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Pozdrav svetlobe !

Do naslednji utrinkeč pa pojdite ven lovit sončne žarke, angelske in magičen vilinski prah

Taja Albolena

Isis mi je dala izjemno darilo in zdaj radostno in hvale
časa poznate veliko mojih strasti, ki

jih je moja vodnica v tem avgustu s tako nepojmljivo gracioznostjo in milino povezala v celoto, da
včasih kar malo obstanem in se zahvaljujem zgolj za prilo

čakala na tole rojstvo. Dve leti sem se mojstrila v potrpe čakanju.

čnem. Vodenje iz
du

či, da

čenic in orakljev. Prihajajo inicijacije v mlado
ča s

čnim angelom, ki ste mi stali ob strani, ko
sem se levila in iskala sebe, neizmerna hvala. Brez angelov bi bil svet pust in brezbarven.

čno obarvan.
Hvala

černo dru
čno Bo

žno vstopam v svoj novi cikel, v obdobje, ki
prinaša mojo dušno misijo v prvi plan. Tisti, ki me poznate že dolgo

žnost, da sem, da obstajam in da vse to
izkušam.
Dve leti sem žljivosti, strpnosti in Šla
sem skozi vse milosti, ki sem jih morala utelesiti, da sem lahko zdaj tukaj, kjer sem. Od ponižnosti
preko dobrotljivosti in poguma, do razumevanja in modrosti. In Isis me je vodila, potrpežljivo kot zna le
ona skozi vse notranje preobrazbe, da sem lahko sprejela, da sem dopustila, da za

še, spominjanje ženske, da je božanska, bujanje božanske žensk in kreiranje so teme, ki sem
jih vzljubila in ki so postale del mene.

žanske ženskosti,
božanske ženske mo ženske postanemo kraljice in da moškim dopustimo, da postanejo kralji.
Krogi druženja v Templju nas bodo povezovali in združevali v sestrske kroge, kjer si bomo dušne sestre
izmenjevale spomine sve žensko za dekleta 13-15 let in
iniciacije v modro žensko. Isis me vedno znova presene širino in globino koncepta, ki se zliva skozi.
Kot vsako rojstvo, me je tudi to neslo v globine in vsem fizi

Šepetalki, zdaj vem, da je pot Nouri odprta. Hvala za vso podporo in potrditve. Vse, ki jo želite
doživeti in izkusiti na lastni koži pa vabim 16.9. v Tempelj na ve ženje, ko se Šepetalka
predstavi. Božanska je, resni žanska.

pre osti
In s projektom DivineFeminine so pripravljene na to, da jih delim

s svetom.
V septembru tako prihaja seminar v sedmih delih, katerega namen je prebujanje bo

vas In moj je
zdaj tako mavri

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Tako blizu sem, da sem videti oddaljen

I am so close, I may look distant.
So completely mixed with you, I may look separate.
So out in the open, I appear hidden.
So silent, because I am constantly talking with you.

Rumi

Tako prepleten s teboj, da sem videti lo
Tako zelo odprt, da sem videti skrit
Tako tih, a nenehno govorim s teboj.

čen



September šnjega
leta. Gre za mesec, ki nas sili, da z novim ciklom u šole za ve

ži ve šem življenju. September
bo tako mesec, ko bomo opuš š

šamanizmu znana. Stare tradicije pripovedujejo, da se mrhovinarji
hranijo z ostanki umrlega, da o š š

šav na Zemljo in po
življenju. To je mesec, ko lahko pokli še

telo, vaš dom ali vaš um vse nesnage, ki leži po kotih. In
šno Devico po horoskopu, da vam pomaga narediti red.

Ena od tem v tem mesecu bo tudi jasnost. Izjemno pomembno je, da si razjasnimo kaj si želimo in kam se
usmerjamo. Vse je del našega življenja, ker smo tako izbrali in pogosto je pri izbirah v življenju ravno
nejasnost velik problem. Vse v svojem življenju izberemo na podlagi naših prepri

še od otroštva, saj so pogosto le še percepcije obarvane z izzivi in bole
ših preteklih izkušenj, predvsem iz otroških let. In ne glede na svojo odraslost in

emšo, nas ve
življenje. Obi

že tako, da so usidrani v dvojnosti, kajti pri rezultatih vedno sodimo ali so dobri
ali slabi, ali nas naredijo mo šimi

žujemo, š da so slabi. In vendar s takim presojanjem
izgubljamo veliko dragocene energije in zato naredimo komaj kaj napredka v svojem življenju. In ravno
zaradi tega smo vedno znova soo

š

žanske ženskosti, ki mo
š koraka, ne sprejmeš lekcije, ne dobiš nadaljnih navodil, kajti šele ko si

izkusil, kar si moral, lahko izkusiš nekaj novega in sprejmeš novo darilo. Hvaležnost je velika lekcija in
september je ravno pravšnji mesec za dopuš

ši poti nas u že v nas in samo

žate sebe in svet. Vedno bodo priložnosti za sprejemanje ali odklanjanje stvari in izkušenj in vendar
je izjemno pomembno, da se zavedamo, da ni nikogar zunaj nas, ki bi nas usmeril na pravo pot. Mi smo
tisti, ki smo kapitani svoje ladje. In mi jo usmerjamo.

šega življenja. življenja.
Gre za našo izbiro in našo zavezanost temu kar podpiramo, zavezanost svoji drži, kar izbiramo, da je za nas
resnica. Vera nam pomaga stopiti v globlji stik z vedenjem,
ki je v meni, da navigiram skozi svoje življenje.
Kadar nismo usidrani v dobrotljivosti in veri, ne moremo
stopiti v stik z virom, ki nas podpira. Po

žrtev v sebi in postanete mo

širiti zavedanje in sprejemati vse, kar vam po
božanski pravici pripada.
DIVINE.SI

obljublja mal

Izziv tega meseca bo v tem, da nehamo presojati, soditi in obsojati in namesto tega enostavno za

ček umirjenosti in veliko kreativnosti, kar vas bo popeljalo v zadnji del leto
čenja in začetkom čino otrok, tudi sami malce

počistimo vse tisto, kar nam ne slu č in naredimo prostor za nove stvari v na
čali svoje stare navade, in preči čevali tako telo, kot tudi um in svoj dom.

Sveta medicina mrhovinarjev je v
či čujejo vso preteklost in opu čajo karmične vzorce. Mrhovinarji se pogosto

spustijo z vi čistijo ostanke trupel in korupcije na Zemlji, v simboličnem smislu nam lahko
pomagajo tudi v privatnem čete svete mrhovinarje, da očistijo va

če potrebujete pomoč in vzpodbudo lahko
pokličete na pomoč kak

čanj, misli in percepcije.
Večino tega je v nas če na činami
notranjega otroka in na

činoma niso naučili, kako obrisati ali zamenjati te stare leče percepcije skozi katere gledamo
čajno svojo prihodnost določamo z izbirami v sedanjosti, izbiramo pa na podlagi rezultatov iz

preteklosti. In z rezultati je
čne ali pa nas oslabijo. Rezultati so povezani z na čustvi, vedno jim damo

predznak ali naboj, pa naj bo pozitiven ali negativen. Rezulte vedno postavimo na piedestal in jih sodimo
kot dobre ali pa jih damo v klet in se nad njimi prito če

čeni z istimi izbirami, hkrati pa si ne dopustimo, da bi resnično stopili
naprej z velikimi koraki.

čnemo
sprejemati darove vsake situacije posebej. Dejstvo je namreč, da je v vsaki situaciji skrit blagoslov in darilo
vsake situacije lahko osvetlimo, če vanjo posvetimo z lučjo zavesti. Izziv je v tem, da se nehate prepu čati
čustvom, ki vas na gugalnici vedno peljejo v klet ali na piedestal in namesto tega dopustite, da vas vsaka
situacija nauči česa novega o vas samih. Energija bo čno prihaja v ospredje nas vodi
korak po korak in dokler ne naredi

čanje.
Vsak korak na na či nekaj novega, vsak prebuja neko novo vedenje, ki je čaka,
da mu dovolimo, da pride na plano.

Pomembno je, da s zavedate dejstva, da niste tukaj, da bi trpeli, tukaj ste, da se spominjate, rastete in
preobra

Čas je, da prenehamo kriviti zunanji svet in zunanjega
boga za vso nesrečo na Čas je, da se zavestno naravnamo z vero in dobrotljivostjo

čutimo se izgubljeni
kot ladja na sredi oceana. Izjemno pomembno je, da smo
jasni in da utelesimo občutek naravnanosti na svojo smer
in globoko vero vase.
Čas je, da opustite čan posa-
meznik, ki pozna svoje darove in prepoznava darove v vsaki
situaciji. Prepoznavanje darov vas bo vodilo naprej, poma-
galo vam bo
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Mabon, Jesensko enakonočje, 21. september

Ključ: Pobiranje, skupnost, zaključek

Simbol: Vino, storži, koruza, granatno jabolko

Kristal: Safir, Lapis Lazuli, Karneol

L

Mabon je keltski bog svetlobe. Glavne teme tega praznovanja so harmonija in uravnote Sonce
vstopi v tehtnico. Zopet sta noč in dan enako dolga, le da so sedaj energije noči močnejše. Je čas druge
jesenske žetve. Ta praznik je zelo povezan s pobiranjem grozdja in bogovi kot sta Dioniz in Bacchus sta v
tem času zelo prisotna. To je čas, ko svojo pozornost posvečamo pripravi na zimske mesece pred nami.
Pomembno je spoštovati zrnja iz katerih nato zrastejo nove rastline.

Inanna je boginja neba, ki pomaga da se prilagodimo univerzalni zavesti. Ta svet vidi v popolnosti in
povezanosti. Boginja miru, ljubezni, prerokovanja in vodstvenih sposobnosti. Med drugim nadzoruje tudi
nastajanje vina. Pomaga nam, da sprejmemo svoje temne plati in da nam pove, da je včasih potovanje v
podzemlje naša pot v celostnost.

Jesensko enakono čas ravnovesja, ko se moramo ustaviti in spočiti. Je to

Pomembno je, da znamo uživati v sadovih svojega dela. Poglejte svoje življenje, kaj ste že dosegli, kaj še
želite doseči, kaj iščete in ponovno ocenite smer v katero ste namenjeni. Stopite v stik s svojo pravo naravo
in se namesto v zunanji svet bolj pogosto zazrite vase.

Hvale

Alkemi

ženost.

žnost je tista, ki vam bo pomagala uravnovvesiti stvari v sebi. Ker je to žetve, ko je hrana v
ve žni za vse kar že imate, za vso hrano in vsa Zemljina darila,
vse njene vire, ki jih uporabljamo. To je

š življenju.
Poiš

šnja lo š
š

šanje znotraj nas, ko oba dela povezujemo v celoto. Lo žamo v
enotnost. Dogaja se alkemi žitev Sola - sonce in Lune -mesec. Gre za združevanje janga z
jinom, enotnost zavednega z nezavednim, notranjega z zunanjim. Alkemi

š

čje prestavlja čka enotnosti med
svetlobo in temo, ognjem in vodo, jinom in jangom. Uravnovesiti je potrebno vse dele sebe, tako aktivni
kot pasivni del, tako znano kot tudi neznano, zunanje in notranje popotovanje, vidno in nevidno.

čas druge
čini spravljena, je čas za zahvalo. Bodite hvale

čas, ko je pomembno, da se zavemo, da sta tako dajanje kot
prejemanje enako pomembna. Cenite svoje notranje čute, jih razvijajte in jim sledite, naučite se zaupati
svoji intuiciji in slediti svojemu srcu. Poi čite ravnovesje in celostnost v svojem telesu in v svojem

čite ju v svetu!

čna izku čevanja omogoča razumevanje kje smo se ločili od enotnosti. I čemo kaj nas ločuje
od univerzalne ljubezni in duhovne poti. I čemo svinec, ki nas vleče navzdol, da ga lahko transformiramo v
zlato. Gre za uravnove čenost preobra

čna poroka, zdru
čni zakon kot je zgoraj je spodaj in

kot je znotraj je zunaj opisuje to načelo enotnosti in povezanosti z vsem kar je.

Zrak je povezan s tehtnico in z Merkurjem, zrak je element komunikacije in govora. Dihajte! Globoko
dihajte in predihajte sebe in ves svet. Uporabite zvok, zvonce za či čenje prostora in sebe. Ta dan lahko
počastite z gongi, z zvonci, pojočimi posodami.
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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.

Naj se zavedam svoje moči, s katero lahko ustvarim sanje nebes,
v katerih je mogoče vse.
Pomagaj mi, da uporabim domišljijo, naj usmerja sanje mojega življenja,
čarovnijo moje stvaritve, tako da lahko živim brez strahu, brez jeze, brez ljubosumja, brez zavisti.
Daj mi luč, da ji bom sledila in naj se konča moje iskanje ljubezni in sreče.
Naj se danes zgodi kaj posebnega, kar mi bo za vekomaj spremenilo življenje:
naj bo vse, kar počnem in rečem, izraz lepote v mojem srcu, ki vselej izvira iz ljubezni.

Naj bom kot si ti, naj ljubim kot ti, naj delim kot ti,
naj ustvarim umetnino lepote in ljubezni, kakršne so vse tvoje stvaritve.
Naj krepim moč svoje ljubezni, in naj jo krepim vsak dan bolj in bolj,
tako da ustvarim umetnino ljubezni lastnega življenja.

Naj se zavedam neizmernega izobilja, ki je del mojega življenja.
Naj me velike vsote denarja v milosti dosežejo na popoln način.
Danes vem, da sem nepremagljiv magnet za vse, kar mi pripada po božanski pravici.
Vem, da je Bog moj vir, ki nikoli ne odpove.
Danes, Najdražji se ti z neizmerno hvaležnostjo in ljubeznijo zahvaljujem za Življenje.
In tako bodi.
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OPAL...

Afirmacija deve kristala

kamen podpore
“V meni se zdru

”

Opal je ve

V izvoru ime pomeni dragocen kamen.
Ustvarila naj bi ga Iris, boginja mavrice.
Povezan je z elementom vode.

dobro ava
e vseh

.

zato je

Opali so zelo ob

te lahko

N
h je tudi

Eliksir iz opala . Eliksir tudi

: " Odpiram se o

žuje alkemi
še posebej na

šiti vse zgostitve v
še telo vnašam vse barve in prizemljujem svetlobo v vašo avro. šam

vašo avro, žlezami v fizi
š šo preteklost, da se osvobodite in zaživite v svojem

polnem siju in lepoti. V sebi nosim sveti ogenj o š žgal vse smeti v vaši notranjosti, vse
še življenje vnašam frekvenco radosti in prinašam smeh in sre

ši notranjosti na površje prinesel stvari s katerimi se morate soo
žnostjo podali naprej po svoji poti.

Š

š ži ve š .

čno nasprotje ognja in vode. S svojo energijo negujem in vam dajem mehko
podporo, čustvenem področju. Če čutite stres, depresijo ali nenehne skrbi, me nosite s
seboj, saj vam s svojo energijsko podporo pomagam razre čustvenem telesu. S svojo
mavričnostjo v va Čistim in uravnove

čakre eteričnega telesa in podpiram njihovo povezavo z čnem telesu. Pomagam
opu čati pretekle bolečine, pretekle vzorce in va

či čenja, ki bo za česar
ne potrebujete več. V va čo. Pomagam
vzpostaviti stik z angelskimi bitji in pjačujem občutek podpore in soustvarjanja z nevidnimi kraljestvi. Z vso
podporo, ki jo imate na voljo bom v va čiti
na svoji poti, da jih boste lahko opustili in se z radostjo in hvale

čbarvni amorfni mineral,
smolnatega ali pogosteje steklenega sijaja.

Ker vsebuje ves spekter barv uravn
delovanj čaker. Uporabljamo ga za
odpiranje »tretjega očesa«

čiti pravične in jim daje moč, vendar pa je
treba biti pazljiv pri ravnanju z njim – to je
zelo močan kamen, ki lahko povzroči močne
reakcije kot na primer burno čustvovanje,
nenavadni dogodki in drugo.
Opal pospešuje rast rastlin. Opali lahko
izgubijo lastno vodo in s tem pokajo, dobro, da jih od časa do časa damo v vodo.

Pri duševnih in psihičnih boleznih pomaga beli ali mlečni opal. Opal pomaga pri težavah, ki so posledica
vremenske preobčutljivosti. Topi žalost, strah in depresije, v medsebojne odnose vnaša harmonijo.
Jača samozavest, a hkrati uči ponižnosti in skromnosti. čutljivi na temperaturne
spremembe in radi počijo. Opali imajo zelo radi vodo, zato jih občasno položimo v vodno kopel, nikakor ne
na sonce. Opal krepi zdravje in voljo do življenja, uporablja ga pri meditaciji.

jegova vibracija prinaša v življenje barvitost, seksualnost, erotiko, željo po spremembah in materialnih
dobrinah. Zelo je primeren za programiranje, krati pa dovzeten za sprejem okoliških vibracij
(el.vode). Če nosimo opale, jih torej v primerih, ko se nam je kaj slabega zgodilo, obvezno čimprej
energijsko očistimo. Lahko ga postavimo tudi v spalnico, kjer krepi seksualnost.

krepi zdravje in voljo do življenja koristi rastlinam, če jih zalivamo s to vodo.

či čenju in vse kar mi ne slu č opu čam v svetlobo ”



Živimo v pomembnem času, s tem se vsi strinjamo. Večina v sebi čuti potenciale in talente, ki se
prebujajo. Impulz, ki se prebuja v nas, nas sili k temu, da prinesemo v svet nekaj, kar lahko prinesemo le
mi, nekaj, kar

v desetem mesecu nosečnosti in nikakor ne moremo roditi tega, kar naj bi se rodilo. Še
nikoli do tega trenutka v katerem živimo ni bilo takšne potrebe po razkritju lastne življenjske misije in
mnogi čutijo frustracijo ter občutek neuspeha.
Nekateri čutijo v sebi nemir, stres in depresijo in občutek, kot da niso na svoji poti. Spet drugi imajo zelo
jasno vizijo, kaj želijo ustvariti in vendar ne vedo kako naj bi bilo to videti ali kaj so naslednji koraki. Ker
večina deluje iz sistema moške moči, si predstavljamo strukturo, organizacijo in jasno pot, ki naj bi jo v
celoti videti že na začetku. In vendar je energija, ki nas vodi zelo druga
Ženski sistem moči ne deluje na ta način. Odpre nam pot in nam da prvi korak in ko naredimo prvi korak,
se nam razkrije naslednji korak.

enske smo v času v katerem živimo privilegirane, svobodne in izobražene, skoraj enakovredne moškim.
, da si postavi to vprašanje; Kaj je moja usoda, kaj je moj

potencial, kaj je moja najvišja vizija zavestnega soustvarjanja odnosa med moškim in žensko. Ob tem
čutimo vzorce, ki nam preprečujejo, da bi se izrazile ali nimamo podpore, da bi te svoje potenciale
resnično izrazile. Še posebej ker toliko delamo na sebi in bi ob vsem znanju o zakonu privlačnosti in
manifestaciji morale ustvariti stvari, ki jih čutimo v sebi. V sebi čutimo potenciale in talente, ki nam jih ne
uspe izraziti. In zato čutimo v sebi globoko razočaranje.
Hkrati pa v sebi globoko hrepenenje, da postanemo soustvarjalci prihodnosti.
Moč, ki smo jo izmojstrile kot sodobne ženske, moč, ki jo cenimo in vrednotimo v svetu v katerem živimo,
je moč moškega sistema, ki deluje, dosega in je sposoben proizvajati. V sodobnem svetu je prevladujoča
osredotočenost kreiranja znotraj moškega sistema moči. Dejstvo je, da lahko manifestiramo le znotraj
tega sistema, ki ima strukturo, organiziranost, kajti ko govorimo o manifestaciji v resnici lahko
zmanifestiramo le stvari, ki so nam poznane in nad katerimi imamo nadzor. In v tej želji po soustvarjanju
potrebujemo moč, ki ne temelji le na logičnem, linearnem in racionalnem vedenju, temveč da
ustvarjamo skozi najvišje potenciale povezanosti, intimnosti, kreativnosti.

Mnogi govorijo o vračanju boginje, kar s seboj prinaša nove vrednote, ki so zelo pomembne tako za
moške kot za ženske. Ne gre za to, da je ženski način duhovnosti boljši kot moški način. In vendar moške
vrednote brez uravnovešenosti z ženskimi vrednotami postanejo ekstremne in zato pogosto negativne in
destruktivne. V resnici ne gre za to ali moški ali ženski sistem, gre za integracijo, združenje obeh v
harmoniji in predvsem soustvarjanju.
Gre za prebujenje naše sposobnosti, da postanemo zavestni in odgovorni soustvarjalci.

Namesto poudarjanja samozadostnega posameznika, sistem ženske moči prinaša s seboj pomembnost
povezanosti in pripadanja. Namesto nadzora in kontroliranja božanska ženskost predstavlja naravno
mrežo življenja. Namesto nepovezanosti s čustvi in občutki jih božanska ženskost interpretira kot vir
modrosti. Namesto ignoriranja fizičnih potreb telesa božanska ženskost vidi telo kot tempelj, ki pripada
svetosti življenja.

Ženske smo razvile moške sposobnosti doseganja ciljev, da se stvari zgodijo in s tem izgubile povezanost
in občutek negovanja. Veliko žensk v tem trenutku čuti izčrpanost, pregorelost, razdajanje preko vseh
meja in nemir. Večina si dopoveduje, da nima dovolj časa, denarja, povezav, da bi uresničile svoje
potenciale in talente. Večina teh stvari je zunanjih. Še vedno je pogled mnogih usmerjen navzven,
namesto navznoter. Gre za premik v smeri, od kje dobivamo moč. Premakniti se moramo iz tega, da moč
vidimo kot nekaj zunanjega, nekaj zunaj nas, v prebujenje te notranje moči v odnosu do sebe in v odnosu
do sveta, ki nas obdaja. Ta premik od zunaj navznoter zahteva sprejemanje odgovornosti za svoje
življenje. Pomembno je, da sebe vidimo kot soustvarjalce svojega življenja. Da smo sami odgovorni za
vse, kar se nam v življenju dogaja in da ga zavestno začnemo soustvarjati.

še nikoli ni bilo na planetu in tudi nikoli ve
življenja. In to je usoda, s katero se

ženske. Kot bi bile

že zadnji dve leti

žanske ženskosti, v dobo, ki se je mnogi spomnimo “od nekje”. Ko sem se
za ženske mo

Ž
Ženska še nikoli v zgodovini ni bila v tej poziciji

č ne bo, ko nas ne bo več tu. Klic, ki ga čutimo
mnogi je biti prevodnik za evolucijski proces čutimo noseče predvsem

čna od tiste, ki smo je bili vajeni.

Sama čutim, da nekaj ni kot je bilo, da orodja, ki sem jih
poznala niso učinkovita v sistemu moči, v katerega se premikamo. Premik dob, kot ga imenujejo mnogi
nas vodi nazaj v prebujanje bo

čela povezovati in delati s sistemom či je vse v meni poskočilo, kajti energija mi je bila tako
zelo znana in domača. In bolj ko se poglabljam v orodja in učenja mistikov, bolj sem na domačih tleh.

čutimo močan klic,
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V moškem sistemu moči prevladuje tekmovalnost, nadvlada in kontrola. Ženske občutimo največjo izdajo s
strani svojih prijateljic, ki v skladu z moškimi principi tekmujejo, kontrolirajo in nadvladujejo druge ženske.
Globoko v sebi hrepenimo po svojih sestrah »svečenicah«, ki stojijo druga z drugo, druga za drugo, ki se
podpirajo in druga drugo vidijo v njenem najvišjem potencialu. Ženske potrebujemo podporo sestre, ki nas
vidi pristno, avtentično, tako kot sem.
Dušne sestre so tiste, ki nam pomagajo prebuditi lastno dušo in jo vtkati v mrežo svojega življenja. Dušna
sestra je ženska, danes ali v preteklosti, ki je naredila vse za služenje s prijaznostjo in sočutjem v skladu s
platinastim pravilom, ki pravi; naredi drugim tisto, kar si želijo. Brez mučeništva in brez žrtvovanja.

In skozi poletje me je vodila boginja Isis. Prebujala je globoke povezave s sve
c po soustvarjanju s svojimi dušnimi sestrami. Odprl se je Tempelj, kjer

se srečujemo in kjer ponovno tkemo tkanino življenja, v katero vpletamo ljubezen, pogum, negovanje,
pristnost, intimnost, povezanost, radost, druženje, vedrino, vero, lepoto, milino, modrost, magnetiziranje,
sijanje, dopuščanje.

In tako september za

abim, da se nam pridružite.

Kot razlaga Caroline Myss v svojih knjigah imamo v tri faze skozi katere potujemo; slu

In naj zaključim s priljubljeno frazo iz Avatarja »Vidim te!«
Vidim tvojo božanskost, tvojo pristnost, tvoje žarenje, tvoj dar, ki ga imaš za ta svet.
Naj se udejanji.
Uresniči vse svoje sanje in zasij v vsej svoji lepoti.

BE THYSELF- BE DIVINE!

Čas je, da udejanjimo svojo usodo, da kreiramo svoje
če ji le sledimo in se nehamo bojevati. Moj klic je klic

vodenja iz du ča tistim, ki si upajo spomniti in biti to kar so. Biti orakelj, tisti, ki se spominja,
tisti, ki zna dopu čati če skozi njega, tisti, ki se prepu ča eni pesmi Univerzuma.

čica same sebe.

čnosti.

čenicami. Srečevale smo se in
se dru

čenjam s postavljenim konceptom DivineFeminine, ki pre
čel oblikovati in v

času čutim trden temelj pod nogami in moja ladja je dobila
smer in ugoden veter, da začnem s plovbo. In vse tiste, ki čutite, da četi s svojo plovbo, da

čeni

čne
čuti

Čutim, da nas je veliko na tej prelomnici in mnogi se nočejo
spustiti. In vendar nas v to smer vodi evolucija. In čas je, dragi moji, čas je...

življenje z lahkotnostjo in radostjo. Navdušuje me
dejstvo, da nas duša vedno vodi po poti naše usode,

še, da sem pri
š življenju, da te š Živeti

življenje v katerem sem eno s svojo izvorno naravo vsak trenutek. Življenje v katerem ljubim sebe in
postajam najboljša možna razli Življenje v katerem sem v intimnosti povezana z življenjem,
s sabo in z božanskim od znotraj navzven. Kajti celotno stvarstvo je v meni, ravno tako kot je v vas. Znotraj
leži zemljevid, ki vas lahko pelje kamorkoli želite. Glas srca, glas duše je tisti, ki vodi po tej poti. Kot je rekel
moj dušni brat; postani instrument in melodija njegove glasbe, v tem leži harmonija ve

žile in v meni se je prebujal kli

žema vse kar delam. Že
lansko leto se je za anj se je vtkalo mnogo aktivnosti, ki so že zaživele, ki se že dogajajo in
take, ki šele dobivajo svojo podobo. Po dolgem

želite za želite
prebuditi svoj pristni jaz in spoznati svoj klic v

življenju žbo, kariero
in klic. Služba je, ko delaš stvari za druge in vendar si ujet v žrtvovanju in mu štvu, ko svojo svobodo
zamenjuješ za varnost in svoj pristni jaz zatreš v sebi, preživetju na ljubo. Kariera je tista faza v kateri si se
osvobodil, ko nehaš zatirati sebe in za š delati stvari zase. Narcizem in pretirana samoljubnost sta
pogosti pasti v tej fazi. In potem pride tretja faza, ko za š klic. Ko si v pristnem služenju drugim in v tem
neizmerno uživaš in živiš svoje poslanstvo.
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Živimo v času, ko nič ni fiksno in se vse spreminja, času, ki od nas zahteva nove veščine soočanja s sabo in
usmerjanje pozornosti iz zunanjega sveta v svoj notranji svet. To sicer ni nič novega, kajti vsi duhovni
mojstri skozi tisočletja so šli po enaki poti. Nikoli do sedaj pa se ni zgodilo, da bi bilo to možnost za celotno
človeštvo. Dalaj Lama je rekel, da so zahodne ženske tiste, ki bodo vodile evolucijo zavesti, ki se dogaja.

Zato sem pripravila cikel srečanj za ženske, kjer se bomo skozi sedem večernih notranjih popotovanj naučile
kako prebuditi svojo izvorno božansko ženstvenost, svojo žensko moč in kako z njeno močjo postati močne,
sijoče, kreativne ženske, da si dopustimo, da izrazimo ves svoj notranji potencial in talente in si dovolimo
biti to kar smo. Druženja so namenjena zgolj ženskam, kajti ženske se moramo pomiriti z moškim aspektom
v sebi, postati kraljice, da bomo svojim moškim omogočile, da v sebi objamejo oba dela in postanejo kralji.

Divine Feminine je notranje popotovanje, ki se bo dogajalo tri mesece, 7 srečanj vsakih 14 dni bo pred vami
vsakič razgrnilo novo temo ženske moči, ozaveščanja in zdravljenja sebe, kajti skozi spominjanje bomo
transformirale globoke notranje zamere, bolečine in prizadetosti. 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. Ne gre za skupino, kjer bi hranili in podpirali
rane preteklosti, kar želim ustvariti je skupnost v kateri ženske stojimo druga z drugo in druga za drugo, da
se spodbujamo in podpiramo v tem, da dosežemo svoj najvišji potencial in izpolnimo svojo misijo na Zemlji.

To je seminar za vas:
Če čutite globoko verzel med bogastvom možnosti, ki jih čutite za svoje življenje in realnostjo v kateri

živite.
Če se čutite frustrirane in depresivne ne glede na vse zavestno delo na sebi, ki ga že imate za seboj.
Če se vedno znova znajdete v situacijah, kjer preveč dajete in preveč delate, ste izčrpane, pregorele od
znotraj in nikakor ne zmorete ustvariti ravnovesja v sebi
Če hrepenite po bolj avtentičnih in pristnih odnosih z ljudmi okoli sebe
Če hrepenite po intimnosti v svojih partnerskih odnosih in po enakosti, po nekom, ki bo strastno delil z
vami svoje vrednote in vizijo soustvarjanja boljšega sveta
Če se čutite osamljene in brez podpore
Čutite v sebi potencial in darove pa ne veste, kako jih uresničiti v svetu
Čutite klic vaše misije, pa ne veste kako začeti
Želite doprinesti nekaj k spremembi sveta okoli vas in se čutite preplavljene, zmedene in nemočne
glede spremembe, ki bi se morala zgoditi.

Zdaj je čas, da:
Spoznate pomen vašega osebnega popotovanja v kontekstu evolucije
Odkrijete vir ženske moči znotraj sebe
Objamete v sebi moč, da svoje življenje soustvarjate in živite globoko izpolnjujoče življenje, polno
navdiha
Spoznate orodja, kako preobraziti izvorne omejitve v sebi in osvoboditi potencial, ki je v vas
Dobite ključe, za ustvarjanje intimnosti in dobrobiti v medsebojnih odnosih in globok občutek
povezanosti
Utelesite svojo lepoto in žar ženskosti
Soustvarjate s poljem čiste možnosti čudeže in magijo v svojem življenju
Se spomnite svojih sposobnosti vodenja in soustvarjanja prihodnosti sveta

Sedem srečanj vključuje
1. Spominjanje ženske moči moč poguma
2. Moč preobrazbe nosimo v sebi moč vere
3. Soustvarjanje z življenjem moč usode (fate in destiny)
4. S povezovanjem preobražamo svet moč ljubezni
5. Dovoli, da zasiješ v vsej svoji lepoti moč lepote
6. Ustvarjanje prihodnosti moč podpore
7. Vodenje skozi novo paradigmo ženske moči moč magije
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Nov način za doseganje vrhunske forme Doug De Vito
Ste tudi vi opazili spremembe, ki se dogajajo na našem planetu? Ste opazili spremembe v svojem
življenju? Ozrite se okoli sebe. Zdi se, da vsi izkušamo silen premik na planetu, ki vpliva na vse, od
vremena pa do naših socialno-ekonomskih sistemov ter seveda tudi na naše vsakdanje življenje.
Vedno pogosteje se ljudje znajdemo na točki, ko bi potrebovali okrevanje na vseh ravneh čustveni,
fizični, duhovni in umski, zato vse bolj iščemo načine sprostitve, ki bi ponovno uravnovesili naše
življenje. Zmeraj bolj tudi iščemo načine, kako bi izboljšali naše bivanje v vseh pogledih in nemara bi
vsak izmed nas rad izkusil moč, ki bi ga ponesla še dlje. Nekateri se morda udejstvujete v športu ali
celo na tekmovanjih.

Če se v tem opisu prepoznate tudi sami, potem boste veseli novice, da znanstveniki že dokazujejo
učinke zdravljenja s ponovno povezavo, ki ne prinaša le ozdravitve na vseh ravneh pač pa tudi znatno
izboljša vaše zaloge fizične energije ter hkrati vrača čustveno in umsko ravnovesje. Takšno vsestransko
ugodno delovanje pomaga vsem, tudi profesionalnim športnikom, da dosežejo vrhunsko formo oziroma t.i.
“zone-like” stanje, v katerem se njihove zmogljivosti povečajo tako na igrišču kot tudi izven njega. Povrh
tega jim večje zaloge energije ter izboljšano umsko delovanje pomagajo doseči svoj maksimalni fizični
potencial, da lahko tekmujejo na višjih nivojih v športnih disciplinah in drugje.
V sklopu nedavnih raziskav, ki so jih pod vodstvom dr. Konstantina Korotkova opravili v Rusiji, so
zdravljenja s ponovno povezavo učili skupino zdravnikov, raziskovalcev, terapevtov in olimpijskih
športnikov. Rezultati so bili presunljivi! Študija je bila zasnovana tako, da so imele testne osebe v dveh
dneh, kolikor je trajal tečaj, le pet ur, v katerih so se učile izvajanja ponovne povezave in preizkušale vpliv
tovrstnih frekvenc. Vsakega izmed udeležencev seminarja so pred, med in po eksperimentu izmerili s
pomočjo različnih testnih metodologij, vključno z EPC napravo, ki zaznava in meri bioenergetsko polje okoli
človekovega telesa. Merilno EPC tehnologijo široko uporabljajo v ruski medicini, pa tudi pri usposabljanju
športnikov za različne olimpijske discipline.
Ko je dr. Korotkov med eksperimentom meril udeležence je poročal, da so 'rezultati zelo zelo močni in zelo
zelo različni' od česar koli, kar je kdaj izmeril pri svojem delu s športniki. Še posebej je poudaril, da so bili
učinki zdravljenja s ponovno povezavo za športnike in njihove ravni energije “zelo pomembni”. Na splošno
so vsi športniki in testne osebe izkusili znatno povečane zaloge energije. Povprečno se je jakost
bioenergetskega polja pri posamezniku povečala za 17 ali več odstotkov! Korotkov je bil nad rezultati
navdušen, prav tako pa tudi športniki, ki so povedali, da so frekvence in njihovo koristno učinkovanje na
telo očitno zaznavali.

Najprej moramo razumeti, da je zdravljenje s ponovno povezavo oblika zdravljenja, pri kateri gre za
uporabo novega spektra zdravilnih frekvenc, ki je sestavljeno iz energije, svetlobe in informacij. Te osupljive
frekvence so pod drobnogled vzeli in potrdili vrhunski doktorji znanosti in medicinski raziskovalci po
vsem svetu. Znanstveniki tudi domnevajo, da se te frekvence na našem planetu morda pojavljajo prvič in
da imajo v sebi potencial, ki nam lahko pomaga odpraviti bolezni na vseh ravneh, saj očitno na nek način
delujejo na naše celice in našo DNK.
Dr. Eric Pearl, začetnik zdravljenja s ponovno povezavo pojasnjuje, da je zdravljenje s ponovno povezavo
povsem drugačno od tehnik energijskega zdravljenja, ki jih že poznamo. Slednje namreč uporabljajo
elektromagnetne energije, medtem ko nas zdravljenje s ponovno povezavo ponese nad nivo
elektromagnetne energije, na višji, večdimenzionalni nivo. Pri tovrstnem zdravljenju 'različne vrste energij
in svetlobe potujejo skozi izvajalca in v športnike', torej ne le tiste, do katerih smo uspeli dostopati doslej.
Povedano z drugimi besedami, frekvence pri zdravljenju s ponovno povezavo omogočajo zdravljenje, ki 'z
dostopanjem do širšega spektra energije, svetlobe in informacij presega tako imenovano klasično
energijsko zdravljenje '. Takšen spekter nam morda do sedaj sploh ni bil na voljo in prav ta nam omogoča
zdravljenje na višjih ravneh.

Nadalje, dobrodejno učinkovanje teh vplivnih frekvenc ni omejeno le na okrevanje pri obolelih ljudeh.
Raziskave kažejo, da njihovo delovanje sega krepko preko tradicionalnega pojmovanja 'zdravljenja' in
v nove sfere optimiziranja človekovega fizičnega obstoja, atletskih zmogljivosti in umskih sposobnosti.
Iste raziskave so prav tako pokazale, da tovrstno izvajanje ponovne povezave učinkuje na ljudi na
osnovni ravni njihove DNK in morda lahko domnevamo, da s takšnim delovanjem te nove frekvence
utegnejo celo prestrukturirajo našo DNK, naše mišice, tkiva in kosti. Vse to se odvija istočasno z
uravnavanjem umskega in čustvenega stanja športnikov, kar ravno tako izboljšuje njihov nastop.
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Med izvajanjem študijskega eksperimenta v Rusiji se je zgodilo še nekaj izjemnega. Eden od
športnikov se je tečaja udeležil na berglah, ker je imel zlomljeno nogo. Nogo si je bil zlomil le štiri dni
prej in hudo ga je bolela. Poleg tega njegova noga ni prenesla nikakršnega pritiska. V tistih dveh
dneh, ki sta sledila, je preživel nekaj časa na mizi in že po tako kratkem stiku s frekvencami je lahko
bergle odložil in hodil sam! Še imenitnejše pa je dejstvo, da je hodil brez bolečin in, kot je povedal
sam, se je zelo veselil obiska pri zdravniku naslednji dan. Zdravnik je bil nad njegovim okrevanjem
naravnost začuden. Na sliki originalni spletni strani si lahko v 5 lahko ogledate meritve
športnikovega bioenergetskega polja pred in po stiku s frekvencami. Na podlagi teh prikazov in njegovega
očitnega napredovanja lahko vidimo, kako učinkovito je zdravljenje s ponovno povezavo tudi pri športnih
poškodbah.

Kakšen vpliv imajo ta in druge študije o zdravljenju s ponovno povezavo na znanstvene in medicinske
kroge? Tradicionalna znanost in medicina ne moreta več pristopati k zdravljenju in zdravju na isti
način kot doslej in hkrati ostati v koraku s preostalim svetom. In sedaj vemo, da zdravljenje s
ponovno povezavo ni namenjeno le zdravljenju bolezni, pač pa tudi izboljšanju našega delovanja in
življenja na vseh ravneh.

Znanstveno raziskovanje na področju zdravljenja s ponovno povezavo, ki ga vodijo doktorji Konstantin
Korotkov, Bill Tiller, Gary Schwartz, Ann Baldwin, Melinda Connor in drugi ter dokumentacija strnjena v
mednarodni knjižni uspešnici Dr. Pearla, Ponovno povezani: Zdravi druge, zdravi sebe, potrjujejo mo
vpliv, ki ga ima ta novi spekter energije, svetlobe in informacij na človeka. S tem morda ne bomo prešli na
višjo raven zdravljenja in optimizacije človekovega delovanja, pač pa tudi stopili na naslednjo raven
človeške evolucije, kjer bi bila takoj ozdravitev in regeneracija preprost, vsakdanji pojav.
Povedano drugače, zdravljenje s ponovno povezavo optimizira naše delovanje v vseh pogledih.

Eric Pearl in njegovi sodelavci so doslej za zdravljenje s ponovno povezavo izurili že preko 70.000 ljudi
v več kot 70 državah. Četudi je med njimi veliko zdravnikov, medicinskih sester, kiropraktikov in/ali
zdravilcev, večina praktikantov nima medicinskega ali zdravilskega predznanja. Med njimi najdemo
inženirje, učitelje, gospodinje, dijake, trgovce, pravnike, vladne uslužbence, zvezdnike in celo člane
kraljevih družin. Knjigo dr. Pearla, Ponovno povezani: Zdravi druge, zdravi sebe so prevedli že v več
kot 30 jezikov, zdravljenje s ponovno povezavo pa so pred polno dvorano predstavili v newyorškem
Madison Square Gardnu in pred občinstvom Združenih Narodov. Trenutno po vsem svetu več
mednarodnih skupin raziskovalcev izvaja meritve in dokumentira učinke tovrstnega zdravljenja. Tudi
športniki, vključno z olimpijskimi in drugimi profesionalnimi športniki, spoznavajo koristi zdravljenja s
ponovno povezavo. Vsakdo, ne glede na starost in druge življenjske dejavnike, lahko osvoji tovrstno
zdravljenje. Izvajalci in njihovi klienti poročajo o izjemnih ozdravitvah in optimizaciji delovanja,
podobno kot pacienti dr. Pearla.

Delo s temi novimi frekvencami je pogosto izkušnja,
ki ljudem spremeni življenje. Ko se aktivirate, se vaše
osebno zdravljenje in evolucija odvijata v svojem tempu,
vsak dan, do konca življenja in povsod.

Vir:TheReconnection.com

Na sliki: Doug De Vito

članku pod sliko s

čan

št.

šnja

Vsak lahko izvaja zdravljenje s ponovno povezavo, vsak lahko izboljša kvaliteto svojega
življenja
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Že leta 1985 so v Rusiji opravili eksperiment s katerim so znanstveno dokazali, da DNK v prostoru pusti
svoj energijski odtis. Naredili so poizkus, ki so ga večkrat ponovili, da bi dokazali, da je nergija DNK na
aparaturah vidna tudi ko so fizični primerek DNK odstranili z mesta poskusa. DNK torej oddaja energijo in
tako v prostoru pusti svoj energijski odtis, kar pomeni, da

. Energija ostaja na predmetih in tako prehaja od človeka k človeku. Če ima
človek veliko energije z njo dobesedno prežame predmet.

Sama se tega močno zavedam že nekaj časa in tako vedno svojo energijo vzamem s seboj, ko zapustim
lokale, z blazin, stolov, skodelic, enostavno jo pokličem nazaj k sebi. Ena od šamanskih lekcij je bila, da
znaš za seboj pustiti prazen prostor, kot da nikoli nisi obiskal tega kraja. Čeprav je res, da že samo z
dihanjem izmenjujemo molekule drugih ljudi in molekula kisika, ki je bila še včeraj del tebe je bila vmes
del mnogih drugih ljudi.

Znanstveniki pravijo, da to ni nič nenavadnega, saj je človeško telo običajen nosilec informacij. Še do pred
kratkim znanstveniki in genetiki niso niti sumili, da molekula DNK-ja vsebuje močno energijo, ki ni vidna s
prostim očesom. Le-ta struktura, ločena od DNK vsebuje velik delež informacij o človeku in ima
sposobnost, da vpliva na živa bitja in stvari v okolju.

Izjemno pomembno je, da znamo predmete začutiti in da se bolj kot na mentalno razumsko razlago
zanašamo na občutek ali nam predmet pripada, je naš ali ne. V knjigah Transurfinga mi je bila najbolj všeč
zgodba o nakupovanju stvari, ki so resnično tvoje. Gre za čutenje ali je predmet resnično namenjen meni
ali nekomu drugemu. In ko nakupujemo je pomembno, da prepoznamo kakšno energijo predmet prinaša
s seboj v naš prostor.

Tako je sedaj na voljo tudi znanstveni dokaz, da ljudje s svojo prisotnostjo energijsko spreminjamo sebe in
okolje okoli sebe. Izjemno pomembno je da se zavedamo tudi kaj gledamo (TV, slike …), kaj poslušamo
(glasba, koncerti …) in v kakšni družbi ljudi se gibljemo. Včasih mi ljudje povedo, da so zelo pozorni na to,
koga spustijo v svoj dom in koga ne povabijo. Vse to ima opraviti z energijo, ki jo tak človek pusti v vašem
domu. Če ste zelo občutljivi lahko neugodne energije jeze, zamorjenosti, depresije ali žalosti postanejo del
vašega okolja in vplivajo na vaše počutje. To razloži, zakaj se ljudje načeloma zelo slabo počutimo po
obisku bolnišnice ali doma za ostarele. In zato je energijsko čiščenje prostora tako izjemno pomembno, saj
na ta način odstranimo stare energije v matrici.

Majhni triki s katerimi si lahko pomagate so prižiganje svečk ali dišečih paličic, saj oboje v prostor vnese
ognjeno bitje, ki čisti energijo v prostoru. To vam bo pomagalo, če vas čaka neugoden obisk v vašem
domu. Če pa čutite mnogo zastale energije in energije drugih ljudi v prostoru pa svetujem energijsko
čiščenje prostora, ki je poseben ritual, kjer se predvsem z namero in delom z nevidnimi energijami doma
stare forme in vzorce preobrazi, tudi s pomočjo zvoka.

Zanimivo pa je tudi, kako na okolje v katerem živimo vplivajo umetnine, slike in fotografije. Znanstveno je
dokazano, da barve v prostoru spreminjajo razpoloženje, v zadnjem času pa so opravili tudi študije o
umetninah, ki jih postavljamo v svoje okolje. Umetnik na platno projicira svoje občutke, ter skozi izbiro
teme, barv in postavitve na platnu izraža svoja notranja občutja. Zato lahko preko platna vidimo čustva in
počutje umetnika v času ustvarjanja. Tako lahko opazovalec zazna emocionalno resonanco s sliko. Vsaka
slika ima potencial, da spremeni razpoloženje opazovalca, če se tej resonanci prepusti. In od tod izhajajo
legende o prekletstvu, ki ga nekatere slike nosijo s seboj. Kajti obstajajo slike, ki imajo v sebi mnogo
negativnih čustev in katerih ne le originali, temveč tudi printi naj se ne bi obešali v domove.

Ni ga bolj

človek pusti svoj energijski odtis na vseh
stvareh s katerimi pride v stik

šega š
š življenju. Najprej preverite,

šega doma prazen. Skuhajte si Nato prižgite v tem delu rumeno sve
še telo in predihajte vse dele svojega doma, saj so vaši organi

povezani z organi vašega doma. Nato si zamislite kaj vse vnašate v svoj dom z namero in ob tem popijte
svoj

šite na papir in jo postavite pod sve že v vašem
življenju.

časa za či čenje doma kot je mlaj v devici, ki smo mu bili ravnokar priča. Naredite majhen
ritual či čenja vsega, česar ne potrebujete več v svojem če je osrednji del
va čaj. čo, sedite na sredino prostora in
globoko dihajte. Premaknite se čez vse va

čaj. Namero za dobro zdravje, spočitost, harmonijo imejte v mislih, ko po počirkih pijete svoj čaj in
opazujete plamen sveče. Vzemite si čas, gre za ritual in ne dve minutno vajo. Sedaj si svojo namero
zapi čo. Globoko dihajte in si predstavljajte, da je vse



STAR SLOVENSKI POZDRAV OSTI JAREJ!!!!!!!!!

Najbolj razširjen je ta staroslovenski pozdrav v njegovi skrajšani različici »oj!«. Ta se je v zadnjih nekaj
letih tako razširil, da mnogi, ki ga uporabljajo v vsakodnevnih stikih z drugimi, niti ne vedo kaj pomeni.

Samo dve kratki besedi sporočata neverjetno veliko - ostanite mladi in zdravi! Lahko tudi pomladni ali
pomlajeni in močni. Najlepše starodavne pozitivne želje naših prednikov vsebujejo tako energijo, kot
tudi potenco, v največji možni meri pa so povezane s skupnim neizčrpnim vrelcem našega bistva.

»Osti jarej!« se glasi najstarejši znani slovenski zapisani pozdrav ali napitnica oziroma . Dandanes je
pozdrav po okrog 2.500 letih znova aktualen in ga z veseljem ter ponosom uporablja čedalje več mladih
Slovencev.

»Osti jarej« je kratek napis na starodavnem vrču za točenje pijač. Najden je bil na današnjem slovenskem
ozemlju blizu kraja Škocjan na Krasu, leta 1911. Danes hranijo vrč z napisom »osti jarej« v muzeju v Trstu.
Vrč izvira iz obdobja nekaj sto let pred našim štetjem, ko so na področju srednje Evrope živeli naši predniki,
kateri so v starodavnih zgodovinskih virih imenovani Veneti.

Napis na Škocjanskem vrču in starodavni pozdrav je sestavljen iz dveh besed – “osti” in “jarej”.

pomeni seveda skrajšano obliko besede ostani. Še danes uporabljajo v slovenskem kraškem narečju
skoraj povsem enako besedo, ki jo izgovarjajo “uosti”. Med tem ko torej predstavlja prvi del pozdrava
nekoliko skrajšana beseda “ostani”, je v drugem delu ravno obratno. Predstavlja ga nekoliko daljša oblika
besednega korena oziroma “jara”, ki pomeni mlad, nov in zdrav ali pomladen. Prav tako pomeni
beseda jar tudi močan.

Zakaj bi še naprej uporabljali tuje pozdrave, ki našemu staroslovenskemu ne sežejo niti do gležnjev? Čemu
torej »adijo« ali pa »serbus«? Prvi pozdrav pomeni »zbogom« v italijanščini, drugi pa »suženj« v latinščini.
Je pa že naš “osti jarej” povsem nekaj drugega!

(ostani mlad, zdrav, močan)

zdravica

Osti

“jar”
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Na predavanjih nenehno ponavljamo o petih najhujših strupih in povzročiteljih bolezni: jeza, žalost, strah,
skrb in pohlep.

Tega si nismo izmislili mi. To že tisočletja trdijo vse tradicionalne medicine, le da na zahodu še vedno raje
verjamemo, da bolezen prihaja od zunaj, da prileti z bakterijami, na krilih ptičev ali jo gensko podedujemo.
Takšen pogled upravičuje našo pasivnost, saj če verjamemo, da so vzroki zunaj, potem je tudi odgovornost
zunaj.

Ko rečemo, da nas čustva zastrupljajo, potem to ni le pesniško izražanje. Če ne verjamete, si oglejmo, kako
čustva vplivajo na posamezne organe, in morda boste lažje dojeli, kako tesno so povezana z zastrupitvijo
telesa.

Ko smo , prihaja do zastoja v delovanju naših . Od tam izraz: »Gre mi na jetra.« Zakaj za nekaj, kar
nas jezi, ne rečemo, da nam gre na ledvice ali pljuča? Očitno večtisočletna naravna modrost ve isto, kot ve
tudi tradicionalna kitajska medicina. Resnica je vedno ena, ne glede na to, ali ste Slovenec, Indijec ali
Kitajec. Čustvo jeze onemogoča normalno delovanje jeter, jetra pa so zelo pomembna za čiščenje naše krvi.
In če so jetra blokirana z jezo, smo zastrupljeni!

Podobno se zgodi, ko čustvo sabotira delovanje naših – drugega razstrupljevalnega organa.
Kako dihate, ko ste žalostni? Morda globoko in sproščeno? Kje pa – prej bi lahko rekli, da takrat dihamo kot
riba – plitvo, v krču. Ni naključje, da rečemo, da nas je »popadla ali stisnila žalost« in da čutimo, da nas
»žalost duši«. Žalost neposredno vpliva na pljuča in debelo črevo, zato takrat dihamo slabo in imamo tudi
težave z odvajanjem. Posledica enega in drugega je, da v telesu zastajajo strupi, ki se niso izločili z dihanjem
ali odvajanjem blata. Kri ne dobi dovolj kisika, saj se zaradi slabega dihanja v krvi zadržuje vse preveč
ogljika. Ta nas zakisa, preprečuje prenos nekaterih hranilnih snovi in v končnem seštevku celo sili določene
celice, da se prilagodijo delovanju brez kisika (tako nastajajo rakave celice).

Tudi tretji razstrupljevalni organ, , so pod velikim vplivom čustev. Ledvice in mehur najbolj prizadene
. Poznate izraze, da je nekdo »zmrznil od strahu« ali »prebledel od strahu«? To se zgodi, ko se ledvice

zaradi strahu naenkrat stisnejo in nastane zastoj pri filtriranju in čiščenju krvi. Posledično je motena
cirkulacija, zaradi česar imamo ledene roke in noge. Če strah traja dalj časa, so posledice toliko močnejše.
Ledvice nadzorujejo tudi mišice zapiralke. Če jih strah blokira, pride do pojava, da zapiralke popustijo in ne
moremo nadzorovati uhajanja blata ali urina. Zato tudi izrazi »pokakal se je od strahu« ali »polulal se je od
strahu«.

nas zastrupljajo neposredno. To čustvo predvsem prizadene našo
. Pogosto slišite izraz »zvija me od skrbi«. Dejansko so takrat prebavila v krču in ne

morejo opraviti svoje naloge. Zato lahko tudi najbolj kakovostna hrana v telesu postane strup, saj se ne bo
pravilno presnovila in bo morda celo zavrela ali obležala v skrčenih prebavilih. Zato namesto dobro
prežvečene, kislinsko in encimsko obdelane hrane v naše črevo prihaja na pol prebavljena hrana, ki
predstavlja odlično gojišče za patogene organizme in njihove stranske produkte, ki nas pospešeno
zastrupljajo.

Kaj pa ? Strupenost pohlepa čutimo v vsakdanjem dogajanju, tako pri nas kot tudi drugje po svetu.
Za pohlepne ljudi rečemo, da so »trdega srca« in to je zelo točen opis.

. Želja po vedno večjem bogastvu se odraža tudi z aritmijami in nepravilnostmi v delovanju srca.
Pohlep uspešno ustvarja tudi vsa ostala, že navedena čustva.

Kdor živi v nenehnem strahu, ali če ga je strah, da bi mu lahko kaj vzeli, da bi karkoli izgubil, propadel, ali se
obremenjuje, tudi s tem, kako bi lahko imel več, kaj hitro doživi tudi druga čustva.

Ali vam je zdaj bolj jasno, zakaj rečemo, da je omenjenih pet strupov podlaga za večino bolezni, ki jih danes
poznamo? Ko se nenehno ponavljajo in nenehno udarjajo na določene organe, ustvarjajo šibko točko, ki je
nato bolj dovzetna tudi za druge, materialno otipljive težave. Tako se pri »večno žalostnih« pojavljajo
kronične težave z dihali (astme, bronhitisi), pri »večno zaskrbljenih« težave s prebavili, pri »večno jeznih in
razočaranih« težave z jetri, pri »večno prestrašenih« sivi lasje, težave z rodili, cirkulacijo, vnetjem mehurja
itd.

Kako čustva zastrupljajo?

jezni jeter

žalosti pljuč

ledvice
strah

Skrbi prebavo – želodec, vranico in
trebušno slinavko

pohlep
Pohlep prizadene srce in tanko

črevo

ZAN IMIVO STI . . . KAKO Č USTVA ZASTRUPL JA J OZAN IMIVO STI . . . KAKO Č USTVA ZA ST RUPL JA J O



30. avgust od 20:26 do 1. september do 20:49, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za dovajanje
energij, občutkov, prepričanj v ledvica, mehur, spodnji dela hrbtenice, kolke.

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

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

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.

1. september od 20:49 do 3. september do 23:05, Luna v Škorpijonu, rastoča. Dovajamo energije,
nalagamo občutke, pozitivna prepričanja, afirmacije v spolne organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico,
nos, žolčnik.

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

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

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

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.

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

4. september ob 19: 40 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, kaj bi radi spremenili.

ASTRO KOT I LUNINI C IKL IČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL IČ E K . . .



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.

3. september od 23:05 do 6. september do 4:05, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanja energij v
stegna, jetra, kolke.

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

6. september od 4:05 do 8. september do 11:43, 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.

8. september od 11:43 do 10. september do 21:28 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. Ponavadi ta bolezen kaže strah pred denarjem, lahko tudi strah
pred močjo, strah pred prihodnostjo. Ti strahovi so predvsem strahovi na temo, kaj se nam lahko zgodi, če
se popolnoma prepustimo svoji intuiciji, da popolnoma zaupamo norim idejam, ki nam priletijo v glavo in
jih mrtvo hladno uresničimo, ne glede na to, da se vsem taka rešitev problema zdi popolnoma nemogoča,
saj je skregana z vsem, kar vemo na to določeno temo. Včasih ravno taka ideja popolnoma uspe tudi v
praksi. Določene ideje uspejo ravno zaradi tega, ker so tako enostavne, da doslej nihče niti ni pomislil, da bi
lahko uspele.

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.
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10. september od 21:28 do 13. september do 8:50, 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.

12. september ob 11:28 je polna Luna v ozvezdju Rib. 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 držat.

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

Če se vrh polomi ob polni luni, se ponavadi drevo posuši.
Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.
Načeloma si lahko na polno luno zmanifestiramo vse. Boljšo plačo, bolj prijaznega šefa, nov avto, novo
hišo…, vendar kot ponavadi, v praksi stvari rade izpadejo nekoliko drugače.

Zakaj?

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

Polna luna je najboljši čas za manifestacijo, najboljši čas za krepitev in dodajanje energije.
Spuščanje in odrekanje je desetkrat bolj učinkovito ob mlaju, ko so vse energije obrnjene navzdol.
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Kaj storiti?

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

Jasno, veliko odgovorov na to vprašanje ima negativen predznak, vendar je te »negativne predznake« bolj
smiselno reševati ob mlaju, takrat gre to lažje.

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

Vi si ob polni luni samo »vrtite film sreče« in ga ponavljajte kolikokrat je mogoče, tako se boste napolnili z
prijetnimi občutki in bo potem ob padajoči luni, še posebej pa ob mlaju spuščanje veliko manj naporno.

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

Polna luna je idealna za 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, ki urejajo krvni tlak, ali pa pomagajo pri zdravljenju krčnih žil, nabrana ob tej polni luni imajo
dvakrat večji učinek delovanja kot ponavadi.

13. september od 8:50 do 15. september do 21:26, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito
spuščanje napetosti v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob, oči.

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

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

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

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
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15. september od 21:26 do 18. september do 10:07, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za spuščanje energij
ali miselnih vzorcev iz glasilk, vratu, grla, tilnika, mandljev, žrela, ščitnice, tudi zob.

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

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

18. september od 10:07 do 20. september do 20:55, 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.

20. september ob 15:40 Luna dopolni zadnji krajec v ozvezdju Dvojčkov. 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.
Najbolje je sprejeti svet kakršen je, na veliko dejavnikov pač nimamo vpliva.

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

20. september od 20:55 do 23. september do 3:56, 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)
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23. september od 3:56 do 25. september do 6:50, 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.

25. september od 6:50 do 27. september do 6:52, 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.

27. september ob 13:10 je mlaj in sicer v ozvezdju Tehtnice. Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje ljudi,
dogodkov, vzorcev, ki nas vržejo iz ravnovesja. Pravzaprav se gre v resnici za uravnovešanje Yin in Yang
energije.

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

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

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

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

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

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo
koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.
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27. september od 6.52 do 29. september do 6:06, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za
dovajanje energij, občutkov, prepričanj v ledvica, mehur, spodnji dela hrbtenice, kolke.

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

Na 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.

29. september od 6:06 do 1. oktober do 6:43, Luna v Škorpijonu, rastoča. Dovajamo energije, nalagamo
občutke, pozitivna prepričanja, afirmacije v spolne organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos,
žolčnik.

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

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

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

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.

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

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

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 . . .



Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 12. septembra do 27.
septembra

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

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

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

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

Do 12. septembra 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.

Posebno opozorilo:

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

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v 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 kolkov:

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

Lep pozdrav do naslednjič, namesto da vas »meče Luna«, naj vas Lunini cikli podpirajo.
Zvone Turk
gsm 041-420 334
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec september je mesec vode 1

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

September bo izjemno intenziven mesec, saj bo energija zelo podobna tisti v katero ste se rodili. Mesec
utegne prinesti mnogo izzivov in presenečenj, tako dobrih kot tudi takih, ki utegnejo biti zelo naporni.
Zdelo se vam bo, da situacije poznate in obvladate, ko pa si jih boste pogledali tudi od blizu boste ugotovili,
da to ni tisto, kar ste pričakovali. Pozitivna drža ter vera in zaupanje v življenje vam bodo pomembni
pomočniki v tem mesecu. To bo mesec izjemnega učenja, prepoznavanja kaj so stvari, ki vam ugajajo, ki jih
opravljate radostno in kaj vas ovira in vam predstavlja tako imenovano »kramo«. Odpu

! Izkoristite energijo septembra za temeljito

Kristali, ki lahko pomagajo: Celestin, Sodalit

š
š

čanje bo za vas
bistvenega pomena či čenje omar in predalnikov tako v
zunanjem kot v notranjem svetu.

Sedaj je čas, da zberete svoje moči in se resnično usmerite v tisto, kar si želite doseči v svojem življenju.
Podpira vas tako energija leta, kot tudi mese
izjemno intenziven in morda boste imeli občutek, da je pred vami še toliko stvari, ki jih morate opraviti. V
sebi boste začutili, da ste sposobni več, da ste sposobni reševati zapletene stvari in da je jasnost
razumevanja močno povečana. Pomembno je, da znate odpu Vaše baterije se
sproti polnijo in svoj zalet modro izkoristite tam, kjer vam koristi in na način, ki prinaša tisto, kar si želite
zase, kajti vse prepogosto pretirano skrbite za druge in nase pozabite. Naj bo september mesec, ko
dovolite drugim, da negujejo in crkljajo vas!
Kristali, ki lahko pomagajo: Roževec, Turkiz

September vam bo nedvomno pisan na ko vam bo mnoge priložnosti za druženja in modro je,
da jih izkoristite. S tem, ko boste več zahajali med ljudi, si boste odpirali nova vrata in dober glas se vedno
širi v deveto vas. V tem mesecu boste s svojo pripravljenostjo za druženje naredili veliko več zase, kot s
trdim delom. September je mesec za zabavo. Povabite svoje prijatelje na zabavo, dru

kino, . Vendar pozor, nikar ne pozabite
nase. Bodite pozorni na svoje potrebe in da delujte v skladu s svojo naravo. Komunikacija in potrpežljivost
sta lastnosti, ki vam v tem mesecu zagotavljata uspeh. Bodite pozorni in svojo vihravost pospravite na
varno, še posebej v prometu in na potovanjih. Ne pozabite na masa

Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Žad

Morda se vam bo zdelo, da stvari v tem mesecu obvladujete, vendar ni odveč spomniti, da sta
prilagodljivost in odprtost kvaliteti, ki pomagata odpreti prava vrata. Rigidnost in trmoglavost se ne bosta
obnesli in namesto da se bojujete z mlini na veter, se prepustite. Predajte vsa bremena božanskemu v sebi.
V mozaiku življenja se pogosto tako osredotočimo na drevo, ki je tik pred nosom, da izgubimo pogled na
širino in veličinocelotnega gozda, pogled od daleč. Morda boste imeli občutek, da je vaše življenje naenkrat
postalo težje, da niste več tako svobodni in da se zapirate vase. Tudi to bo minilo! Breme starih stvari,
odnosov, spominov, načinov razmišljanja in delovanja enostavno odložite in si dajte dovoljenje, da se v tem
mesecu igrate. Otro .
Kristali, ki lahko pomagajo: Labradorit, Čaroit

čna energija, saj vas vodi v energijo

čati brez kritike in sojenja.

čas tudi za piknike in dru

čanja vam bo v tem mesecu v izjemno pomoč

žetve. September bo zato

š

žo. Prinesel

ženje v prijetnem
lokalu ali v še vedno pa je ženje v naravi

žo ali vikend v toplicah in to izberite
zase. Seveda pa je to tudi primeren kraj za druženja s prijatelji.

ška igrivost in sposobnost odpuš
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

September vam bo pokazal, kako dobro ste opravili svojo notranjo inventuro v prejšnjem mesecu. Imeli
boste močno podporo okolice in sijali boste v vsem svojem blišču. Opaženi boste na vsakem koraku in naj
vam je to všeč ali ne boste postavljeni pod reflektorje na svojem odru življenja. Vaše diplomatske
sposobnosti bodo blestele. S svojo toplino in odprtostjo boste imeli priložnost spoznati mnogo novih ljudi
in življenje vam bo ponudilo mnoge nove priložnosti. Vendar pa morate biti budni in pozorni, da jih boste
uzrli in jih nato še izkoristili. V vsej aktivnosti pa nikar ne pozabite nase, vzemite si čas za počitek in za svojo
družino. Držite se svojih dogovorov in ostanite v stiku z modrostjo, ki jo nosite v sebi.
Kristali, ki lahko pomagajo: , Flurit

September bo za vas čas počitka, zato se nikar ne silite s pretirano dejavnostjo in si dovolite, da se
napolnijo vaše baterije. Vzemite si Življenje je sestavljeno
iz ritmov in počitki so pomemben del našega življenja. Sedaj je čas za počitek, za usmerjanje vase, za
ugotavljanje kaj si v resnici želite in da si ponovno daste dovoljenje za sanjanje svojih življenjskih sanj.
Globoko v vas se rojevajo nove ideje in sedaj je čas, da jim v notranji tišini prisluhnete. Sedaj boste sejali
vse tisto, za kar boste nato skrbeli in kar boste želi. Umirite se in prisluhnite sebi, pojdite v svoj notranji
sveti prostor in uživajte. Za zabavo bo še čas!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Safir

V septembru svoje odločitve sprejemajte mirno in preudarno. Čeprav se vam bo ob izjemnem razpletanju
notranjih vizij zdelo, da je čas za akcijo, je modro še malce počakati. V tem mesecu boste ideje razvijali ter
načrtovali, zato vedno s seboj nosite beležko v katero si boste svoje intuitivne prebliske lahko zapisovali.
Edina omejitev temu kar lahko dosežete, je v vaši glavi, zato si dovolite in razširite krila domi . Ker sedaj
že bolj jasno veste, kaj si želite, prepoznavate tudi, katere veščine so potrebne, za dosego vaših ciljev. Sedaj
ni čas za hitre akcije, še vedno ste v bolj umirjeni energiji in morda je čas, da preberete kakšno novo knjigo,
obi . Za akcijo bo bolj primeren naslednji mesec.
Kristali, ki lahko pomagajo: Sugilit, Kunzit

Naglica bo zaznamovala september, kajti stvari se bodo začele odvijati z veliko hitrostjo. Spoznavali boste
nove ljudi in nove priložnosti vam bodo nenehno sledile. Za vaš umirjen značaj bo dogajanja kar malce
preveč, zato si nikar ne pozabite občasno vzeti trenutka zase, v svoji »jami« in se uskladiti s seboj. Akcija bo
tista, ki bo v tem mesecu potrebna, saj je od vas odvisno katere dele svojih sanj boste uresničili in katerih
ne. Vse tisto, kar ste do sedaj gojili v svojem umu ima priložnost, da se udejanji, in vse je odvisno samo od
vas in od vaše sposobnosti slediti, prepoznavati in izkoristiti priložnosti na poti. Mesec je primeren, da
svoje sanje daste v prakso. izkoristite ga! Bodite hitri, odzivni in konkretni!
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Moldavit

Akcija prejšnjega meseca vam je bila pisana na kožo in temu sedaj sledi malce bolj nežna in umirjena
energija, ki vas bo s svojo vztrajnostjo potisnila naprej na vaši poti. Vse tisto kar ste si zastavili in aktivno
začeli ustvarjati bo le še raslo in se večalo. Dobilo bo energijo širitve in stalnost. Ukoreninite se, za vas bo
prizemljenost bistvena v tem mesecu. Pomembno je, da nadaljujete z uresničevanjem svojih želja in stila
življenja, ki si ga želite. Bodite zvesti sebi in se osredotočite na uspeh, na svojo željo po lepoti, uspehu,
boljšem in bogatejšim življenjem. Kajti vse tisto, čemur boste v tem mesecu namenili svojo pozornost in
energijo, se bo v prihodnjih mesecih udejanjalo, zato vztrajajte. Dobro odpu

!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Jaspis

Čaroit

čas, da si v tem mesecu lahko malce oddahnite.

čete kak nov seminar in se

čajte in predvsem
manifestirajte v tem mesecu, kajti modro je, da če.

šljije

š še malce razgledate

š
železo kujete, dokler je vro

DEVET Z VEZDNI KI NAPOVED ZA SEPTEMBER 2011D E V E T Z V EZD N I KI NAPOVED ZA SEPTEMBER 2011



KO ZADI . . JASMINŠI .KO ZAD I . . JASMINŠI .

Kratek opis: Jasmin je enoletna plezalka z drobnimi zelenimi listi in delikatnimi belimi cvetovi. Eteri

Vir: aromaterapija.si

Psihoaromaterapija je veja aromaterapije, ki se osredoto

Za konec še recept za vašo diše

Vir: Melani Kova

čno olje
jasmina je temne oranžno do rjave barve in viskozno. Pridobiva se iz cvetov s pomočjo topil.

Nahajališče: Francija, Indija, Maroko, Italija, Kitajska, Egipt

Lastnosti: Eterično olje jasmina ima močan, opojen, sladek, eksotičen cvetni vonj z opojnimi, toplimi in
medenimi podtoni. Svojo moč še poveča ponoči. Ravno zaradi tega ga v Indiji imenujejo "kraljica noči". tudi
obiranje cvetov za izdelavo eteričnega olja poteka ponoči. Dobro se meša z muškatno kaduljo, vrtnico,
sandalovino, rožnim lesom, kadilno bozvelijo, nerolijem, cipreso, verbeno in meliso.

Terapevtsko učinkovanje: analgetično, antidepresivno, antiinflamatorno, antiseptično, antispazmodično,
afrodizijsko, galaktagogno, sedativno, tonično.

Za navdihovanje samozavesti je eterično olje najbolj primerno, saj ogreva čustva in jih povzdiguje. Je
močan antidepresiv in spodbujevalec. Zato pomaga tistim, ki imajo slabo samopodobo in so omahljivi.
Najpogosteje se uporablja v parfumih in masažnih oljih. Na splošno je za to drago eterično olje značilno
intoksikacijsko, evforično in afrodizijsko delovanje.

Podobno kot vrtnica je jasmin primeren za zdravljenje ženskega reproduktivnega sistema. V tradicionalni
medicini so ga uporabljali za lajšanje poroda tako, da so z njim masirali porodnice po predelu križa in
abdomna v zgodnji fazi poroda. Blaži namreč bolečine in jača koncentracijo ter pomaga izločiti placento.
Eterično olje jasmina tudi ojača moške spolne organe. z njim je mogoče tudi zdraviti povečano prostato. Je
tudi močan afrodiziak, ki pomaga parom, da ponovno zanetijo medsebojno iskrico v seksualnem odnosu.

Prečudovit cvetni vonj eteričnega olja jasmina je dobrodošel v kozmetičnih pripravkih, še posebno je
primeren za vročo, suho, občutljivo, vneto in zrelo kožo. Priporočljivo ga je mešati v manjših količinah, tam
nekje do 1 odstotka.

Psihološko jasmin vzpodbuja evforijo, pomaga obnoviti samozavest in optimizem. Greje in odpira potlačena
čustva. Povezujejo ga tudi z intuitivno modrostjo.

ča na uporabo
eteričnih olj za pozitivno vplivanje na um. Te stimulativne vplive lahko s
pridom uporabimo kot pomoč pri “jesenski depresiji”.
Primeri eteričnih olj, ki nam lahko pomagajo za dviganje razpoloženja so:
bazilika, bergamot, grenivka, grenka in sladka pomaranča, jasmin,
kardamom, klinčki, koriander, limona, muškatna kadulja, muškatni orešček,
neroli, pačuli, rožmarin, vrtnica, sandalovina, vetiver in ylang ylang.
Če pogledate ta seznam malce podrobneje, boste opazili, da so to
predvsem citrusi in afrodiziaki.

čo lučko, ki je dobra mešanica za uspešno
premagovanje “jesenske depresije”:

* 4 kapljice grenivke (Citrus x paradisi)
* 2 kapljici geranije (Pelargonium graveolens)
* 2 kapljici vetiverja (Vetiveria zizanoides)

č



SUPER HRANA . . C HIA SEMENA.SUPER HRANA . . CHIA SEMENA.

času razcveta azteške civilizacije naj bi pri Aztekih običajno dnevno prehrano sestavljala štiri živila:
amarant, fižol, koruza in chia. Uživala so se po večini Južne in Srednje Amerike, tudi med Maji in Inki, kot
zrnje, sama zase ali zmešana z amarantom, zmleta v moko ali namočena v vodi kot okrepčilen napitek. Iz
njih so tudi stiskali olje in ga med drugim uporabljali kot osnovo barv za telesne poslikave. S hranilno
sestavo teh drobcenih semen, s katerimi so se plačevale celo dajatve, se takrat verjetno niso ukvarjali,
videli in vedeli so le, da delujejo.

In delujejo še danes. Zakaj in kako, na to čedalje pogosteje odgovarja tudi sodobna znanost z raziskavami,
njihovo ime pa še vedno izvira iz starodavnega jezika Majev in pomeni “močan”. V zadnjem času smo ljudje
ponovno odkrili to pozabljeno darilo narave, po “odkritju” Amerike smo beli ljudje namreč prepovedali
gojenje chie, saj so se semena uporabljala v “krivovernih” verskih obredih domačinov.

Še vedno velja, da chia semena povečujejo fizično vzdržljivost in splošno zdravje človeškega telesa.
Vsebujejo neverjetno velike količine omega-3 maščobnih kislin – te predstavljajo kar 60% vseh maščob v
semenu. Omega-3 maščobne kisline v našem telesu nastajajo v premajhnih količinah, da bi zadostile
njegovim potrebam po njih. Obstaja jih več vrst, potrebne pa so v vseh življenjskih obdobjih: pomembne so
za delovanje krvožilnega sistema, preprečujejo nastajanje krvnih strdkov in so sestavina vseh celičnih
membran, na delovanju katerih temeljijo praktično vsi živčni gibalni in miselni procesi. Dolgo časa so za
edini vir omega-3 maščobnih kislin veljale ribe in ribje olje, a se je izkazalo, da ga prav toliko vsebujejo
nekateri rastlinski viri, (laneno seme) še bogatejša pa so z njimi semena chia.
Prekašajo tudi mnoge druge splošno znane vire hranil: vsebujejo namreč dvakrat več beljakovin od
katerihkoli drugih semen ali žit, dvakrat toliko kalija kot banane, trikrat več antioksidantov kot jagodičevje,
petkrat več kalcija kot mleko in trikrat več železa kot špinača! Vsebujejo tudi veliko drugih mineralov in
vitaminov: magnezij, fosfor, kalcij, cink, mangan, vitamine A, D, K E in vitamine B-skupine, z izjemo B12.
Absorbcijo v vodi topnih vitaminov (A, D, E in K) omogočajo že omenjene maščobne kisline v semenih.

Edinstvena so tudi zato, ker imajo močno hidrofilno sposobnost, kar pomeni, da nase vežejo vodo.
Prepričajte se sami: žličko chia semen dodajte vodi, soku ali kakšni drugi tekoči hrani – že čez 10 min bodo
semena najmanj podvojila svojo prvotno prostornino. Ne le, da tako dobimo več okusnega obroka , še bolj
je to koristno z vidika prebave. Na ta način namočena chia semena namreč hidrirajo telo in olajšajo prehod
ostale hrane skozi prebavila, pomagajo pa tudi pri uravnavanju elektrolitskega ravnotežja v telesu in našim
celicam dovajajo prepotrebno tekočino. Prebava je olajšana in okrepljena, absorbcija hranil v črevesju pa
povečana.

Uživanje chie se povezuje tudi z izgubo odvečne telesne teže, saj pospešujejo absorbcijo in razgradnjo
maščob, dajejo pa tudi dolgotrajen občutek sitosti in imajo nizek glikemični indeks. Nadvse primeren
dodatek prehrani so za športnike, ker poleg hidracije in elektrolitskega ravnotežja omogočajo učinkovito in
hitro regeneracijo mišic in ostalih tkiv.

Ker ne vsebujejo glutena, so primerna tudi za ljudi, ki so nanj občutljivi oz. se ga izogibajo.

Raziskave so jih povezale celo z izboljšanjem stanja pri sladkorni bolezni tipa 2. V obsežni študiji na univerzi
v Torontu je profesor endrokrinologije in nutricističnih znanosti raziskoval dolgoročne vplive uporabe chie
pri sladkornih bolnikih. Rezultati so pokazali, da je pripomogla k uravnavanju sladkorja v krvi, znižala
previsok krvni tlak in zmanjšala dovzetnost bolnikov za infekcije.
Chia semena so povezana še s preventivnim delovanjem proti rakavim obolenjem, krepitvijo las in kože,
zmanjševanjem slabega holesterola v krvi, preprečevanjem visokega krvnega tlaka in nastankov krvnih
strdkov in lajšanjem težav menopavze in menstrualnih težav.

Pred uporabo chia semena vedno namočite v vodi ali drugi tekočini za vsaj 10 min (lahko pa tudi čez noč),
saj le tako izkoristite hidratacijske lastnosti. Od tu naprej je možnosti za njihovo uporabo res veliko. Z njimi
lahko obogatite večino klasičnih jedi, od kosmičev, palačink, solat, različnih peciv, pa do juh, sendvičev,
omak in pomak. Uspešno nadomestijo jajca – 1 žlica namočenih chia semen deluje v biskvitu kot 1 jajce.
Priporočljivo je, da jih jedi vedno dodate na koncu, da niso izpostavljena termični obdelavi, saj se ob tem
velik del njihovih hranil uniči.

V

Vir: kalcek.si
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Nekoč smo bili vsi v posebnem vrtcu za
mlade duše.

Vzgojiteljice so nam dale
posebno domačo nalogo.

Izbrali smo si planet,
na katerem se lahko naše duše

o življenju največ naučijo.
Nekateri so odpluli na Venero in

še danes pojejo o lepoti in ljubezni,
Lunini otroci češejo ogrinjalo svetlobe

biserno bele Lune,
ki jim v dolgih večerih vsa žareča

pripoveduje pravljice
o lepotah vesolja,

prepletene z galaksijami mogočnih prehodov.
Otroci Sonca razvrščajo žarke in

ves čas pojejo
hvalnice Soncu,

ki jih tako velikodušno hrani z vsem,
kar potrebujejo.

Otroci Neptuna božajo delfine in kite,
se z njimi igrajo in jih učijo

posebnih pesmi,
ki odmevajo v globinah oceana

in jih slišimo v globoki meditaciji,
ko Duša odplava Domov.

Otroci Marsa se učijo odločnosti,
učijo se pogumno

usmerjati svoja življenja,
da se lahko od njih učimo,

kadar smo šibki in nevedni.
Otroci Saturna se ves čas

učijo pri strogem,
a pravičnem Učitelju,

ki jim nalaga najtežje naloge
iz enega samega razloga,

da najdejo svojo pot
v labirintu vseh izkušenj

in zaživijo
svoje pravo življenje.

In mi?
Tisti,

ki so ostali,
smo mi.

Noben od planetov
nas ni tako navdušil

kot ta mali modri planet,
ki se imenuje

Zemlja.
Rekli so nam, da tu ni

Učiteljev, vodnikov, vzgojiteljev.
Rekli so nam, da ne uspe vsem.

Rekli so nam, da je tvegano izpostaviti
svojo dušo

neznanim učenjem.
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Rekli so nam, da je celo angele
potrebno poklicati,

da pridejo tja.
Rekli so nam,

da si bomo morali sami utirati pot
skozi goščave

Iluzij in tavajočih spominov,
brez popotnice in spremstva.

Ko so nam to govorili,
so upali,

da bomo šli drugam.
A mi smo obstali tam

in najbolj samoumevno je bilo,
da gremo dol,

na Zemljo.
Osupli so nam zaželeli

srečno pot
in nas blagoslovili,

a v njihovih solznih očeh je bilo
sočutje.

Danes smo tu.
Res je,

veliko je nesrečnih,
padajočih, izgubljenih v iluzijah obupa.

Res je,
nihče nam ni povedal,
kako hudo je v resnici.

Res je tudi,
da si vsak dan sproti krojimo usodo

in nas negotovost ubija.
A res je tudi,

da imamo od vseh bitij v celotnem vesolju
možnost izbire.

Tako jasno,
tako veličastno
možnost izbire,

da mi postane hudo pri srcu,
ko opazujem ljudi,
ki tega ne vidijo.
Zato vas prosim,

Moji Dragi Prijatelji;
vsi stojimo na enem bregu usode.

Eni vidimo svetlobo na drugi strani,
drugi je ne,

zato jih je strah.
Podajmo si roke,

odprimo srce in prestopimo breg slepil,
da končno tudi na naši

lepi Zemlji lahko zapojemo
tako lepo,

da se bodo na Veneri
osupli spraševali,

kdo neki je tam dol
odprl oči in ušesa.
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Podajmo si roke
in

prosim, spreglejmo,
kako dragocena je naša izkušnja na Zemlji,

kajti na končnem izpitu bomo morda
prav mi

tisti,
ki smo osvojili

vsa znanja
z izkušnjami.

Čas je,
dragi otroci

Vesolja.
Čas je za Nas.

Za Zemljo.
Za čudovite duše,

ki prihajajo reševat naš prekrasni planet.
Čas je,

da naša Usoda postane
Uresničena Sedanjost Preteklosti

Naših Sanj.
Šepetanje tebi: » Čas je, da naša Usoda postane Uresničena Sedanjost Preteklosti Naših Sanj.«

Vesna Kravcar



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


