebujenje je bilo trdo in kruto, vendar, ko
sem pri Eriku Pearlu poslušala komično razlago tega kaj vse sodobni zdravilec rabi, da funcionira, sem
umirala od smeha. Zakaj? Bila tam, poznam vse do potankosti in vem tudi kako težko sem zlezla ven iz
samopomembnosti, samoosrediščenosti, kjer sem bila pomembna jaz in najprej jaz. Ja zdaj se temu lahko
iz srca nasmejim. Hkrati pa s sočutjem opazujem ljudi, ki še vedno brcajo, grizejo in se borijo na tej stopnici
duhovne lakomnosti. Samo še tole knjigo preberem, samo še tale seminar rabim, tale kristal, da se lahko
premaknem naprej.

In to je samo eno od področij, isto se dogaja na področju partnerstva… jaz sem prvi, jaz moram poskrbeti
najprej zase, ali pa na področju financ, kariere, jaz sem prvi, povsod.

In da se razumemo, seveda je bil to potreben korak, dejstvo pa je, da sedaj že dve desetletji zamujamo, ko
govorimo o našem kolektivnem razvoju, ker je večini ta narcist tako všeč. In trenutno smo na točki, ko se bo
razpočil. Ljudje sprašujejo: »Kaj bom dobil, če dam?« Večina gleda na to, da bi čimveč dobili in čim manj
dali. Smo v skrajnem narcizmu, ko uničujemo življenja drugih ljudi, svojih otrok, svojih partnerjev, da
dobimo, kar hočemo. Že dolgo vsak služi samo samemu sebi. Se potem čudimo čemu kriza?

Naslednja stopnja je Evolucija. Evolucija je stopnja v kateri se zgodi ravnovesje. V tej fazi razvoja ugotovimo
da ni smisel, da ni naša misija v zadovoljevanju sebe in služenju sebi, temveč v tem, da smo v služenju
drugim. V tej fazi se obrnemo k duši in dopustimo zakonom duše, da prevzamejo pobudo in vodstvo v
našem življenju, namesto zakoni razuma, ki so se razbohotili v fazi narcizma. V to fazo vstopimo, ko si
enostavno ne moremo več lagati, ko v sebi čutimo kaj je resnica. Zavedanje dušnih zakonov je že tako
močno v notranjosti, da si enostavno ne moreš več lagati. V tej fazi se zavemo, da smo veliko bolj bitja
svetlobe, kot materije. Prehod evolucije je prehod, ki ga v misticizmu imenujejo prehod v mistično srce. In
čeprav se zelo romantično sliši gre za darovanje na svojem notranjem oltarju srca. Nekaj kar ima nižjo
vrednost v tvojem življenju daruješ, da dobiš nekaj, kar ima višjo vrednost. Neko kvaliteto v sebi prepoznaš
in jo daruješ, si dovoliš, da sprejmeš kar je v neravnovesju in to objameš; jezo, žalost, zlo, sebičnost,
večvrednost, lakomnost, škodoželjnost,…
In to se zgodi skozi odnos z drugim. Nekdo te tako razburi, te izda, te rani, te zapusti in ti v tistem trenutku
prepoznaš, da je to priložnost, da presežeš svoje ustaljene odzive, in se odločiš, da svoje bolečine, žalosti ali
karkoli se sproži ne boš stresel na nekoga zunaj sebe, temveč boš to presegel v sebi za oba. Odločiš se, da
se boš s projekcijo, ki ti jo je odslikal nekdo zunaj tebe soočil v sebi. V tej fazi Evolucije imamo priložnost
preseči »Udomačevanje« našega otroštva, avtomatske odzive, ki so v nas. In mama mia, kako osvobajajoče
je to in kako težko. Brez heca, dragi moji to je najtežja stvar, ki jo boste kdaj naredili.

V SRE DIŠČU . . .V SRE DIŠČU . . .



In če hočemo naprej v svojem razvoju, bomo morali skozi to ozko grlo v mistično srce vsi, VSI. In to ni nekaj,
kar se avtomatično zgodi za vse. NE, to je izbira, ki jo mora vsak narediti pri sebi. Kako in na kakšen način,
to je pa stvar vsakega posameznika.
Vsi veliki mojstri so šli skozi to isto pot, skozi te iste izbire. In tudi Jezus se je spraševal ZAKAJ JAZ? Preden se
je predal temu, kar je izbral.

Evolucija nas vodi v osvoboditev, skozi notranjo preobrazbo v kateri prenehamo kaznovati druge in sebe, v
kateri prevzamemo 100% odgovornost zase in za to kar ustvarjamo. In tukaj stojimo in čakamo, da se bo
nekje pojavil nekdo in nas bo odrešil. Odrešitev prihaja od znotraj navzven.

Evolucijsko partnerstvo je nova vrsta medsebojnega povezovanja, ki temelji na medsebojni podpori in
služenju drugim. Gre za koncept, ki se bo v prihodnosti zelo razširil, danes pa le malo ljudi ve zanj. Gre za
koncept, v katerem podpiramo drug drugega ne v tem kaj se nam je zgodilo(ubogi jaz) ali v tem kje smo,
temveč v tem kaj postajamo, v kaj rastemo. Podpiramo vizijo drug drugega, najboljšo in najveličastnejšo
različico drug drugega, to v kar rastemo. Naš fokus je v tem kaj postajamo in ne v tem kje smo. Drug
drugega spominjamo na našo odločitev, da smo se zavezali 100% odgovornosti zase, da prevzamemo polno
odgovornost za to kdo smo in kaj postajamo. Gre za nove dogovore, nove koncepte in duša temu pravi JA.

Če začutite, da bi želeli razvijati Evolucijsko partnerstvo v naši družbi ste vabljeni. Sveti krogi in notranje
popotovanje DivineFeminine je odprto le za ženske. Notranje popotovanje Zmenek z Usodo, pa je odprt za
vse. Vabljeni!

In kam od tukaj naprej? Ko bomo vzeli fazo Evolucije, ki bi jo morali dokončati v 90-tih, se spomnite, bomo
vstopili v fazo, ki bi se morala začeti leta 2000, fazo Razkritja, ponovnega vstajenja, razsvetljenja. V kateri so
v družbi vsi enaki, vsi enakopravni, vsi enotni, v paradigmo SOUSTVARJANJA. V tej paradigmi vsak prevzema
100% odgovornost za svoje življenje, ga živi in soustvarja z energijo življenja in z vsemi, ki ga obdajajo. To je
paradigma popolne medsebojne povezanosti. Raj na Zemlji? V tej fazi se razkrije naša izvorna mistična
zavest, ko začnemo služiti družbi, kreiramo za dobro vseh.
Ta paradigma podpira nove vrednote povezanosti, kreativnosti, intimnosti, ženske kvalitete, ki jih moramo
najprej povabiti v svoje življenje, jih obuditi v sebi, se jih spomniti.

In zakaj smo še vedno v fazi narcista? Ker mora ta proces narediti VSAK od vas v sebi. Vsi moramo narediti
isto, v sebi. Tega nihče ne more narediti namesto nas. Ja enim bo lažje kot drugim, vendar z zavlačevanjem
ne pridobimo nič. Pogum, sodelovanje, ljubezen, sprejemljivost, dobrotljivost so potrebni, da naredimo ta
premik. NI čas za revolucijo, čas je za EVOLUCIJO.

Ste pripravljeni?

Nima veze, čas je, dragi moji, čas je…

DIVINE.SI

Več o evoluciji zavesti v notranjem popotovanju Zmenek z Usodo. 7 srečanj, začnemo 18.11.2011
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Dejstvo, ki ga ne moremo zanikati je, da je kvaliteta odnosov, ki jih imamo z drugimi, v resnici le odsev
kvalitete odnosa, ki ga imamo sami do sebe. Tisto kar je konec koncev bistvo odnosov za večino, je to, da
smo ljubljeni in sprejeti taki kot smo, kot naš resnični jaz!
Naloga vsakega odnosa je vedno, da najdemo in razumemo sebe, da smo popolni in celostni, naravni, taki
kot smo. Edini resnični odnos, ki ga boste kdajkoli imeli, je tisti s samim seboj. Dokler se upiramo temu, da
smo naravni, uravnovešeni jaz, tisti pravi jaz, v svoje odnose privlačimo ljudi, ki nas bodo spominjali na to
kar mi nismo.

Star model medsebojnih odnosov je zgrajen okrog preživetja. Temelji na skupnih projektih in ciljih. Ko so le-
ti zaključeni ali pa propadejo, se partnerja razideta. Cilj, ki ga delita je vedno razlog za odnos, pa naj bo to
varnost, enakost, ustvarjanje družine, predstavitev novega izdelka ali rast podjetja. Varnost in za

Nov model medsebojnih odnosov pa temelji na skupni rasti. Gre za medsebojno podporo, soustvarjanje,
harmonijo, ko svojo pozornost usmeriš na notranje vzroke bolečih izkušenj in jih preobraziš ter se
premakneš naprej v radost in ljubezen, v svojo izvorno moč.

Mnogi ljudje v iskanju popolnih partnerskih odnosov funkcionirajo kot napol izpolnjeni, nekateri pravijo, da
hodimo po svetu kot polovica kroga, ki išče drugo polovico kroga. Ta druga polovica naj bi nas dopolnila.
Vendar prav zaradi svoje osnovne namere, da smo nepopolni do sebe vedno pritegnemo nepopolne
odnose. V novem modelu odnosov se zavemo, da sta obe polovici že v nas. Pogosto delamo dolge spiske
kakšen naj bi bil partner, ki ga želimo pritegniti v svoje življenje. Vprašanje je: » Ali se zavedamo vseh teh
lastnosti, da smo jih posvojili kot nam lastne? Ali imamo vse te stvari, ki so na spisku sami v sebi?«

Brezpogojna ljubezen je kapaciteta, da nekoga ljubiš po tem, ko si videl njegove sence, ker vsi lahko ljubimo
drug drugega in vidimo svetlobo v njih. Z osredotočanjem na luč prinašaš v temo luč in jo razsvetliš.

V paradigmi evolucijskega partnerstva je prisotno zavedanje, da ničesar ne moreš narediti za kogarkoli, si
jim pa lahko v navdih s svojim čustvenim zavedanjem, odgovornimi izbirami, intuicijo in zaupanjem v
univerzum. Daš jim vedeti, da vsak lahko naredi to, kar si naredil ti, s svojim zgledom.
V paradigmi evolucijskega partnerstva se osredoto

š

š na prihodnost in na to kar soustvarjaš in ne na
preteklost ali to kjer se trenutno nahajaš. Partnerja drug drugemu dajeta popolno podporo, zaupanje in
pomo

šnje in akcije, v odsotnosti sojenja,
obsojenja ali kritiziranja. Namesto na piedestal ali v klet drug drugega dajeta v srce in to je njuna izbira
vedno znova in znova.

Dovolita si biti izzvana. Ozavestila sta svojo potrebo po tem, da sta nekaj posebnega in svoj sram ali
ob

ša osebnost ne bi delila stvari z drugo
osebo, tudi takrat, ko bi se najraje skrili.

Prisotnost in pozicija pri
š z drugim. To pomeni, da ste jasni in osebni, prevzamete

odgovornost zase in stvari ne posplošujete ali ste abstraktni.

čitenost je
paradigma starega modela medsebojnih odnosov.

ča

č v rasti k temu, kar postajata.

Zavedata se lastnih projekcij, ki jih ljudje projiciramo na ljudi zunaj sebe in jih obrneta nazaj vase v
popolnem sprejemanju sebe v vseh aspektih, tako svetlih kot tistih, kjer je odsotnost svetlobe.
Oba sta zavezana svoji lastni osebni rasti in drug drugega pri tem brezpogojno podpirata.
V popolnosti sprejemata odgovornost za svoje občutke, svoje izku

čutke krivde, ki je vezan na stvari, ki so vam jih ali ste si jih pripisali od zunaj. Vedno se pogovorita, sta
odkrita drug z drugim in sta v ljubeči sprejemljivosti. Integriteta ima veliko vlogo v evolucijskem
partnerstvu, kajti to pomeni, da ste iskreni in odkriti tudi takrat, ko va

če sta v takem odnosu izjemnega pomena. Prav tako zavestno komuniciranje, kar
pomeni, da si zavestno prisoten v tem kar deli

DIVINE.SI

Več o evolucijskem partnerstvu v notranjem popotovanju DivineFeminine. 7 srečanj, začnemo 16.11.2011
V pripravi tudi notranje popotovanje Evolucijsko partnerstvo. Začnemo v januarju, 7 srečanj, prvo srečanje
11.1.2012.
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FENG SHUI . . . SWAROVSKI KRISTA L IFENG SHUI . . . SWAROVSKI KRISTA L I

Strass kristal je zelo lahko prepoznaven po svojih čistih in čarobnih mavričnih efektih. Pri obdelavi
uporabljajo zelo čisto kristalno steklo z visoko vsebnostjo svinčevega oksida, ki omogoči lomljenje
svetlobe v celotni barvni spekter ne glede na barvo kristalne kroglice. Kristalna kroglica tako ob prehodu
son

Od vseh vrst kristalnega stekla iz katerega izdelujejo kroglice, ki jih v feng shuiju uporabljamo so
ravno kristalne kroglice, ki jih izdeluje vrhunski proizvajalec kristalnega stekla Swarovski Avstrija, najbolj
primerne.

V feng shuiju se kristalne kroglice uporabljajo za zmanjšanje izgube či energije skozi okna, ki si stojijo
nasproti ali če gre za situacijo, ko si nasproti stojita okno in vrata. Poleg tega uravnotežijo kroženje či
energije okoli arhitekturnih težav kot so ostri koti, dolgi hodniki in vplivi tramov. Kristalna kroglica je
odlično feng shui “zdravilo” da uravnotežimo situacijo, ko določen predel v Bagua mreži manjka.

Kristalna kroglica harmonizira vaše stanovanje ali poslovni proctor, še posebej, če jo obesite na tako
mesto, kjer skoznjo posijejo sončni žarki. Kristalna kroglica ujame sončne žarke in jih lomi v mavrične
barve, kar ustvarja blagodejno či energijo, ki potem kroži po prostoru. Kroglica zbira in dviga energijo v
prostoru zato je zelo močno feng shui orodje v prostorih, kjer ni svetlobe in na neugodnih pozicijah ko je
npr. na sredini tlorisa kopalnica.

Polovi

Simbolično pa kristalna kroglica prinaša v življenja ljudi svetlobo in pozitivno energijo, kar velja tudi
takrat, ko jo uporabimo za osebno zaščito lastne energije.

Kristalne kroglice velikosti 20mm se uporabljajo v prostorih do 20m2
Kristalne kroglice velikosti 30mm se uporabljajo v prostorih do 30m2
Kristalne kroglice velikosti 40mm se uporabljajo v prostorih do 40m2

Pomen barvnih kroglic v velikosti 20mm:

Bela za moč, jasnost in splošno uporabo
Vijolična za intuicijo, veselje, navdih, prinaša spremembe v življenju, transformira
Roza srčnost, ljubezen in sočutje
Topaz rumena dostop do notranjega znanja, študij, samozavest, samozaupanje, za spomin
Smaragdno zelena harmonija, obilje, sproščenost, uravnoteženost
Safirno modra ustvarjalnost, komunikacija, razumevanje in zdravljenje

Kristalne kroglice čistite samo z vodo približno enkrat mesečno tako, da jo potopite v čisto vodo in nato
posušite na zraku. Zaradi visoke kvalitete brusa na kristalu ne ostanejo kapljice vode, temveč takoj
odtečejo s površine. Lahko pa jo čistite tako, da jo obrišete s čisto, mehko bombažno krpo, kar velja
predvsem za polovične Door kristalne kroglice.

čne svetlobe skoznjo v prostoru ustvarja

čna kristalna kroglica nadomesti uporabo ogledala na vratih, kjer

či energija z odtekanjem vode v kopalnici odteka
iz prostora, prostor pa porablja vitalno energijo, ki v slapu odteka iz njega. Da bi situacijo omilili, lahko na
zunanjo stran vrat kopalnice ali wc-ja namestite polovični kristal Swarovski, ki ga nalepite na vrata.

številne mavrice, ki dvigujejo razpoloženje in atmosfero v
prostoru.

želimo zmanjšati neugodne vplive
kot je v primeru kopalnice ali toalete nasproti vitalnih prostorov kot sta spalnica ali kuhinja ali ko je
kopalnica nasproti vhodnih vrat. V takem primeru vitalna



V svetu, ki ga zaznamuje more

Piero Ferrucci, psihoterapevt, transpersonalni psiholog in predavatelj, se v knjigi Lepota in duša sprašuje,
kako se naša življenja spremenijo, ko smo odprti za lepoto. Ker je lepota minljiva, se moramo na nek na

Ni ga mesta, kjer lepote ne bi bilo. Kajti lepota je duh, je
v na ljube osebe, pa tudi mu kovinskemu stolu ali

strohnelem deblu v gozdu Bistveno je, da najdemo svoj
izjemen Lepoto sem vedno jemala kot povabilo v

notranjost, zame je bila portal, ki je odprla pot v notranje dojemanje brezmejnosti. Lepota me je prevzela,
me ovila in pre la je vrata v mojo v bogatila moje

izpolnjenosti in

Res n . Glasba je zame vodilo, ki me vodi po strunah

m
m flavte in violine, ki me presunejo do obisti. Resni

In Rumijeva poezija je

Umetnost ima zame

Narava pooseblja ve o m je na voljo vsak dan znova le zaznati
raznolikosti barvne palete, oblikah, zvokih ga

a, son Lepoti v naravi ni konca.

In lepota jo vedno znova prebudi. In da bi jo lahko uzla, moram vedno
znova gledati s srcem, namesto z o

če širjenje banalnosti grdega in konformizma okusov in slogov, lahko postane
ponovno odkrivanje lepote narave in umetnosti, človeških odnosov in vsakdanjega življenja izvirno zdravilo
za dušo, ki nam pomaga, da se prerodimo, ponovno najdemo občutke in čustva, se na bolj resničen način
odpremo stvarnosti.

čin
predati, da jo lahko uživamo. Kako lahko spodbudimo in poglobimo svoje zaznavanje lepega? Gre za
sposobnost, za eno od vrst inteligence. Poimenujemo jo lahko estetska inteligenca. Piero Ferrucci združuje
svoje terapevtske izkušnje, spoznanja najnovejših znanstvenih raziskav in neposredna pričevanja mnogih
oseb, ki jih je v letih intervjuval, da popelje bralca po edinstveni poti estetske vzgoje.

Sodobni človek je žrtev usodne pozabe: raztresen zaradi tisočih dražljajev, ki jih ponuja globalizirana
družba, je izgubil globok čut za lepoto in stik s svojimi notranjimi viri. Na ta način je osiromašil svoje bivanje
in postal ujetnik osamljenosti in turobne sivine metropol, suženj mučnih ritmov in časa, ki je vedno enak,
plen bleščeče praznine nakupovalnih središč ali robot, ki kroži po virutalnih internetnih poteh.

Razvijanje zmožnosti zaznavanja lepote – ali estetske inteligence, kot to lahko poimenujemo – s katero
lahko ponovno odkrijemo čarobnost in popolnost neke pokrajine, obraza, plesa, skladbe ali slike, se lahko
izkaže za vir regeneracije.

"Doživetje lepega je spontano: kot oblika oblakov, rože na travniku, genialna zamisel, udarec strele. Ne
moremo vnaprej povedati, kakšno bo doživetje, in prav to ga dela tako posebnega. Lepota pride, ko pride,
mi pa imamo nalogo, da nas najde pripravljene. "

Lepoto najdemo povsod.
glasbi, v poeziji, naravi, obrazu v oveneli roži, zarjavel

. notranji svet lepote.
Lepota je imela v mojem življenju vedno pomen.

odpr dušo in srce, občutek
topline, miru, čudenja, neminljivosti.

e vem, kaj bi brez glasbe
či če z duhom, je vir navdihov in povezanosti. Glasbo zaznavam povsod, tisto

vibracijo ki jo tkemo v vse stvari, ritem, ki določa potek dneva, v zadnjem času zaznavam nesli
čerih obo nežni in

skrivnostni zvokov čno čutim, kako mi du
. čista poezija, čista lepota.

čisto drugačno vrednost kot za veliko večino tistih s katerimi jo delim. Ko pogledam
sliko zaznam zavest onkraj podobe, zavest, ki deli modrost in tiha vedenja večnosti. Zame ima vrednost
tista umetnost, tista slika ali fotografija, ki je presegla zgolj zunanjo podobo in katere sporočilo zaznam v
globinah moje du častnosti in brezmejnosti.
Dali je eden tistih, ki zna vzburiti globine mojih morja in katerega brezčasna sporočila mi vedno znova

.

Narava. čno, neminljiv lepota, ki na , jo
moramo. Narava v v tisočerih odtenkih, v valovanju, ptičje
petj čnih zahodih, ...

Brez lepote bi moja duša umrla.
čmi. DIVINE.SI

"Lepota je povsod. Svet je poln čarobnosti. Dovolj je, da smo odprti, da se ozremo okrog sebe, da spet
postanemo otroci. In če ji posvetimo samo malo pozornosti, nas bo lepota našla. "

življenje samo. Najdemo
jo v

žela, življenje in mi dajala

življenja, me polni in
navdihuje. Glasba je moje sti š

šno melodijo
kozmosa, ki vodi igro življenja in me usmerja na moji poti. Ob ve žujem predajanje

ša zapoje, ko
prisluhnem gregorjanskim napevom ali mantranju

še, ki me premakne in prebudi v meni neslutene globine veli

šepetajo

NA KR AT KO . . . LEPOTA IN DUŠANA KRAT KO . . . L E P OTA IN DUŠA



Intervju Nika, Dnevnikova priloga 5.10.2011

Tekst: Jana Petkovšek Štakul

Bianca Žvorc je Sobo

Imam se za državljanko sveta

čanka z madžarsko-hrvaško-nemškimi koreninami, ki jo je tudi njena sla po ustvarjanju
veliko vodila po svetu, od ZDA do Nemčije, pot jo je po 13 letih z Manhattna nedavno pripeljala v
Düsseldorf. Je interaktivna kreativna direktorica v BeeZeeDesignesu, svojem podjetju, sicer pa je arhitektka
in magistra računalniških umetnosti, ki ji vsebine njenega dela sooblikuje predvsem ljubezen do živali in
otrok, umetnosti, mode in ekologije. Na računalniku riše živali in dela multimedijske projekte, filme, flash,
fotografije… Trenutno jo najbolj srčno zaposluje njen najnovejši poslovni podvig BeeZeeEcoKid.

Kreativnost in inovativnost sta po njenem mnenju nujni tudi zaradi tega, ker je naš planet, kot pravi sama,
»v velikih težavah, od ekoloških do finančnih sistemov, vse se podira, to pa je tudi priložnost za človeštvo,
da dokončno popravi napake in zaživi v sožitju z naravo«. Ponosna je, da izdelujejo nekaj tako unikatnega,
zdravega za otroke, s pridihom prekmurske tradicije ter so zanimivi za globalni trg. Ima sanje, da bi
pomagala predvsem domačemu gospodarstvu in ozaveščala mlade, da lahko s trdim delom daleč pridejo.
»Vse se da, če se hoče,« pravi Bianca Žvorc.

Res je, nekaj mi je že v otroštvu govorilo, da je svet prevelik in preveč zanimiv, da bi bila omejena z
geografskimi mejami. Hotela sem tudi na šolanje v Anglijo kot 16-letnica in tako se je res začela moja
»mednarodna pot«... Največ časa sem v svojem življenju preživela v Murski Soboti, New Yorku, Ljubljani,
Zagrebu, Amsterdamu, Oxfordu, Hamptonu, Londonu, Düsseldorfu in Melbournu. Preden me je življenje
pognalo v popolnoma drugo smer, sem sanjala, da bom živela na Novi Zelandiji.

Bolj se mi zdi, da poženem korenine vsepovsod hitro in obožujem svet kot cel ter se počutim kot
državljanka planeta Zemlje, ne samo Slovenije, ZDA ali katere koli druge države. Moji stari starši so potovali
po vsej Evropi za delom in si oblikovali bazo v Me

če iz Zadra – ter se popolnoma asimilirali v prekmursko okolje in ljudi. Moj oče
je vojni veteran Slovenske vojske z medaljo za izjemne dosežke, glavni jezik doma pa je prekmurščina.
(nasmeh) Bilo je res nenavadno, da smo se morali po vojni vsi boriti za slovensko državljanstvo, najbolj
zame, kljub temu da sem rojena v Murski Soboti in nikoli nisem živela dlje časa na Hrvaškem. Sedaj se
imam za državljanko sveta, dom pa je vsepovsod, kjer so ljudje, ki jih imam rada.

Starši moje mame so imeli šiviljsko delavnico na Hrvaškem, in ker so odlično obvladali madžarsko in
nemško, so potovali po vsej Evropi, večinoma Avstriji in Nemčiji (kjer so tudi živeli mnoga leta), ter krojili in
izdelovali fine obleke za gosposke ljudi. Kot otrok sem ogromno ostajala pri njih, ker so moji starši trdno
delali v Sloveniji, ter hodila po šiviljski delavnici in oboževala njihovo delo z lepimi stroji singer ter risanje s
kredo po materialih. Kot otrok sem enkrat celo pojedla krojaško kredo. To je bil začetek.

Natanko tako! Vendar so vsi rekli, da me je škoda zaradi mojih res izjemnih dosežkov in ocen v osnovni šoli,
ter sem pristala na matematični gimnaziji. Po gimnaziji sem šla na spoznavni dan na ALU, vendar me je
pogled na prazne hodnike arhitekture v Ljubljani premamil ter sem opravila sprejemne izpite in v času, ko
sem že živela v New Yorku, uspešno in hitro končala arhitekturo. Ves ta čas sem bila obsedena z modo in
naravnimi tradicionalnimi materiali, tako v smeri tekstila kot tudi v smeri arhitekture. Mislila sem, da bom
gradila ekološke hiše, vendar me je bolj zabavalo ustvarjati in reciklirati oblačila. Po drugi strani sem bila
obsedena s tehnologijo in računalniki ter sem zato šla na sprejemne izpite na zasebno umetniško šoli na
Manhattnu School of Visual Arts. In ko so me sprejeli, sem zaprosila ameriško državo za skoraj 100.000
dolarjev šolnine, ki sem jo potem po petih letih res nečloveškega garanja v oglaševalskem svetu Manhattna
odplačala z obrestmi...

Rojena Murskosobočanka ste že pri 16 letih odšli v tujino. Tudi zato, ker niste bili prepoznani taki, kot ste
bili, in vas je to utesnjevalo.

Nekaj pa so zagotovo dodali zapisi DNK vaših starih staršev in staršev, da ste bolj oseba, ki nikjer prav za
dolgo ne požene korenin.

Kako ste torej postali multimedijska kreativka in kako vas je vse skupaj pripeljalo do modne industrije?

Tudi zato ste namesto v gimnazijo želeli v tekstilno šolo...

đimurju. Moji starši so še zelo mladi prišli v Mursko
Soboto – mati iz Zagreba, o
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A nekako odločilna je bila selitev v Nemčijo, kajne?

V čem vidite morebitne prednosti življenja v tujini?

Je pa res, da je konkurenca v tujini velika in da uspejo samo najboljši…

Ste oseba, ki je ves čas kreativna, zato ste uspeli tudi v ZDA. Kaj vam je torej dalo delo in življenje na
Manhattnu?

Vodite torej podjetje BeeZeeDesigns, leto dni tudi podjetje BeeZeeEkoKids. Vanj ste vpeli nekdanje
Murine delavke. Zakaj?

Nasploh ste prepričani, da Prekmurje ima potencial, le ljudem je treba dati priložnost, da se izkažejo…

Materiali so vsi naravni in pri vseh dobaviteljih si prizadevate, da bi bili za svoje dobro delo tudi pošteno
plačani. Od kod torej uvažate materiale?

Ko sem se lani priselila v Düsseldorf, nisem imela dela in v tem času sem imela željo, da združim vse, v kar
res lahko verujem in za čimer res lahko stojim – to so narava, otroci, živali, ekologija, veganski način
življenja, umetnost in ilustriranje, notranji interjerji, moj talent in izkušnje v internetnem oglaševanju – v
eno in rodil se je projekt BeeZeeEcoKid, ki sicer deluje v okviru mojega že osem let obstoječega podjetja
BeeZeeDesigns.

Sama sem zaljubljena v Slovenijo. Edini razlog za življenje v tujini je več ljudi in več možnosti za uresničitev
sanj. Brez pridnosti in znanja pa se nikjer daleč ne pride. Na Manhattnu sem se do sedaj še najbolj počutila
doma, saj ni pomembno, kakšno barvo kože imaš, od kod si, koliko denarja imaš, dokler imaš dobre ideje in
si priden. V velikih urbanih središčih se tudi drugačnost zelo spoštuje in uspela sem najti kar nekaj ljudi, ki
podobno razmišljajo kot jaz. Poleg tega je bilo vse na dosegu rok, najbolj pa pogrešam fantastično vegansko
hrano, zelo hitre in poceni storitve, kar se tiče birokracije, popravil, nakupov na internetu, dostavo
najboljše hrane na dom. Zato mi ni bilo treba iti v trgovino, nič kuhati ali pomivati, imela sem bistveno več
časa za kreativnost, svoje kužke in za delo.

Vedno sem se tega zavedala in se res trudila tako kot tudi vsi ostali mladi, ki pridejo za sanjami na
Manhattan. 16-urni delavnik tam ni nič nenavadnega, delo konec tedna je samoumevno, če si želiš kaj
ustvariti. Na leto imaš lahko največ teden dni dopusta, pa še tedaj si ves čas na računalniku in dosegljiv na
mobilnemu telefonu. Po treh letih nisem zmogla več takega tempa, postala sem preveč asocialna. Ampak
na Manhattnu se vsak dan dogaja toliko stvari, da nikoli ni dolgčas, ob kateri koli uri se lahko počne, kar koli
želiš.

Pridnost, toleranco za drugačnost, res izjemne izkušnje, talent za hitro oceno ljudi in njihovega značaja,
zares fascinatno izobrazbo in profesionalne izkušnje, še bolj pa hitro osebnostno rast in ekstremno
spoštovanje do narave. Ko vidiš in doživiš vse to, še večji pomen dobijo osnovne vrednote v življenju, kot so
ljubezen, prijateljstvo, družina in zdravje.

Zato ker imajo fantastične izkušnje in znanje glede tekstilnih izdelkov, ki jih jaz nimam. Sama ne bi mogla
ničesar brez svetovanja in pomoči pri izdelavi prototipov naše družinske prijateljice, ki je bila nekoč vodja
tehnološkega oddelka v Muri. Je edina, ki razume, kaj hočem v svojih kreacijah, in mi res pomaga izvesti
kreativno idejo do konkretnega izdelka... Drugače pa tudi naši kooperanti zaposlujejo ogromno ljudi, ki so
bili nekoč v Muri. Pomembno mi je tudi, da je čim več ljudi iz Slovenije vpletenih v moje delo in izdelke. Ne
samo, da so naši izdelki ekološki, ampak so tudi izdelki pravične trgovine in spodbujajo slovensko
gospodarstvo ter ekološko pridelavo in obdelavo izdelkov.

Vedno. Vsakdo ima talent za nekaj, le odkriti ga je treba in razvijati. S pridnostjo se vse da, sreča in talent pa
seveda pomagata. Vidim tudi velik potencial v ljudeh, ki so mogoče invalidi ali iz socialno ogroženih okolij.
Izobrazba je sicer super, a če je nekdo priden in se je sam nekaj naučil res dobro, to zares spoštujem.

Imamo različne izvore naših surovin. Največ porabimo ekobombaža in ekolana. V Mariboru nam s
švicarskimi certifikati tkejo 100-odstotni ekobombaž in 100-odstotni ekolan, ki izvira večinoma iz Turčije in
Afrike. Naši otroški bodiji in majčke so delno afriškega izvora. Gre za projekt solidarnosti v tanzanijski vasi
Meatu, kjer vsa vas živi od pridelave in predelovanja izdelkov iz biobombaža. Manjši delež izdelkov za
dojenčke je ameriško-indijskega in nemškega izvora. Vse to bi rada nadomestila s slovenskimi izdelki,
moram pa priznati, da so izdelki iz Afrike sanjski glede kakovosti in izdelave. Res sem bila prijetno
presenečena in navdušena ob prejemu prvih vzorcev. Če bi v Sloveniji našla izdelovalce take kakovosti in

ZAN IMIVO STI . . .ZAN IMIVO STI . . .



takega ekobombaža, bi bila to uresničitev mojih ekosanj.

Nihče v Sloveniji se žal za zdaj ne ukvarja z izdelavo otroških oblačil iz ekoloških materialov, vendar se že
pogovarjam o projektu za obnovitev stare prekmurske tradicije pridelave ekološke konoplje. Za zdaj so to
zelo majhna polja industrijske konoplje po Prekmurju, problem pa sta pomanjkanje tehnologije, ki je bila
sicer uničena v 50. letih, in pomanjkanje znanja. Jezi me, da nekaj pohlepnih posameznikov kuje dobičke na
račun drugih Slovencev in naše umirajoče Zemlje... Namesto da bi Slovenija uporabljala izdelke iz domače
konoplje, ki je odlična za milijon in eno reč, uvažamo strupen tekstil iz Azije. Namesto da bi hranili naše
ljudi, mečemo denar državam, ki onesnažujejo naš planet in ne spoštujejo osnovnih človeških in še manj
živalskih pravic. Želim si, da ljudje preberejo sestavo in izvor vsega, preden kaj kupijo, in se malce zamislijo,
kaj podpirajo s svojim denarjem. Upam, da bom v bližnji prihodnosti dobila res 100-odstotno vse v
Sloveniji... Kaže dobro, saj do mene že prihajajo ljudje, ki bi mi lahko pomagali to uresničiti.

Prijatelj moje najboljše prijateljice iz Londona se je navdušil nad njenimi oblačili in potem, ko mu je
povedala glede koncepta in mojih želj za prihodnost, sem se dobila se z njim in partnerjem, ki je bil takoj
pripravljen vložiti kapital v mojo idejo. Do sedaj sem namreč uresničila le en odstotek svojih idej in želja
glede projekta in izdelkov BeeZeeEcoKid, vloženi denar pa bi mi omogočil sanjsko promocijo in
izobraževanje potencialnih kupcev, res ogromno paleto izdelkov, ustanovitev majhnih fizičnih trgovin po
urbanih središčih sveta in na splošno več strank.
Žal je bil pogoj, da se izdelava materialov in izdelkov preseli v Bangladeš, zaradi cenejše delovne sile in
materialov, seveda. To zame nikakor ni bilo sprejemljivo, saj je del koncepta BeeZeeEcoKid pospešiti lokalno
gospodarstvo in ekološko pridelavo. Vendar bi bili v tem primeru vprašljivi izdelava iz ekoloških materialov
in kakovost, prav tako ne bi bila mogoča pomoč mojim sonarodnjakom. Še preden je gospod končal stavek,
sem žal morala reči ne. Nočem biti H&M ali C&A, hočem biti BeeZeeEcoKid Made in sLOVEnia.

Kombinacija obojega. Poskušam živeti etično in spoštljivo do narave in živali. Sem tudi glas nedolžnih in
tistih, ki jih večina ljudi ne sliši – otrok in živali. Sem občutljivo bitje in prebrala sem ogromno o ekologiji,
naravi, naravnih materialih in ekoloških izdelkih na splošno. Ne kupujem ogromno stvari, ampak malo in pri
teh je poudarek na kakovosti. Vedno razmišljam, kaj stoji za mojim nakupom. Ne kupujem čevljev iz usnja,
izločila sem vse izdelke iz svojega življenja, ki niso vsaj delno ekološki. Ne smejo vsebovati sestavin
živalskega izvora; gre za vse od hrane do čistil za hišo do oblačil.
Žal sem največjo luknjo videla pri oblačilih, vse je pobarvano s strupenimi barvami, plastificirano,
poliestrsko ter umetno do te stopnje, da nikoli ne vemo, kaj nosimo. V Aziji tekstil lahko vsebuje primesi,
kot so kovine, plastike in druge kemične sestavine, ki dražijo kožo, pri dojenčkih pa lahko povzročijo tudi
rakasta obolenja. Ogromno ekoloških izdelkov je pobarvanih z neekološkimi barvami ali beljenih, kar uniči
pristnost in kakovost osnovnega tekstila.

Z veseljem bi več delali s slovenskimi dobavitelji, a jih za zdaj še niste našli…

Na mizi ste imeli ponudbo za vložek pol milijona funtov, pa ste jo zavrnili. Kaj natančno se je dogajalo?

Kaj je za vas torej posel – zaslužek ali družbena odgovornost?
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30. oktober od 17: 40 do 1. november do 23:09, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za dovajanje energij
v kosti, sklepe, kolena, kožo, zobe, nohte. Na te dni je zelo pomembno, da smo zadovoljni s svojim
videzom, pa tudi afirmacije na temo podpore našim življenjskim ciljem, obilno pomagajo k trdnosti naših
kosti, vse substance ki krepijo kosti v teh dneh delujejo dvojno.

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

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

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

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

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

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

1. november od 23:09 do 4. november do 8:19 Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev, tudi zdravila za zdravljenje prenizkega krvnega tlaka, na ta dan delujejo močneje, ne glede na to
ali so to farmacevtski izdelki ali naravna zdravila. Na ta dan je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

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

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

Če je vaš odgovor, da se to ne spodobi ste na napačni sledi.
Enostavno udarca ne vrneš, ker sledi temu kontra udarec, temu sledi kontra kontra udarec in tako naprej.
Ta krog je neskončen, kot je bližnje vzhodni konflikt med Judi in Palestinci.

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

Kaj naj rečem?
Amen.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

Iz njihovih misli v božja ušesa.
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2. november ob 17: 39 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno
to pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

4. oktober od 8:19 do 6. november do 20:03, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Krepitev teh
delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

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

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

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

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

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

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

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

6. november od 20:03 do 9. november do 8:46, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
dovajanje energij v predel glave, mišice, živcev glave, zobe, oči.
Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.
Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.
V letu 2011 je Saturn v ozvezdju Tehtnice, kar je ravno nasprotno od Ovna, tako da glavoboli in migrene
zelo verjetno kažejo na neke lekcije, ki se jih moramo naučit. Ker je Saturn povezan tudi s karmo, je
povsem možno, da nam naša okolica odslikava neke karmične naloge, ki jih je treba razčistit. Če se v tem
letu ob Lunah v Ovnu redno pojavljajo migrene, bo na vsak način treba razčistit vzorce, Saturn namreč
trmasto vztraja z lekcijo, dokler ne opravimo naloge.

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

10. november ob 21:17 je polna Luna v ozvezdju Bika. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu
obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več
energije, če se ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej
nazorno kaže, na katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni,
vzorce pa spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob
mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držati.

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.
Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustiti iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi
storijo, vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

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

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

Zelišča, za zdravljenje glave oči ali zob, nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot
ponavadi.

9. november od 8:46 do 11. november do 21:11, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dodajanje energij ali
miselnih vzorcev v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

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

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

11. november od 21:11 do 14. november do 8:20, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni spuščamo
napetosti iz členkov, ramen, rok, dlani, možganov, prstov na rokah, jezika in vseh govorilnih organov; pljuč,
sapnika, bronhijev.
Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da si spuščamo vzorce, ki so temu vzrok.

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

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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14. november od 8:20 do 16. november do 17:18, Luna v Raku, padajoča. Čas za čiščenje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za
afirmacije ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom,
vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo
ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj
boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

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

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.
Odličen dan za pranje perila (padajoča Luna v vodnem znamenju)

16. november od 17:18 do 18. november do 23:20, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno
spuščati napetosti iz srca, hrbtenice, krvnega obtoka, medvretenčnih ploščic. Naj bo ljubezen v vašem srcu,
ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi
življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo
vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena,
ki so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.
Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.

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

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

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

18. november ob 16:10 Luna dopolni zadnji krajec v ozvezdju Leva. Astrološko to pozicija imenujemo
kvadrat, saj Sonce in Luna tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo
nazorno pokaže razliko med tem kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem.
Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju, nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

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

18. november od 23:20 do 21. november do 2:17, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje
prebavnega trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit,
predelat, razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten
sistem prebave. V teh dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo
okolico če boste spustili iz svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Odličen dan za sajenje rastlin.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.
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21. oktober od 2:17 do 23. november do 2:59, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za
spuščanje napetosti iz ledvic, mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

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

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

23. november od 2:59 do 25. november do 2:58, Luna v Škorpijonu, rastoča. Dovajamo energije, nalagamo
občutke, pozitivna prepričanja, afirmacije v spolne organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos,
žolčnik.

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

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

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

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

25. november ob 7:11 je mlaj in sicer v ozvezdju Strelca. Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje zamer do
očeta, moških, do boga. Pravzaprav se gre v resnici za to, da ugotovimo, da nam tisti, ki spadajo v eno od
zgoraj naštetih kategorij, pomagajo odigravati naše notranje travme.
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Svet samo odreagira na naše notranje neravnovesje, ko se odločimo, da se je »za tole pa res treba borit« …
in dobimo kvalitetno vojno za karkoli že.

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

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

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

25. november od 7:04 do 7:18 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so stegna, kolki, jetra. Nič ni treba
komplicirati. V teh 14 minutah si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to. Če delaš na telesu se pozna tudi v življenju nasploh in samo teh
štirinajst minut nam lahko pomaga spustit marsikakšno zamero do očeta, moških ali Boga

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.

25. november od 2:58 do 27. november do 4:06, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v
stegna, jetra, kolke.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

27. november od 4: 06 do 29. november do 8:03, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za dovajanje
energij v kosti, sklepe, kolena, kožo, zobe, nohte. Na te dni je zelo pomembno, da smo zadovoljni s svojim
videzom, pa tudi afirmacije na temo podpore našim življenjskim ciljem, obilno pomagajo k trdnosti naših
kosti, vse substance ki krepijo kosti v teh dneh delujejo dvojno.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj,
nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…
Karkoli boste v teh dneh naredili za regeneracijo kože, bo učinek podvojen. Seveda, če imate ravno v teh
dneh probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

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

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

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

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

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

Če je vaš odgovor, da se to ne spodobi ste na napačni sledi.
Enostavno udarca ne vrneš, ker sledi temu kontra udarec, temu sledi kontra kontra udarec in tako naprej.
Ta krog je neskončen, kot je bližnje vzhodni konflikt med Judi in Palestinci.

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

Kaj naj rečem?
Amen.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 11. novembra do 25.
novembra.

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

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

Iz njihovih misli v božja ušesa.

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

Do 10. novembra je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem obdobju
se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne gre
ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno hitreje,
bolje in s precej manj muke.

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

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

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji rodil:

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

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

Posebno opozorilo:

gsm 041-420 334

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



Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec november je mesec zemlje

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

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

Energija meseca vam bo zelo domača, vendar ne bo dopuščala preveč kreativnosti. Kreativno izražanje vam
bo prišlo zelo prav, saj vam bo pomagalo, da se umirite in pogledate navznoter ter hkrati ne zapadete v
otopelost. Umirjenost bo ključnega pomena v tem mesecu, saj se lahko soočite s pravo malo notranjo
revolucijo. Izogibajte se impulzivnim reakcijam, ko se pojavi notranje nezadovoljstvo.

Pomembno je, da upoštevate svoje izkušnje in se odločate modro in po
tehtnem razmisleku. November bo čas notranjih sprememb in pomembno je, da se o svojih skrbeh in
strahovih lahko z nekom pogovorite. Čas je za spremembe ugoden, vendar ob smotrnem načrtovanju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Amazonit, Smaragd

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

To bo obdobje novih načrtov, videnj in ciljev, ki jih boste morda le zaslutili in se še ne bodo pokazali v celoti.
Po zelo aktivnem oktobru bo to nedvomno mesec počitka in notranjih vpogledov. Lahko se boste počutili
ranljive in boste imeli občutek, da je veliko težje komunicirati z ljudmi okoli vas. Začutili boste potrebo po
tem, da se umaknete vase in se morda posvetite meditaciji, umirjanju, branju knjig. Izjemno pomembno je,
da si dopustite, da se umirite, se sprostite, si vzamete

Vaša intuicija bo izjemno močna. Vaša fizična in mentalna moč
pa bo zmanjšana, vaše telo potrebuje počitek a hkrati nežno razgibavanje. To je čas notranjih vpogledov,
soočanja s potenciali in talenti znotraj, zato bo navzven težko doseči kakršen koli napredek. Pomagajte si z
glasbo, poslu
Kristali, ki lahko pomagajo: Petalite, Selenit

ženja in pomembnost tega trenutka zdaj.

Še posebej je
pomembno, da v medsebojnih odnosih ne pozabite nase, kajti lahko se zgodi, da boste izzvani ravno tam,
kjer je vaša najšibkejša to

š žo bo v tem mesecu dobrodošla.

šajte prijetno, umirjeno glasbo in dovolite, da se popolnoma sprostite.

čka.

čanje skozi fizično aktivnost kot je plavanje ali skozi masa

čas za dolge sprehode v naravi. Ravno lepota narave
bo za vas v tem mesecu ključnega pomena.
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

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

To je čas novih začetkov. Čas, ko imate pretanjen občutek za ljudi. V odnosih boste spontani in prevzeli
boste pobudo za izpeljavo projektov in idej, ki ste jih postavili v prejšnjih mesecih. V vas se je prebudilo
novo življenje in to bo srečen in entuziastičen mesec za vas. Imeli boste ogromno energije in novih idej. To
je čas, ko je napredek odvisen predvsem od vaše iniciative in vas samih, vendar ne pozabite na sprostitev,
da ne boste pregoreli. Vzemite si kak vikend samo zase, za sprostitev in u

Izkoristite ta čas za nove projekte in nove podvige. Zaupajte sebi in svojim notranjim občutkom,
saj vas energija podpira v hitrih in natančno premišljenih akcijah. Vendar pa bodite preveč nepopustljivi in
ne silite stvari za vsako ceno!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Tigrovo oko

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Zeleni Kalcit

November bo pokazal, kaj lahko naredite še bolje! Navidez vsakodnevne situacije vam bodo prinašale nove
možnosti spoznanj. Sporočila bodo prihajala zelo jasno in zlahka boste prepoznali, kaj je potrebno izboljšati
ali spremeniti. Zdaj je pravi čas, da se skušate iz vsake situacije kaj naučiti! To je čas za opazovanje in
učenje. Vendar pozor, to ni mesec primeren za radikalne spremembe in hitre preobrate, to ni čas velikih
akcij. Ostanite osredotočeni, bodite prisebni in mirni v tem mesecu. Prisotnost tukaj in zdaj je klju

Karkoli bi želeli spremeniti, počakajte do naslednjega meseca, ne delajte stvari »na vrat na nos«.
V tem mesecu utegnete srečati vam ljubo osebo iz vaše preteklosti. Pogovorite se z njo!
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Turmalini

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Obsidijan

čanja in na neobičajne načine.

čutek lepote povečajte z obiskom kak

čnega
pomena.

čite v svojem
vsakodnevnem

živanje v aktivnostih, ki jih imate
res radi.

šnega dobrega koncerta ali razstave
v družbi tistih, ki so vam najbližje.

živajte v lepoti trenutka in lepoto poiš
življenju.
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KO ZADI . . MANDARINAŠI .KO ZAD I . . MANDARINAŠI .

Mandarina je drevo in plod agruma iz rodu Citrus in sicer ena od izvirnih treh vrst skupaj s citrono in
pomelom (lat. Citrus reticulata). Odkar je bila splošno sprejeta teorija, da so vse ostale vrste citrusov le
hibridi, ki so se v teku stoletij razvili iz teh treh vrst, je mandarina postala najuglednejši med agrumi, v
kolikor je edini sladek od treh prednikov. Mandarina je ve

Eteri o rde vsebuje majhne koli ki mo Pomirja tudi
hiperaktivne otroke. Ker gre za izjemno blago olje je primerno tudi za majhne otroke. Pomaga pri
nespe

V stresnih situacijah enostavno vmasirajte 1-2 kapljici olja mandarine na solarni plete

vir: aromaterapija.si

čji grm, visok malo več kot dva metra, čeprav
nekatere vrste dosežejo 4 metre. Listi so majhni in močno dišeči. Plodovi so nekoliko sploščeni pri peclju in
pod tankim olupkom skrivajo spužvasto plast. Eterično olje se pridobiva s stiskanjem lupine sadežev.

Nahajališče: Italija, Španija, Alžirija, Ciper, Grčija, Brazilija

Lastnosti: Eterično olje mandarije ima nežen, sladek, citrusen vonj z globokimi, toplimi, skoraj cvetnimi
podtoni. Dobro se meša z ostalimi citrusi in začimbami ter nerolijem, sivko, sandalovino, petitgreainom,
meliso, ylang-ylangom, borom, geranijo, rožnim lesom, cipreso.

Terapevtsko učinkovanje: antiseptično, antispazmodično, karminativno, depurativno, digestivno, diuretsko,
sedativno, tonično.

čno lje če mandarine čine N-metilantranilata čno pomirja.

čnosti, stresu in depresiji.

Eterično olje mandarine je eno najbolj varnih eteričnih olj. Ravno zaradi tega je primerno tudi za otroke in
nosečnice. Skupaj z eteričnim oljem sivke, nerolijem in osnovnim oljem mareličnih pečk zmanjša pogostost
strij med nosečnostjo. Dnevno je potrebno s tem masažnim oljem masirati problematične predele telesa.
Na splošno velja, da poživlja, razveseljuje in pomirja.

Deluje tonično na prebavo in pomirja vse prebavne motnje. V masažna olja in parfume prinese svetlo,
blago, pomirjujočo noto.

Psihološko mandarina jača in deluje rahlo hipnotično, pomaga odklopiti preobremenjenost in pri spanju. S
svojim mehkim in blagim vonjem pomaga ljudem, da ponovno najdejo otroka v sebi.

čno olje mandarine ureja tudi prebavo, pospe če v črevesju.

Eterično olje mandarine ni fototoksično in je zato varno za uporabo tudi ko se izpostavljate soncu. Eterično
olje mandarine se uporablja tudi v me čnice. Ker revitalizira, je dober dodatek
tudi za kreme za obraz, čanje sebuma.

ž in zapestja. Lahko si
kapljico vmasirate tudi na vratu, da boste vdihovali ta “veseli” vonj citrusa.

Eteri šuje lenoprebavo in zmanjšuje kr

šanicah proti strijam za nose
še posebej pri mastni koži, saj regulira izlo



SUPER HRANA . .. Š ISANDRASUPER HRANA . .. Š ISANDRA

Šisandra je sadež, ki vra življenja. Imenujejo jo tudi sadež petih okusov.

Šisandra je poznana kot tradicionalna kitajska zdravilna rastlina z imenom 'wu wei zi', kar pomeni sadež
petih okusov. Uporablja se za izboljšanje zdravja kože, proti nespečnosti, proti raznim infekcijam in proti
kašlju.

Šisandra se zelo bujno razraste, zato je lahko odlična senca

ča voljo do

Šisandra (Schisandra chinensis) je ovijalka, ki raste zelo bujno in doseže višino do 10 m. Vzgajamo jo kot
okrasno rastlino in za prehrano. Rastlina cveti od maja do junija. Grozdaste rdeče plodove obiramo od
avgusta do konca septembra. Je samooplodna rastlina, a je plodnost boljša pri vsaj 2 rastlinah. Rodi od 2.
leta dalje.
Potrebuje odcedna, z organsko snovjo bogata in vlažna tla (izsušitev preprečimo z zastirko- lubje, lesni
sekanci). Ustreza ji senčna do polsenčna lega. Dobro prezimi, a jo je prvo leto priporočljivo zaščititi pred
mrazom. Zaradi nezahtevne vzgoje je primerna za ekološko pridelavo. Gnojimo jo spomladi z naravnimi
organskimi gnojili. Za dognojevanje v rastni dobi pa uporabimo mineralna sadjarska gnojila.

Poznana je kot tradicionalna kitajska zdravilna rastlina z imenom 'wu wei zi', kar pomeni sadež petih
okusov.
Uporablja se za izboljšanje zdravja kože, proti nespečnosti, proti raznim infekcijam in proti kašlju. Olje
šisandre je močno prisotno tudi v uradni ruski medicini. Glavna zdravilna učinkovina so t.i. lignani
(šisandrin...). Raziskave kažejo, da visok nivo lignanov v telesu zniža nevarnost srčno-žilnih obolenj,
osteoporze in različnih oblik raka.
Prav tako lignan deluje kot antioksidant, kar prispeva k boljšemu počutju, pozitivno vpliva na kožo in oči ter
v splošnem zavira proces staranja.

Šisandra zvišuje refleksne živčne odzive in 2-3x izboljša umske sposobnosti.
Deluje pomirjevalno, zdravi depresijo, pomaga premagati stres, priporočajo jo tudi pri motnjah spanja in
nespečnosti.
Jagodasti plodovi krepijo ledvica in spolovila, varujejo jetra (encim glutation peroksidaza, gomision-A). V
kliničnem poskusu so po zdravljenju s šisandro ugotovili izboljšanje stanja kar pri 76% bolnikov s
hepatitisom.
Šisandra je cenjena kot krepčilo za celo telo, ker krepi, poživlja številene notranje organe (uporabljali so jo
številni ruski športniki za poživitev telesa pred napori). Je tudi eno najbolj znanih spolnih krepčil za moške
in ženske. Posebaj se priporoča ženskam, ki imajo probleme z orgazmom.
Šisandra je poživilo za maternico, zato ni primerna za nosečnice.

Plodovi se običajno uživajo sveži ali posušeni. So nekoliko nenavadnega okusa (kislo, grenko, slano, sladko,
pekoče).

Priporočena dnevna doza sušenih jagod je ena čajna
žlička 2-3x na dan. Pretiravnje ni priporočljivo, saj tako
izničimo zdravilno delovanje.
Iz plodov lahko naredimo tudi domač sok ali čaj
(5g zdrobljenih, sušenih plodov prevremo v 100 ml
vode). Na Kitajskem se kuha čaj tudi iz zdrobljenih,
posušenih listov in vejic.

ZDRAVILNOST in UPORABA:
Glavna zdravilna učinkovina so t.i. lignani (šisandrin...):
visok nivo lignanov v telesu zniža nevarnost srčno-
žilnih obolenj, osteoporze, zdravi depresijo, stres,
ščiti jetra, poživlja telo, povčuje spolno slo ter deluje
kot antioksidant.

ŠISANDRA (Schisandra chinensis)

.

Vir: gojijagode.si
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Imaš občutek, da je v tebi izjemen potencial, da nosiš v sebi talente in neizpolnjen klic, da ustvariš nekaj več v
svojem življenju? To je resnica! Imaš občutek, da ne glede kaj delaš, tega ne moreš izraziti? Morda ti lahko
pomagam.
Pogosto mi ljudje rečejo; delam z zakonom privlačnosti, manifestiram, pa vendar vedno znova izkušam iste
vzorce razočaranja, občutke nezadostnosti in nemoči. Morda je čas. Čas, da se soočiš s svojimi lečami, s svojimi
pogledi na svet, ki so v tebi še iz otroštva. Večina nas je bila v otroštvu »udomačena« in še danes si prizadevamo,
da bi bili opaženi, sprejeti in da bi nas drugi imeli radi. Gre za zapise globoko v nezavednem, gre za prizadetosti in
ranjenosti notranjega otroka, ki ti onemogočajo, da bi živel-a svojo najveličastnejšo različico same-ga sebe.

Živimo v času, ki nas sili v to, da prevzamemo polno odgovornost za to kdo smo in da se nehamo skrivati v
duhovnih omarah, sili nas, da stopimo na plano in polno živimo svoje talente in izpolnimo svoj življenjski klic.
Življenje nas potrebuje, da izkusimo in izrazimo vse tisto, kar teče skozi nas, vse to, kar je duša vsakega izmed nas
izbrala za to življenje. Kar lahko storim zate in kar me izpolnjuje in navdihuje je, da ti pomagam prepoznati tvoj
klic, da te vodim skozi proces ozaveščanja samega sebe, da prepoznaš svoje vzorce, ki te omejujejo, da jih
presežeš in ustvariš nove, ki te podpirajo na tvoji poti. Ena največjih skrivnosti vesolja je, da prazen prostor ne
obstaja, kadarkoli nekaj odstraniš moraš prazen prostor z nečim zapolniti.

Skozi proces soustvarjanja z božanskim ustvarjamo odnos v sebi, s seboj. Odnos s svojim notranjim otrokom, s
svojo podzavestjo. Odnos z notranjim staršem, s svojo nadzavestjo. Postanemo priča svojemu življenju.
Postanemo prisotni tukaj in zdaj, v tem trenutku. Odpremo svoje srce in dopustimo, da nam, skozi odnose z
drugimi, Univerzum v življenje prinese vse, kar nam je po božanski pravici namenjeno.
Večinoma se ljudje identificiramo s stvarmi, ki si jih želimo. S stvarmi polnimo notranjo praznino, ki nastaja ob
tem, ko se ločujemo sami od sebe (hiša, avto, jahta, denar, obleke…). Polnimo praznino, ki jo ustvarja odsotnost
zavestnega zavedanja sebe. Ustvariti odnos pomeni zavestno zavedanje in prisotnost, kajti šele takrat si v
položaju izbire in soustvarjanja.
In ko ustvarimo odnos s katero koli stvarjo v sebi, ustvarimo magnetizem, ki po zakonu privlačnosti to pritegne
do nas. Vendar je prvi korak vedno odnos, odnos v tebi, s sabo.

Skozi proces aktivno soustvarjate, dobite domače naloge, saj le tako lahko uspešno ustvarite novo rutino in nove
navade. Za svetovanje se morate predhodno naročiti, saj ob naročilu prejmete usmeritve in navodila, ter
vprašalnik, ki ga izpolnjenega vrnete še pred prvim srečanjem. Proces vključuje tri srečanja:

ODKRIJTE SVOJ AVTENTIČNI/PRISTNI JAZ - ena od ključnih stvari, ki jih moramo na svoji poti razvoja narediti je,
da se osvobodimo vpliva svojih staršev in postanemo samostojni. Ob tem moramo prepoznati svojega notranjega
otroka, njegove ranjenosti in potrebe, ter postati starši svojemu notranjemu otroku. To je še posebej
pomembno, če želimo imeti harmonične medsebojne odnose in razvijati duhovno partnerstvo, saj v nasprotnem
primeru v svojemu partnerju iščemo starša, ki bo za nas poskrbel in nam dal tisto, kar s strani svojih staršev
nismo dobili. V procesu vzpostavimo odnos med notranjim otrokom in staršem.
Proces vam bo pomagal, da vidite in presežete svoje osebne vzorce, ki so vam na poti, da uresničite sebe.
Pomembno je, da prepoznate svoje ključne vzorce, kajti dokler jih ne ozavestite lahko manifestirate kolikor
želimo, vendar odreagirate iz starih vzorcev in ne prepoznate priložnosti, ko se pokažejo v vašem življenju.

URESNIČITE SVOJE SANJE! - ko smo ustvarili odnos s svojim notranjim otrokom je pomembno, da začnemo
soustvarjati, da se povežemo z energijo in inteligenco Univerzuma, in začnemo soustvarjati z življenjem. Gre za
ključni premik v ustvarjanju stvari, ki si jih najbolj močno želimo, še posebej notranje realnosti naših najvišjih
potencialov, ljubezni, intimnosti, povezanosti, soustvarjanje z inteligenco in energijo življenja, ki presega naš
lokalni jaz. Da si dopustimo postati najbolj veličastna in najboljša verzija samega sebe v partnerstvu z življenjem.
Pomaga vam, da se spomnite kdo ste in zakaj ste tukaj. Ko imate težave z uresničevanjem svojih sanj, so vam
lahko na poti stari genetski vzorci ali strahovi, ki jih skozi srečanje prepoznamo in preobrazimo. Pogosto imamo
ljudje strah pred uspehom in življenjem nasploh, ki nam preprečuje, da bi uresničili to, kar si želimo.

SOUSTVARJAJTE - pogledali bomo kaj vam preprečuje, da bi bili to, kar ste. Da bi uresničili usodo, svoje
potenciale, talente potrebujemo podporo, ki presega samo nas, enega samega človeka. Samo s povezovanjem z
drugimi lahko zaživite kot svoja najbolj veličastna in najboljša verzija sebe. Ko resnično globoko pogledamo, kako
življenje deluje, ugotovimo, da vse prihaja skozi vrata naših odnosov z drugimi. Ustvarjanje odnosa z drugimi je
ključnega pomena, kajti če smo nepovezani, nimamo dovolj moči, da bi rasli in se razvijali, da bi uresničili svojo
življenjsko misijo, svojo usodo.

Vsako srečanje traja 60-90 minut. Svetujem, da se srečanja opravijo v enem luninem ciklu, to je 28-30 dneh.
To pomeni, da se srečamo vsakih 10 dni. Možno je plačilo vsakega srečanja posebej.



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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami
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Zvone Turk je na za astrolo ga

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

jo 040 503 895 taja@ divine.si

vam čete na

či čenja prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj. Nudi tudi

šanje vseh aspektov Biti, F
š .

Lahko pokli ali pišete na

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.tajaalbolena.com
www.divine.si

www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


