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Pozdrav svetlobe !
Živimo v družbi, ki ustvarja kopije. Ni ve

živeli in za ve že zelo zgodaj za
žba, družina, torej okolica nau šanja,

odzivanja in delovanja. In tako postanemo kloni, ki svojo individualnost in edinstvenost zanikamo v
sebi, ju potla živetja. In vendar kasneje, ko bi lahko postali samostojni in bi se
osvobodili še vedno sledimo nau šljanja. In tako nas
po svetu vodijo odrasli ujeti v svojih otroških udoma

ži ista stara bole

šega življenja in delovanja in ki so jasno ozna

ša, v vlogo modrega
posameznika. Danes smo še vedno soo

življenjskih obdobjih, sem dojela,
kako so bili moji veliki razpadi in sestavljanja v mojem življenju pravzaprav iniciacije, vendar jih nisem
zavestno prepoznala in se premaknila skoznje. Zaradi tega so mnoge ostale nezaklju

ženske preživele v skupnem prehajanju skozi glavne tri iniciacije v naših življenjih. V
kolikor vas zanima ve

žansko me nenehno presene

šla tudi Boginja se odstira, moj prispevek za tiste, ki želite presežek druga

ženskih arhetipov znotraj nas. Skratka vabim vas na popotovanje, ki bo odprlo in izzvalo vaše

č originalov, obdajajo nas bolj ali manj posrečene kopije.
Naučili smo se kako kopirati druge, da bi pre čino se čne udomačevanje.
Udomačevanje enostavno pomeni, da nas dru či načinov obna

čimo za voljo čistega pre
čenim in udomačenim načinom delovanja in razmi

čenostih, vzorcih in bolečinah. In ob vsakem
večjem izzivu je ta notranji otrok izzvan in zopet se spro čina.

Iniciacije so prehodi, ki so bili nekdaj del na čili mejnike v
rasti in razvoju. Iniciacije so označile pomemben prehod v notranjem svetu človeka, ki se je premikal iz
vloge otroka v vlogo mladega odraslega, v vlogo partnerja, v vlogo star

čeni s temi istimi prehodi in vendar ni nujno, da jih resnično
opravimo. Ko sem s prijateljico začela pripravljati rituale prehodov v

čene. In v
naslednjih mesecih z veseljem napovedujem začetek novega notranjega popotovanja v treh delih. Tri
vikende bomo

č, se mi javite preko maila.

ča s spremembami na moji poti in če so me naučili nečesa je to da
moram spremembam slediti. Tako se je zgodilo, da je bil klic Boginje enostavno premočan, skupaj z
ostalimi dejavniki, tudi finančne sorte in tako se je popotovanje na Bali preobrazilo v popotovanje v
Indijo. Indija me kliče če od jeseni in to zelo močno, pred 16 leti sem bila v Indiji in tam pravzaprav
opravila eno od iniciacij, ki jih mati Indija zna tako izjemno dobro pripraviti za svoje obiskovalce. In tako
bomo v ponedeljek 2.4.2012 skozi Bollywood party odprli vrata Indijski pravljici znotraj katere je
prostor na čne vrste. Gre za
proces skozi katerega bomo prebujale svoj arhetip boginje, kar nas bo peljalo v odstiranje tančic

čute.

Taja Albolena

Bo
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Kart, ki jih dobimo v roke, ni mogoče zamenjati,
od nas pa je odvisno, kako bomo igrali.

--Randy Pausch



Pomlad

Svoj bivalni prostor si moramo skrbno izbrati in urediti. Gre za posodo, v katero se zliva energija. In to
posodo v katero se zliva kozmi Dom ustvariti!

je odličen čas, da začnemo s čiščenjem na fizičnem nivoju in tudi za čiščenje energijskega prostora.
Še posebej je za to primeren čas pred veliko nočjo, ki je bil v Sloveniji tradicionalno čas, ko so blagoslovili
svoje domove.

Ne glede na to, kako smo dobili prostor, kjer si bomo ustvarili dom je jasno, da se moramo včasih za idealno
ureditev kar potruditi. Znanje feng shuija nam lahko pride še kako prav, saj prostor vpliva na usodo vseh
članov družine.
Osnovni princip Feng Shuija je, da človek živi v skladu z okoljem in energijami, v ravnovesju z naravnimi
silami petih elementov ter nebom in zemljo. Kadar dosežemo skladnost neba in zemlje ter ostalih energij,
se vse v življenju pretaka gladko, brez pretresov in enostavno.

In vendar smo v dru

čiščenje prostora, kajti gre za ritual, ki očisti energijsko
matrico doma. Po čiščenju krame in odvečnih stvari na fizičnem nivoju je modro, da odstranimo vso zastalo
energijo, ki se je nabrala v prostoru. Zastala energija je lahko posledica negativnih čustev, misli, negativnih
dogodkov, stresa ali finančnih težav, ki so jih izkusili prejšnji lastniki vašega doma.
V feng shuiju je znano, da energija prednikov v stavbi vpliva na nove lastnike in je zato zelo pomembno, da
preverimo zgodovino prostora kamor se selimo. Če so prejšnji lastniki imeli finančne težave, so se ločili,
imeli zdravstvene težave ali pa je v prostoru kdo umrl, se energijski vzorci vtisnejo v prostor in tam ostanejo
dokler jih ne odstranimo.
Deve nimajo svoje svobodne volje in četudi so nesrečne zaradi vzorcev, ki so v matrici, morajo izpolnjevati
tisto misel, ki je postavljena v prostoru. Četudi se zavedajo, da to ljudem, ki tam živijo škoduje. Matrico
lahko spremenijo šele, ko od nas dobijo dovoljenje in spodbudo, ko jim pomagamo v procesu spreminjanja
vzorcev in misli, ki so v matrici. Ker pogosto o zgodovini prostora ne vemo nič je toliko bolj pomembno, da
prostor dobro energetsko očistimo in odstranimo negativne vzorce.

Prostor nas podpira v vsakodnevnih dejavnostih, ki jih opravljamo in zato je pomembno, kaj je v njem
zapisano na energetskih nivojih, ali nas dom podpira ali ne. Energija tistih pred nami ostane v zidovih, tleh
in v pohištvu in energija jeze, žalosti, strahu, finančne težave, težave v partnerskih odnosih ali z otroci
ostanejo v prostoru tudi potem, ko ljudi že dolgo ni več tam. Zato so bolnišnice, domovi za ostarele in
druge ustanove, kjer je prisotnih veliko čustev pogosto izjemno neprijetne za vse tiste, ki so bolj subtilni in
čutijo vso zastalo, staro energijo. Obrede energetskega čiščenja so izvajali naši predniki ob praznovanju
velike noči, tehniko ki jo uporabljam pa sem prinesla z Balija kjer sem se izobraževala pri Karen Kingston
mednarodno priznani mojstrici spaceclearinga.

Na seminarju bomo pogledali:
Kdo so deve in kako nam lahko pomagajo
Ustvarjanje svetega prostora in kaj je dom
Geobiologija
Sveta geometrija
Soustvarjanje z nevidnim svetom
Energijsko čiščenje doma
Bagua mre

čna energija si moramo ustvariti. Dejstvo je, da si moramo

žbi v kateri živimo, ki je usmerjena na razum pozabili, da je ustvarjanje prostora in delo
z energijami pravzaprav domena energijske sfere in atmosfere bolj kot razuma. Da nam formule in izra

ži te energije.
Pogledali bomo razli

ža ali devet zaveznikov nevidnega sveta

čuni
bolj malo koristijo, če izgubimo sposobnost zaznavanja energij in komunikacijo z nevidnim svetom.
Zato je ta vikend namenjen predvsem komunikaciji z domom, spoznavanju devinskega sveta in komunikaciji
z devami.

In ker je dom potrebno ustvariti si bomo pogledali potrebna orodja za to, da ustavrimo sveti prostor,
posodo, v katero se nato zlivajo kozmične energije in ki zadr

čne kvalitete či energije, kako delati z njimi in kako jih povabiti v prostor.

Pogledali bomo tudi kako narediti energijsko
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Luna v arhetipskem jeziku pooseblja
. Mnogi so se spra

magijo Lune
vemo pa . P

s svojo le-ta

Znano je pritegnitev,
magnetiziranje

Mlaj predstavlja lunino fazo, ko se

kontemplacijo. Je

Lunina lo

LaLuna svete kroge vodi .

Srečanja potekajo na Miklošičevi 13 v Ljubljani, Tempelj Divine.

Sre

ženski aspekt v nasprotju s soncem, ki pooseblja moški aspekt.
ševali

Ženske so v zgodovini zelo spoštovale in

ža ali rde šotor je bilo tradicionalno mesto, kjer so se ženske tradicionalno zbirale vsak mesec ob
meditaciji, v svetem krogu, kjer so delile izkušnje in kanalizirale modrost druga za drugo.
Lunina loža je bila odprta vsak mlaj za ženske, ki so želele obnoviti svojo energijo, si vzeti

štva. V
dandanašnjem ženske je ta še toliko bolj pomemben.
V luninem koledarju vsake ženske je ta

Ženske se moramo vrniti nazaj vase, da bi lažje razumele same sebe.
In predavanje Ženska v svoji polni mo Ženske moramo ustvariti
svoj sveti prostor, se spomniti svoje notranje modrosti.

LaLuna so druženja, ki sem jih za ženske povežemo v lunini loži, delimo druga z
drugo, se podpiramo, stojimo druga z drugo in druga z drugo.
Lunina loža je odprta za vse, ki za želite družiti z ženskami, deliti, soustvarjati. Vsak mesec bom z
vami delita ženske arhetipe, ki so tisti mesec aktualni in nato bomo skozi vsak cikel rasti

ženska možnost, da raz ža je sveto
mesto, kjer delimo svoje potenciale, svoje darove, to kar smo, v varnem okolju, kjer mojstrimo odprtost,
sprejetost, ljubezen.

Luna je
že od nekdaj fascinirala ljudi po vsem svetu kakšna je njena resnična moč in njen
dejanski pomen. Že od nekdaj so namreč vedeli, da ima izjemno močan vpliv na plimovanje morja, ciklus
menstruacije, rast rastlin ter sploh obnašanje ljudi in živali na tem našemu planetu.

častile . Njen resničen pomen in nastanek je še vedno
zakrit v tančico skrivnosti, , da ima na naš planet izjemno močan vpliv redstavlja utrip Matere
Narave, ki nas navdihuje čudovito kozmično močjo, doseže vrh v času polne Lune in dno v času
nove Lune. Izkušnje in ustna izročila v svetu magije kažejo, da ima položaj Lune glede na položaj zvezd v
Zodiaku, vpliv na končen rezultat magičnega dejanja. Prav iz tega razloga je pomembno, da naša magična
dejanja usklajujemo z ritmičnim gibanjem Lune in Matere Narave.

Boginja Luna predstavlja boginjo meseca, naravnega satelita planeta Zemlje, ki obkroži Zemljo vsakih 28 dni
in opravi 13 period v letu.

, da v času naraščajoče Lune izvajamo rituale, ki nam služijo za krepitev ali
npr.: denarja, zdravja, ljubezni, prijateljstva, samozavesti, telesne mase, v nasprotju z

upadajočo Luno, kjer izvajamo rituale, ki nam služijo za zmanjševanje ali odstranjevanje energetskih stanj,
npr.: bolezenskih obolenj, negativnih energetskih valovanj, težav, telesne mase, ipd.

Luna nahaja točno med Zemljo in Soncem, kjer jo Sonce osvetljuje z
zadnje strani, ki je nam torej nevidna in je zato ne vidimo. Ta čas je primeren za meditacijo in

čas novih začetkov, novih projektov, ko stare stvari zaključimo in s tem pridobimo
energijo, ki jo usmerjamo v nove stvari.

či

čas zase, za
ravnovesje in dobrobit tako vsake posameznice, kot celega kroga, pa tudi celotnega člove

času izgorelosti in kronične utrujenosti čas
čas notranjega mlaja izjemno pomemben čas, ko zaključujemo

pretekli mesec in začenjamo novega.
či in svetost govori točno o tem prehodu.

čela z namenom, da se

čutite in se
opazovale rast

stvari, projektov in nato delile, kaj se je v posameznem mesecu dogajalo.

Vsak mesec ima čisti stvari v sebi in nato začne stvari na novo. Lunina lo

čanje je omejeno na 15 mest, zato je prijava nujno potrebna.

Taja Albolena
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Pogum je sporočilo meseca aprila.
Ko sem opazovala Slovenijo v zadnjih tednih marca sem se vedno znova spra če bi vsi tisti,
ki so se soočali s svojimi strahovi tak čnimi, ki jih je na plano potegnila trenutna politika in
izbire, ki so bile postavljene pred nas, soočili z vsem, kar je bilo predstavljeno. Strahovi so na

čitelji, kajti poka

čiti z vso bolečino, z vsem strahom, ki se tako globoko zarezuje v
čno spoznavam, kako enostavne so

pravzaprav stvari, ko jih enkrat osvobodi

čina populacije
čnosti bolj čne

Če je va

čilu. You want it, you got it!

čina meseca aprila je bilo zanimivo, na kak
čin so mi odgovorili. Prejela sem klic mlade dame, ki me je spra

čne

čnej
česa, več svoje enenrgije temu namenja čnej

čneje lopne po glavi.
Zato je najla č
ni. Ko s svetilko svoje zavesti posije

če
naj se razsvetlimo. In ravno april je tisti mesec, ki nas običajno preko velike noči spomni na proces
razsvetljenja, vnebovzetja in ponovnega rojstva. In vendar pogosto pozabljamo koliko poguma je
potreboval tisti, ki ga danes tako mno čno slavimo, da je prehodil svojo pot in koliko strahov je bilo na
njegovi poti. In vendar je mojster tisti, ki gre skozi, ki se sooči z izzivi, ki prehodi svojo pot in ki strah
sprejme za svojega zaveznika, ki ga na poti opominja, kje ima ujeto svojo energijo in kje mora

čam s stvarmi v sebi si ne morem kaj, da ne bi bila ponosna sama nase in na prehojeno
pot. Pa ne zaradi dose č zaradi neizmernega poguma, ki sem ga sposobna takrat, ko je
najte

čajo hrbet in me zapu čajo. Takrat, ko mi meni najbolj ljube
osebe sporočajo, da nimam več njihove podpore in da sem
kar se njih tiče, za

čena s svojim sranjem, pogosto globoko potopljena
vanj, obupana, osamljena,

čejo in sezujejo preden sem tako poni

časih bo

ševala kaj bi bilo,
šnimi in druga

ši veliki
u žejo nam vse tisto, kar je nerazrešenega v naši notranjosti. In ko igramo varno igro in
zanikamo tisto, kar se kaže na površju pravzaprav veliko izgubljamo. Moja ideja je bila, kakšen napredek bi
dosegli, ko bi se bili sposobni soo življenja
ljudi. In bolj ko potujem v globino modrosti boginje Gaie bolj mo

š praznoverja in predvsem, ko nehaš iskati odgovore zunaj sebe.

Trenutno je velika ve še vedno usmerjena na kreiranje iz strahu. In pravzavprav nam vso
znanje o zakonu privla škodi kot koristi, kajti ko enkrat za š zavestno upravljati s svojo
pozornostjo in dobiš v roke orodja, vendar ta orodja uporabljaš na starih temeljih, ki izhajajo iz strahu
namesto ljubezni, pravzaprav kreiraš iz strahu namesto iz ljubezni.

ša pozornost na pomanjkanju, na tem da stvari ni dovolj, na tem kaj vse nam delajo drugi, je tam
tudi vaša manifestacija, kajti vsa vaša kreativna energija pravzaprav sledi vaši pozornosti. In Univerzum ne
sodi kaj je dobro ali slabo, deluje po naro Želiš - dobiš!
Sama vedno znova opažam kako se še vedno kljub vsemu svojemu zavestnemu opazovanju same sebe
zalotim, da se znajdem v strahu in v starih navadah, starih vzorcih. In res je stara navada kot železna srajca,
ki jo je težko sneti. In veliko poguma in discipline je pravzaprav potrebno, da stopimo na svojo pot.

Ko sem spraševala svoje notranje vodstvo katera bo veš šen
na ševala kaj naj naredi, ker jo je na smrt
strah, da bi prišla na notranje popotovanje, ker se boji kaj bi ji to utegnilo prinesti v njenem življenju.
Seveda je bil strah usmerjen na negatini pol v smislu kaj mi bo razpadlo, kaj bom izgubila, kaj me bo
zapustilo. In sem v trenutku dojela koliko poguma je pravzaprav potrebno zato, da za š hoditi po svoji
notranji poti. Kakšno zaupanje je potrebno, da hodiš navkljub zavedanju, da lahko izgubiš pravzaprav vse.
Moja življenjska izkušnja je, da bolj ko se upiraš in bolj ko zaviraš na svoji poti, mo še so preizkušnje, ki
jih postaviš sam pred sebe. In bolj ko se bojiš ne š, mo še
postaja in te nato tudi mo

žja in najbolj modra pot direktno skozi. Kajti takrat se zaveš, da je strah votel, okrog ga pa ni
š direktno v temo nezavednega, se razblini in ostane samo svetloba. In

za to je potrebna velika mera poguma, kajti pogum je milost, ki nam pomaga stopiti tja, kamor niti v sanjah
ne bi šli, v tiste temne dele nas samih, ki najbolj bolijo in nas jih je najbolj strah. In ravno tja moramo,

ži

še globlje
pogledati sam vase.
Ko se takole soo

žkov na njej, temve
žje, ko bi najraje vse spustila, vrgla puško v koruzo in sedla na tla in se zjokala.

Takrat, ko mi tisti, ki jih najbolj ljubim in nosim v srcu obra-
š

šla. Takrat, ko ostajam sam na svoji poti
soo

žalostna in prestrašena. Takrat
se pogosto v obupu, kot na zadnjo rešilno bilko, obrnem k
milosti poguma. In ker sem trmoglavo bitje me pogosto
sle žna, da se obrnem
vase po rešitev in pogum, da nadaljujem. Želim vam veliko
poguma na poti, kajti v teh intenzivnih še kako
pomemben zaveznik na naših poteh.
DIVINE.SI
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Beltane,30.april-1.maj

Ključ: Rast

Simbol: Mlaj, Kres, cvetje, kotel
Kristal: Smaragd, Malahit, Safir, Roževec

Beltane je drugi najpomembnej

Beltain je praznik, ki slavi zunanjo rast, novo

Mitološko gledano bog in boginja dosežeta puberteto, se zavesta svoje spolne energije. Je praznik

Alkimisti

Beltane je povezan s poroko, z iskanjem partnerja. Polja so v tem blagoslovili za dobro žetev.
Beltane je čas veselja. Pomlad je tukaj in poletje je pred vrati. Vse

Beltain predstavlja slavljenje

V tem

Je praznik boginje Rhiannon. Rhiannon je boginja plodnosti, komunikacije in gibanja. V tem času je kot
kraljica vil jahala na svojem belem konj. To je čas, ko so se vile vračale iz svojih zimskih počitnic. To je čas
prerokovanja in komunikacije z vilinskim svetom in duhovi narave.

Maj je mesec senzualnosti in spolnosti, čas prebujanja zemlje v mavričnem cvetju, drhtečih vonjavah,
svežem zelenju in radosti po dolgi zimi. Je čas povezovanja, ljubezni in razvijanja svojih potencialov osebne
rasti. Uživajte!

ši praznik v keltskem koledarju leta in je povezan s spo
š življenjske sile, plodnosti in udejanjanja.

Gre za praznovanje novih za šek pomladi in cvetja.
Na ta praznik so skakali

življenje in izvorno energijo stvarjenja. Predstavlja zadnjo
stopnjo v dejavni jang, son že svoj višek ob poletnem son

š
življenjske sile, plodnosti in udejanjanja. Ta plodni

šanje v življenje, v ta fizi

šnjo mnogoterosti, kjer vse izhaja iz enega samega vira, v
katerem se vse združuje. Spomni nas na dejstvo, da je vse kar po ša kreacija, naša izbira. In da je
pravzaprav naša izbira kako oblikujemo svojo usodo. Beltane predstavlja slavljenje življenjske sile, obilne
plodnosti zemlje in te iste plodnosti v nas samih.

življenje se razodeva kot obdobje divje
rasti, ki je na višku.

življenjske sile, obilne plodnosti mame Zemlje in nas samih. V tem
še posebej ob zori in ob mraku, gre za vmesni

žiganja kresov, ki na površju Zemlje izvajajo mokšo, portali energije se ustvarijo skozi katere je
možno prehajati med svetovi. Tradicionalno je bl to ženja z drevesnimi duhovi, za raziskovanje
vilinskega kraljestva in skrivnosti, ki se udejanjajo na robu naše realnosti.

DIVINE.SI

četjem, plodnostjo.
Predstavlja polno luno. Je praznik ča čenja

četkov, za vi
čez kres ali plesali okoli njega v smeri urinega kazalca.

čevi fazi v ciklu leta, preden dose čevem obratu.
ča čenja

čas uporabljamo za udejanjanje svojega zlata, za
njegovo prena čni svet.

čno gledano predstavlja beltane izku
čnemo na

času

času je
tančica med svetovi zelo tanka, čas, čas prehodov. Gre za
obdobje v letu, ko simbolično gledano vstopimo v svetlobo, ko stopimo v stik z vilinskimi svetovi in
elementali Zemlje, z devami in zmajevo silo prebujenih zemeljskih energij.

času so v Zemljo zabadali velike akupunkturne igle, poznane kot mlaje, okoli katerih so plesali in
naslednjih nekaj mesecev so čuvarji zmaja te mlaje varovali pred vsiljivci. Prav tako je v tem času poznana
tradicija pri

čas dru
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Naj nič najdra

čutim strah
čutim, da so prevelika

čutim v sebi in
čutim, da sem brez nadzora.

čude
čnem znova

da je tvoje odpu čanje popolno
in da je tvoja milost celostna.
Naj ti predam vse, kar sem sku

česar ne zmorem sam v tem trenutku
Danes vse predajam bo

či.
Danes sem doma, v miru
Saj vem, da je vse eno
in eno v vsem.

ži ne zmoti tega trenutka miru in tišine
Naj danes skozi tvojo ljubezen prebudim svetlobo
Naj skozi tvojo milost spoznam modrost v sebi
in naj s pogumom svojo voljo predam tvoji.

Naj imam danes pogum
Naj presežem situacije, v katerih
Naj presežem bremena, za katere
Naj presežem vse tisto, kar obžalujem
Naj presežem vso krivdo, ki jo ob
Situacije v katerih

Naj se spomnim, da so ži možni.
Daj mi danes možnost, da za

š

šal rešiti sam
v celoti.

Danes svoje življenje predajam v tvoje roke.
Naj se na novo rodim.
Odpusti mi moje napake
in pomagaj mi, da lahko odpustim drugim
naredi zame,

žanskemu v sebi.

vsak dan
kot da je zadnji.
Danes zaupam tebi; vse drugo je iluzija.
Danes zaupam tebi, vse ostalo je brez mo

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI

Prebudi pogum v mojem srcu
Naj danes za

Naj hodim z zaupanjem vate, najdražji
in s pogumom ustvarjam

čnem znova.
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VARISCITE kamen poguma
“

”

Variscit je kamen opogumljanja, kamen ki prina
va
Odpira sr

. Pomagal vam bo zaupati v Univerzum
Variscit zdravi

Odpira srce in pomaga v procesu refleksije, da lahko
sebe vidimo v ljudeh, ki nas motijo ali nam gredo na

: " Napolnjen sem z mirom in dobrobi

...

Afirmacija deve kristala

Stojim vam ob strani, ko ste soo življenju in vas opogumljam na vaši poti. Spodbujam vas, da
se v svetu predstavite s svojo pristnostjo in avtenti

živahnostjo vas spodbudim, da najdete
stik s svojo igrivostjo, da se spomnite kako se zabavati, da ne postanete preve življenju. Ko ste
postavljeni pred izzive vam pomaham razjasniti misli in v komunikaciji vaših idej v svetu. Kadar ste iz

š
šitve in ko je potrebno

opustiti komplikacije sem z vami, da vam asistiram v opuš

žen na .

ša v
še življenje upanje in pogum.

ša brezpogojno ljubezen
v vse situacije

živ
že, nevtralizira pretirano kislost v telesu, poma-

ga pri težavah z revmo,
šati težave s kr

živce.

Pomaga pri u šljanje.
Neguje možgane in celoten živ

šega vsakdana in ne le izkušnja
ki jo vsake toliko doživimo v svojem življenju.

Pomaga najti enostavne rešitve na komplikacije in
težave s katerimi se spopadamo vsakodnevno.
Pomaga opuš

čeni z izzivi v
čnostjo, da ste taki kot ste. Da greste skozi svoj vsakdan

brez nervoze, z mirnim srcem in popolnoma umirjeni v sebi. S svojo
č resni v

črpani
in kronično utrujeni vam dam podporo pri obnavljanju energijskih rezerv. S svojo aktivno energijo vam
pomagam pri sprejemljivosti in povečanem sočutju do ljudi, ki vas obdajajo. Ko se znajdete v situacijah,
kjer potrebujete odprto srce in brezpogojno ljubezen vas podprem in vam pomagam, da ste v stanju
odprtosti. Pomagam pri opu čanju sojenja, kritiziranja in obsodb do ljudi in stvari. Pomagam vam v
polnosti ljubiti sebe in druge. Ko ste v situaciji, kjer potrebujete enostavne re

čanju samodestruktivnih razvad in nezdravih
razvad na sploh, da lahko sprejmete stvari take kot so. Z mojo pomočjo se bolj cenite in negujete sebe na
najbolj enostaven mo čin

čno čakro in prina

čni sistem, regulira elastičnost ven
in ko

čirih, impotenci in pomaga
zmanj či.

čenju in aktivira logično razmi
čni sistem.

Pomirja in ojačuje zavedanje resnice.

Aktivira in stabilizira srčno čakro. Pomaga nam, da
radost postane del na

čati nezdrave čustvene obsesije in
samodestruktivne navade.

Je rezervoar umirjene energije, pozitivne energije,
ki vam bo pomagal prepoznati lastno vrednost in
ceniti svoje talente in darove.

t je moja narava. Moje srce je polno ljubezni
injenje je v harmoničnem ravnovesju.”



Morda tega še niste slišali, vendar je dejstvo, da je ena največjih bolezni človeštva strah. Hkrati pa pozabljamo
tudi dejstvo, da je ravno ta isti strah, eden največjih zaveznikov, ki jih človek ima, ko enkrat prepozna njegov
namen in se reši okovov v katere ga oklepa.

Ste kdaj opazovali, kako se človek odziva na strah? Neha dihati, se zakrči, stisne se in pomanjša, skuša se skriti,
se izničiti, iti v neobstoj. In kadar je v strahu se odzove celoten njegov sistem in celice se pripravijo na boj, kar
pomeni, da se vsa energija iz notranjosti, kjer jo celica potrebuje za regeneracijo in kreacijo, prestavi v
ovojnico, da bi se pripravila na napad. In ta napad po večini nikoli ne pride, je iluzija in vendar je človek v
nenehni pripravljenosti in s tem v stresu. Ker so njegove celice v nenehni pripravljenosti na boj, se hitreje stara,
tkiva izgubljajo prožnost, on pa dragoceno življenjsko energijo in predvsem radost.
Ko takole opazujem ljudi okoli sebe, so večino ljudje v krču, zagrenjeni in apatični. In vendar se nihče ne vpraša
kako mi tale strah koristi, ga rabim, ali bi bilo bolje, če bi zamenjal svojo paradigmo delovanja?

Kriza pravzaprav izhaja iz globoko vrojenega strahu pred tem, da bi poznali resnico. In da bi sploh lahko opustili
svojo globoko navezanost na strah, ki je postala pravzaprav odvisnost od strahu, moramo biti pripravljeni videti
več in iti globlje v to, kar poznamo.

Strah je oklep, ki zasužnji misli, čustva in voljo ter človeku vzame vsakršno možnost razumnega delovanja.
Življenjska aktivnost se skrči na obrambo, beg od vsega, zavračanje odgovornosti, izogibanje in skrivanje, da ne
bi pritegnili pozornosti. Turobno in mračno je danes najbolj cenjeno in ravno to so značilnosti strahu, ki je ravno
tako turoben in mračen.
Kar je zanimivo je, da človek v takih okoliščinah reagira na poseben način je proti, zoperstavlja se vsemu, saj to
vključuje najmanjši osebni angažma. Ko je proti, mu ni treba prevzeti nobene odgovornosti, ko je za, so vložki
precej večji. V današnjem času se po večini sodi, da je vse slabo, ker je najlažje izpostaviti pomanjkljivosti,
zaradi naraščajočega strahu pa se izgublja vsakršna priložnost prepoznavanja vrlin.
Nasprotovati vsemu, kar je enako kot biti nenaklonjen čemurkoli, je nov patološki izraz strahu. In človek je
odvisen od nasprotovanja. Išče priložnosti kjerkoli, da lahko nasprotuje, da ni treba prevzeti odgovornosti.
Edino pozitivno naj bi bila lastna dobrobit, lasten obstanek, četudi je tako, da človek za lasten obstanek
pogosto uniči vse ostalo. Smo v najhujši fazi narcizma, ko človek zato, da bi bilo njemu dobro, uniči življenja
svojih otrok, partnerja, prijateljev, sodelavcev in tudi tistih naključnih mimoidočih v svojem življenju. Gre za
popačeno obliko egoizma, v kateri se »jaz« potrjuje v enaki meri, v kateri zavrača vse okrog sebe. Človek ne
poskuša premagati zla, ki prežema svet, ampak zlo zaradi strahu zavrača in črni, hkrati pa se skriva v naročju
nedelovanja.

Če se želi osvoboditi, se mora v prvi vrsti soočiti s svojimi strahovi in s tem tudi z vsemi njegovimi posledicami.
Potrebno zgraditi razsodnost, da zna razlikovati med dobrim in slabim. Najprej mora stvari prepoznati, da jih
lahko sprejme, kar pomeni, da se mora najprej s stvarmi soočiti v sebi. V medsebojnih odnosih je projekcija tisti
mehanizem, ki je človeku prirojen in katerega namen je, da stvari vidi zunaj sebe, da jih lahko prepozna in
potrdi v sebi. Eno je, da najde napake in odkrije pomanjkljivosti v različnih aspektih, ki sestavljajo življenje,
ampak korak naredi šele, ko se zave, da ne zadošča, da na njih kaže ali da se jih boji, temveč da dela na
izboljšanju vsega, kar je v njegovi moči, začenši seveda s soočanjem s samim seboj.

Pomembno je tudi zavedanje, da je vse v življenju človeka v polarnosti, kar pomeni, da poleg slabega vedno
obstajata dobro in pozitivno, ki pa je včasih prikrito, nevidno zaradi strahu in inercije. Vrline, tako kot vsako
lepo rastlino, moramo negovati in vzgajati, vse dokler se popolnoma ne razvijejo.
Izbira, ki jo ima človek vedno na voljo je, ali deluje zoper življenje ali življenju v korist. In ko sem sprejela izziv
mojega duhovnega vodstva, da pripravim popotovanje skozi 12 vrlin v meditacijskih mesečnih ciklih, si tudi
slučajno nisem predstavljala, kam me bodo vodili. Ena največjih lekcij mojega duhovnega popotovanje je
popolno zaupanje in prepuščanje duhovnemu vodstvu.
Skozi dva meseca vsakodnevnih meditacij sem zelo jasno dojela, da sem samo kanal, da sem v soustvarjanju in
da bog ni nekje zgoraj, spodaj, ni nekdo h komur molim, jaz sem on. In še bolj sem dojela, da je on tudi ona, da
je eno v vsem in vse v enem. Ko smo začeli s kreativnostjo sem močno doživela ženski princip kreacije in kako
jaz kreiram svoje življenje tako kot vsak kreira svojega. In nato je prišlo navodilo, da na tem popotovanju
potrebujemo popolno zaupanje vase, tako je bil drugi mesec posvečen zaupanju in ko sem že hotela postaviti
za ta mesec vrlino ljubezni, so me opozorili, da v trenutnem stanju v svetu resnično potrebujemo vrlino
poguma. Izziv s katerim smo soočeni v današnjem s strahom prepojenem svetu je ali imamo pogum, da gremo
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po svoji poti?
Strah resnično prežema vse pore življenja in vsi sistemi, ki jih je človek ustvaril in v skladu s katerimi deluje
in ustvarja temeljijo na strahu. Se kdo potemtakem čudi, da se bodo morali sistemi kot jih poznamo
podreti, če bo hotel vzpostaviti nov način delovanja in razmišljanja, ki ne temelji na strahu, temveč na
ljubezni?
Strah je del sistema po katerem živi in že dolgo časa je, odkar je človek izgubil zaupanje v samega sebe, v usodo,
ki mu je določena, in posledično v usodo človeštva. Zgodovina mu je postala popolnoma tuja in človek se ne
počuti kot njen graditelj, temveč kot njena žrtev. Čas ni več element upanja, ki nam omogoča kreniti naprej z
obnovljenimi sanjami in stalnim delovanjem; ravno nasprotno, čas je smrtonosno orožje, ki uničuje ljudi in
civilizacije, ki vse razkraja brez kakršnekoli možnosti obnove.

Človek je izgubil sposobnost komuniciranja in kako ironično je, da to ravno sredi dobe komunikacij. Nihče
nikomur ne zaupa, nihče si ne upa povedati resnice o tistem, kar čuti in misli, še manj pa želi priznati, da včasih
ni najbolj prepričan v svoje misli ali v svoja čustva. Danes vse oddaja duh lažne varnosti tistega, ki laže, tistega,
ki igra, da bi prikril pomanjkanje notranje in zunanje vere. Človek danes misli, da bo hrepenenje duše potešeno
skozi nekaj v zunanjem svetu - skozi dosežke kot so zaključen študij, boljša služba, več denarja, pravo telo, pravi
odnos. Smo družba, ki se peha za iluzijo izpolnitve notranjega hrepenenja v zunanjem svetu.

In pogosto so krize tiste, ki pravzaprav razkrijejo iluzijo, ki človeka drži ujetega v človeški školjki. Krize so nekaj, s
čimer se ne more spopadati na razumskem nivoju, so nekaj pri čemer njegov razum v popolnosti odpove, kajti
kriza nima vzroka in posledice. Kriza vznikne iz hrepenenja duše po osvoboditvi in tega razum ne more dojeti.

Zunanja školjka človeku služi kot zaščita pred svetom in prave zaklade pravzaprav skriva v sebi. Človek skriva
svoje zlato, svoj pravi diamant pod plastjo človeške gline, te zunanje plasti, persone, ki jo mora razkriti in se z
njo pomiriti, če hoče odkriti svojo resnično vrednost - zlato duše.
Zunanja školjka mu preprečuje, da bi v sebi videl svojo svetlobo, svojo izvorno esenco, svojo moč, resnično
vrednost. In vendar dokler ni sposoben videti tega, kdo pravzaprav je v samem notranjem temelju, se
zadovoljuje s persono, ki jo pozna, ki mu je domača, kar pogosto spremlja trpljenje. In trpljenje spremlja strah.
Strah je pravzaprav bolečina mentalnega telesa. In človek je poln strahov; strah pred resnico, pred
obveznostmi, pred zvestobo, strah, da ga bodo drugi ljudje prizadeli in celo strah pred njegovimi lastnimi
neznanimi reakcijami.

Zaradi strahu preneha izgovarjati svete besede. Zaradi strahu je zaduši zdravo prijateljstvo. Zaradi strahu
umirajo najboljši ideali, ker si ne želi umakniti ovir pred njimi. Strah daje očem hladen pogled, daje sterilne in
neodločne poteze telesu ter izgovarja dvosmiselne in prazne besede, s katerimi ničesar ne tvega in ki
omogočajo beg od vsega. K temu vsakdanjemu strahu se prišteva drug, veliko večji strah strah pred
zgodovinskimi ciklusi. Dopolnitev določenih let življenja je skoraj nesrečen znak; začetek novega desetletja
mora prinesti nove nesreče in težave; bližanje novemu tisočletju je gotovo znak nekega usodnega konca. In vse
to vpliva na človeka, ki postaja čedalje manjši v svojih notranjih razsežnostih.

Življenje človeku nenehno postavlja na pot številne priložnosti, da se odpre svoji božanski naravi. In pogosto se
dogaja ravno v času velike krize, da se odpre, da si dopusti vpogled v notranji svet. Vzpostavljanje intimnega
odnosa z vsemi deli sebe je ključ, da spozna celostnost tega kdo v resnici je. Edini način, da spremeni svet je, da
spremeni svoj pogled nanj in predvsem, da svoj fokus, svojo pozornost usmeri iz iskanja zadovoljitev zunaj
sebe v zadovoljitev v sebi. Ključ je v soočenju tako s svetlobo kot s temo, zmagami kot izgubami, blagoslovi in
razočaranji, ki so v resnici le prikriti blagoslovi.
Šele, ko bolečino sprejme in objame v sebi le-ta postane njegov duhovni zaveznik, ki navdihne nove začetke in
vodi k osvoboditvi duše. Izzivi se na njegovi poti pojavljajo z enim samim namenom, da raste, da se obrne
navznoter.

Krizam se lahko izogne, če sam zavestno opravi proces čiščenja svoje zavesti, kar ustvari most med notranjim in
zunanjim svetom. Preko tega mostu pa se lahko vrne nazaj h globokemu namenu svoje duše.
Kadar človek ni zadovoljen sam s sabo in se ne ceni v njem zazeva globoka praznina, ki je ne more zapolniti nič
in nihče iz zunanjega sveta. In vendar človek skuša ta občutek praznine zapolniti z odvisnostmi, pa naj bo to
facebook, internet, nakupovanje, pornografija, kajenje, prenajedanje, substance, zdravila, igre na srečo ali
zapravljanje. Ne glede na to kaj poskuša, nič ne more zapolniti te notranje luknje. Gre za temno luknjo v

še
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človeku, ki hoče več ljubezni, več denarja, več spoštovanja, več priznanja, več materialnih stvari. Več, še več in
še več ... Nikoli ni dovolj.
Ne glede na to, koliko človek ima, je čustveno čisto izčrpan in duhovno osiromašen in ko ta lačni duh prevzame
igro je ni stvari v zunanjem svetu, ki bi ga lahko zapolnila, zadovoljila. Ironično je pravzaprav, da ko je v popolni
povezanosti z duhom, s svojo božansko esenco, zelo malo potrebuje, saj ima izpolnjenost in bogastvo v sebi.

Obstaja ena sama pot kako nahraniti tega lačnega duha v sebi, kako zapolniti to grozečo luknjo v sebi, to
praznino in to je tako, da se obrne k sebi in ga napolni z ljubeznijo. Saj vem kako plehko se sliši in vendar vem iz
lastne izkušnje, da je ni druge poti, kot navznoter, k svoji duši. Ko se človek poveže z globljim namenom svoje
duše lahko v svetu izrazi to, kar je njegovo hrepenenje, da podari, da deli. Ko je v pristni moči svoje duše,
naravno čuti ljubezen, čuti tok življenja, sočutje, prijaznost tako do sebe kot tudi do ljudi in sveta. Takrat je v
polni moči in samozaupanja, da je na pravem mestu in dela prave stvari. Takrat je v služenju, ko dela to, kar
najbolj odslikava in izraža najvišji potencial njegove duše. To je služenje v svojem pravem pomenu besede.

Čas je torej, da zavzamemo nasprotno stališče. Strah je sinonim za šibkost in pomanjkanje zaupanja. Zato je
nujno potrebno ponovno pridobiti pogum: spoznati samega sebe in ostale ljudi ter se vrniti k resnicam, ki jih
skriva narava. Nismo nekakšno naključje, izgubljeno v vesolju. Poglejmo na stvari od daleč, in ne bomo se več
bali.

Človeku dandanes kronično primanjkuje osebnega in individualnega poguma, ki se rojeva v globini človeškega
bitja in ki se izraža skozi največji duševni mir.
Primanjkuje mu poguma prepričanj, ki so ukoreninjena v duši, ki mu dajejo občutek zaupanja vase, in tudi
spoštovanja do sebe in do drugih. Predvsem pa mu primanjkuje najpomembnejšega med vsemi vrstami
poguma pogum za soočenje s samim seboj, da bi se bolje spozna, da bi razlikoval med vrlinami in
pomanjkljivostmi, vzpodbuja prve in izkoreninil druge. Primanjkuje mu poguma, da je lahko sam s seboj, da
zavrže lažne maske in sprejme sebe takšnega, kot je, da bi lahko razvil način življenja, pozitivno delovanje, ki
pelje k tistemu, o čemer vsi sanjamo, da je dobro za nas in za svet.
Pogumen človek se ne naslanja na odobravanje večine; zanj v vsakem primeru njegova lastna vest predstavlja
večino in s to močjo želi pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo.

Iz tega kriterija izhaja, da je pogum temeljna lastnost iskalca modrosti, tistega, ki potrebuje to posebno
duhovno moč za odpiranje poti navznoter in navzven. Kako lahko odkrivamo svet in njegove zakonitosti brez
poguma? Kako lahko brez poguma prestanemo preizkušnje, ki nam jih prinaša obstoj? Kako lahko premagamo
samega sebe?
Tokratni meditacijski cikel je posvečen razvijanju poguma v sebi, da ga lahko vsakodnevno damo v akcijo in ga
prepoznamo kot vrlino. Da pogum uporabljamo v vseh okoliščinah, ki jih prinaša življenje, bodisi v
individualnih bodisi v odnosih z drugimi človeškimi bitji.

Skozi mnoge preizkušnje sem šla, da lahko sedaj z gotovostjo rečem, da vem kako vas lahko peljem skozi
preizkušnje in iniciacijo vaše duše. Kako se prebuditi v svojo pristno moč in živeti svoj najvišji potencial.
Kajti notranja popotovanja, ki sem jih sestavila so namenjena izkušanju, temu da resnično pridete v stik s
sabo, prepoznate ovire v sebi, ki vam preprečujejo, da ste to kar ste. Premikamo se na nova ozemlja znotraj
nas samih, za katera ni zemljevidov, kajti vodijo nas v neznano. Potrebno je veliko poguma, da se v ta
neraziskana ozemlja podamo sami in zaupanje samemu sebi je eno izmed najpomembnejših veščin, ki si jih
lahko na tej poti želite. Če potujete po tej poti s sopotniki, je veliko lažje. Dejstvo je, da vsak potuje sam in
vendar sem prepoznala dragocenost druženja, da stojimo drug z drugim in drug ob drugem v tem soočanju
s samim seboj. Zato so notranja in zunanja popotovanja, ki jih vodim, priložnost, da spoznate enakomisleče
ljudi in se na to potovanje iz notranje krize odpravite v dobri družbi.

DivineFeminine je notranje popotovanje v katerem prebujamo svojo esenco ženskosti in je namenjen
ženskam. Gre za sedem srečanj v katerih spoznavamo sebe. Deležni smo veliko izkustvenih procesov,
meditacij in gre za zelo intenzivno druženje. Moja osnovna namera je premikanje, preobražanje in ne
podajanje znanja, informiranje. V ta namen informiranja sem oblikovala predavanja Ženska v svoji polni
moči. Drugo notranje popotovanje, ki je namenjeno spreminjanju naše paradigme je Midva, kjer se iz tega
fokusa nase preusmerimo na odnose z drugimi. Šele, ko smo vzpostavili svoje meje, ko smo spoznali sebe
smo pripravljeni na intimno partnerstvo, da smo v služenju drugim.
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Ko se povežete s sabo v sebi izkusite to, kar je tako briljantno opisal Franz Kafka; Ni vam treba zapustiti
sobe. Sedite za mizo in poslušajte. Ni vam treba poslušati, enostavno samo čakajte. V resnici sploh ni treba
čakati, samo bodite mirni v svoji edinstvenosti. In svet se vam bo svobodno ponudil brez mask. Nima druge
izbire. V ekstazi se bo valjal pred vašimi nogami.

Kajti v sebi nosimo vero in zaupanje v božanskost vsake duše in lahko opazujemo kako božansko odgovarja
na individualni klic vsake duše na planetu. In če se lahko utišate v sebi in se osrediščite v svojem notranjem
centru, boste slišali glas svoje duše, ki vam bo razkrila življenje onkraj vaših najbolj divjih sanj.
Kar sem ugotovila na svojem notranjem popotovanju je pravzaprav to, da ne moremo manifestirati svojih
sanj, kajti manifestiramo lahko samo nam znane stvari. Ko se povežemo z glasom svoje duše in si
dopustimo, da živimo svoj notranji klic, se premikamo onkraj znanega,zato sta vera in zaupanje naša zelo
pomembna zaveznika na tej poti.

Življenje je resnično izjemen ples med notranjim in zunanjim, gre za popotovanje, ki si ga naša duša želi in
ki ga pravzaprav potrebujemo. Kajti zunanje izkušnje potrebujemo, da se spomnimo, se učimo, da se
razvijamo in rastemo. Vendar je za rast v zunanjem svetu nujna opora v notranjem svetu, drugače boste
končali globoko razočarani in prazni. In če se osredotočite samo na notranji svet, razen, če ste izbrali
življenje meniha ali nune ali ste svetnik, boste izkusili izoloranost, osamljenost in pomanjkanje.

Krize ne moremo re

Otrok Univerzuma ste, otrok ene pesmi, popolne povezanosti z vsem kar je. In da resnično lahko izkusite
življenje polnega zadovoljstva, izpolnjenosti, radosti in hvaležnosti morate sprejeti dejstvo, da ste del večje
igre. Igre v kateri če zmagaš ti, zmagam tudi jaz in če zmagam jaz, zmagaš tudi ti. In če izgubiš, izgubim tudi
jaz in če izgubim jaz, izgubiš tudi ti. V tej igri vzajemnosti, popolne povezanosti, odprtosti in pretoka so
stave izjemno visoke in zmagovalci so redki, kajti za to, da lahko igrate to igro življenja, morate poznati
pravila te igre.

Pravila igre in kako igrati to igro življenja bo tema aprilskega srečanja Ženska v svoji polni moči živi svoje
sanje. Zakaj delo z

V mo

Namaste
Taja Albolena

šiti, ni mogo žemo. Ne moremo je razumsko
reševati, še manj se z njo bojevati v zunanjem svetu. V novem sistemu, ki temelji na ljubezni namesto na
strahu, v sistemu, ki se sedaj postavlja uspevajo tisti, ki živijo svojo strast, ki delujejo v skladu z ženskim
sistemom mo

š dale š škega sistema, ki temelji na uporabi fizi
ženeš za stvarmi zunaj sebe. Zdaj je

živite svoj klic in da služite svetu s tem, ko ste v
polnosti v svojem potencialu in delate to, v živate. Ste to, kar ste kot duša izbrali za tokratno
potovanje na Zemlji. Danes uspevajo tisti, ki znajo sanjati, tisti, ki so v stiku s svojim bistvom, ki vedo, kdo
so in kaj lahko ponudijo svetu in to delajo z navdušenjem in strastjo.

ženskami? Ker verjamem, da je ženska tista, na kateri sloni kreacija in ker vidim, da
moški postanejo moški takrat, ko ženska postane resni ženska.

škem sistemu mo ženske prilagodile, ker nam je to naravno in imamo to v krvi. Vprašanje, ki
si ga ne zastavimo je, za kakšno ceno smo se prilagodile in funkcioniramo v svetu lo

žkov. Ne da je s tem kaj narobe, moški naravnost cvetijo v njem, vendar ker smo ženske šle iz svoje
izvorne esence v moški svet in smo se pomoža ški na drugi strani šli v ženski svet in so se
poženš

ženskah opažam, kako se soo

želim ustvariti pozitivno spremembo na svetu, ženske
spomniti na svojo pristno naravo. Nas prebuditi v svetost in notranjo mo

žete sami v sebi. Nedvomno. Potreben je
š življenja so lahko krute, težke in trde,

š bolj mehko, bolj nežno in
lahkotno in tukaj sem, da vam pokažem kako.

če. Lahko pa jo prerastemo, jo prese

či, ki temelji na povezovanju, soustvarjanju, sodelovanju. Tisti, ki so dojeli, da v tem času ne
pride č z ve činami mo čne sile, ločevanju, tekmovanju,
doseganju ciljev, individualnosti in s tem, da se čas za povezovanje s
svojimi potenciali, svojimi darovi in talenti, čas je da

čemer u

čno
či smo se

čenosti, tekmovalnosti
in dose

čile, so mo
čili. Rezultat je kopica nezadovoljnih in zagrenjenih posameznikov, ki so prepričani, da lahko vse

naredijo sami, da so enakopravni in da vse zmorejo. Predvsem pri čajo z
izgorelostjo, nezadovoljstvom, melanholijo, apatijo, ker so tako daleč ven iz svoje avtentične, pristne
narave. In tukaj sem prepoznala svoj klic, ker

č kreacije, soustvarjanja, ki jo
nosimo v sebi.
In ja, seveda lahko to dose čas in obilica situacij, ki te spomnijo,
kdo si. Potrebna je pripravljenost, odprtost, dopu čanje. Iniciacije če
ti sam trd in trmast kot sem sama, vendar vem tudi, da lahko stvari naredi
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Starec se je vsako jutro ob zori odpravil na sprehod. Prehodil je že lep delček obale, ko je zagledal fantiča, ki
je pobiral majhne morske zvezde in jih metal nazaj v morje. Ko ga je starec dohitel, ga je vprašal, zakaj to
počne. Fantič mu je razložil, da vsako noč morje naplavi morske zvezde na obalo, ki pa jih jutranje sonce s
toplimi žarki posuši in te umrejo.

“Ampak obala je dolga več kilometrov in na njej je nešteto morskih zvezd”, pripomni starec. “Čemu ves ta
trud, mladi mož?,” ga vpraša. “Pojdi se raje igrat s prijatelji. Nobene razlike ne bo, če boš zmetal v morje
nekaj morskih zvezd, še vedno jih bo vsaj nekaj sto umrlo na vročem soncu,” modruje starec. Fantič pa
ljubeče pogleda morsko zvezdo, ki drži v roki. Z vso močjo jo vrže daleč v zavetje morskih valov. Pogleda
starca in reče: “Razlika … velika razlika bo za to morsko zvezdo, ona bo preživela!”

Upanje je tisto, ki nas navdihuje, da vztrajamo tudi takrat, ko so

čajo kako se bo
razvilo na

čude

že vsi obupali.

Radi pozabljamo, da so majhne stvari tiste, ki štejejo.

Radi pozabimo, da so dejanja tista, ki spreminjajo svet in da so naše izbire tiste, ki dolo
še življenje.

Vse izhaja iz nas in z majhnimi dejanji, ki jih ponavljamo vsak dan so mnogi dokazali, da je možno narediti
že.

Pomembno je, da spoznamo, da vsaka zvezda, ki jo rešimo šteje.
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Ko je Gerd Ziesemann razmišljal o tem, da bi postal biološki kmetovalec, je opravil preprosto tržno
raziskavo. V Hildesheimu, na ulici Vier Linden, je postavil dve mizi. Na eni je razgrnil informacije o
ustanovitvi skupnosti porabnikov, na drugi recepte za ekološke barve. Pri drugi mizi je bilo 300 ljudi, pri prvi
le 30. Odločitev je bila jasna.

Od ustanovitve podjetja Kreidezeit je minilo več kot 20 let. Ziesemann je barve iz naravnih surovin, iz apna,
ilovice in gline, kazeina in olj najprej prodajal na ekoloških tržnicah. Njegova žena ga je pri vsem podpirala,
prav tako vse tri hčere – s kobacanjem pod mizami na tržnicah. Danes Kreidezeit domuje v prostorih
nekdanje žage, na obrobju vasice Sehlem, v idiličnem okolju pašnikov in polj. V bližnji in daljni okolici ni ne
duha ne sluha o industrijskih konglomeratih. Podjetje spada na podeželje, je prepričan Ziesemann. "Naše
barve potrebujejo takšno okolico, kot je ta."

Po lanskoletnem obisku seminarja v Kreidezeitu nas je filozofija podjetja še bolj prevzela. O njej smo že
veliko slišali in brali, a doživeti jo v živo je popolnoma nekaj drugega. Ustanovitelj podjetja in sodelavci,
vseh skupaj je 22, delujejo kot velika družina. Glavna motivacija lastnika ni dobiček, temveč dobro počutje
zaposlenih, zadovoljni kupci ter izdelki narejeni stoodstotno iz naravnih sestavin. Pravijo, da to, česar se ne
da narediti brez sintetičnih dodatkov, nočejo delati. Njihov moto je »naravni materiali, brez 'če' in 'toda'«.
To na seminarju večkrat poudarijo. Tudi na zabaven način. »Ne spijte več kot en liter barve na dan« so
zapisali v gradivu. Sprva nam ni jasno. Kako? Zakaj bi človek pil barvo. Potem nam Uli pojasni, da so nekoč
strankam nazorno prikazali, da so naravne barve, ki jih proizvajajo v Kreidezeitu, neškodljive za okolje in
človeka. Tako zelo, da lahko barve piješ. V njih ni niti ene sestavine, ki bi bila škodljiva. In če želi kdo od
prodajalcev podobno prikazati svojim strankam, mu Kreidezeit humorno svetuje naj ne spije več kot liter
barve na dan.
Ohranjanje tradicionalnega znanja je Ziesemannu podjetju prav tako pomembno, kot ohranjanje narave za
naše zanamce. Zaposleni v podjetju izvajajo obrtniška dela, za katera so izučeni, ter niso le "pomočniki
industrije". Ziesemann obžaluje, da obrt danes vedno vse bolj izumira. Vendar ne gre le za razvoj in
proizvodnjo naravnih barv za tradicionalno obrt. Posebnost je tudi oživitev starih delovnih tehnik, kot sta
tadelakt iz Marakeša ali stuccolustro iz starega Rima. V Kreidezeitu prirejajo redne delavnice, na katerih
svoje znanje predajajo soboslikarjem, štukaterjem, umetnikom in tistim, ki delajo z ilovico. Tipično kosilo
na seminarju je juha iz hokaido buče, ki je zrasla na kompostu za podjetje, na katerem se znajdejo tudi
ostanki barv iz proizvodnje. Tudi nam so skuhali kosilo v barviti kuhinji, v kateri si sicer zaposleni vsak dan
sami pripravljajo dnevne obroke.

Zanimiva je zgodovina nastanka Kreidezeitovih izdelkov. Poglavar, kot sebe imenuje Ziesemann, nam
pokaže knjigo, iz katere je črpal recepte za svoje izdelke. "Imam nekaj kubičnih metrov stare strokovne
literature, ki sega od 17. stoletja do 20. stoletja. V knjigi iz leta 1896, katero sem kupil iz zalog KGB-ja, je
17.000 različnih receptov, celotno takratno znanje. Mnogi recepti so popolnoma neuporabni, ker vsebujejo
svinec in še kaj. Vendar ob branju bolje razumem soodvisnost. To je tudi tisto, kar skušam posredovati na
naših delavnicah: soodvisnost. Če jo razumeš, potem lahko delaš kreativno."

Glavne stranke Kreidezeita so strokovnjaki spomeniškega varstva in restavratorji: z naravnimi barvami iz
Sehlema so restavrirali predsedniški urad v Berlinu, rezidenčno palačo in Goethejevo hišo v Weimarju,
gimnazijo Hundertwasser v Wittenbergu, poslopja v Moskvi in na Japonskem. Zanimanje za izdelke brez
kemije se povečuje tudi na zasebnem področju. Po alternativnih, v nasprotju s konvecionalnimi
industrijskimi izdelki, sprašujejo v enaki meri obrtniki in porabniki. Kreidezeit ima linijo svojih izdelkov, ki so
jo v preteklosti širili, zdaj pa se posvečajo izpopolnjevanju obstoječih.

Za Ziesenmanna sta ena glavnih kapitalov podjetja znanje in ugled. Na vprašanje, ali je izobraževanje
podružabljenje kapitala in s tem nevarno na primer zaradi konkurence, Ziesenmann odgovarja: "Sploh ne.
Ravno nasprotno: neumnost je patentirati izdelek. Prvič, vse to ni nekaj novega, sleherni recept samo malo
spremeniš in že ni več zaščiten. Pomembneje je, da vemo, kaj počnemo, in da smo pri svetovanju pošteni.
Zato uživamo dober ugled in to je naš kapital, ki ga potrebujemo, kajti naših strank ne iščemo, ne delamo
marketinga – temveč ljudje sami prihajajo k nam. Z vsega sveta, to je včasih prav zastrašujoče."

Med obiskom spoznamo v praksi, kaj za Ziesmanna pomeni, da so za podjetje najpomembnejši ljudje. To je
čutiti na vsakem koraku. V enem od intervjujev je nekoč povedal; "Najpomembnejše so ljudje, to tukaj vsi
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vedo. Vsi vedo, da nas cenijo, da delajo z lastno odgovornostjo in da lahko predlagajo svoje zamisli. In vsi so
razumeli, da je to tudi njihovo podjetje. Poleg tega je vsem delo v zabavo. To je sploh najpomembnejši
kapital: da se vsi počutijo krasno. Pravzaprav je podjetje kot celota kapital, z izdelki vred. To se morda sliši
neumno, vendar so naši izdelki pošteni. Pomembno je tudi naše neortodoksno mišljenje, preko omejenosti
– drugače ni mogoče voditi podjetja. V dvorani za odpremo na primer imamo lastovke, ki so tukaj že dolgo,
in nekdo se je pritožil nad lastovičjem iztrebku na škatli. Običajno bi se ljudje odločili za odstranitev lastovk,
jaz pa se nisem, in zdaj na dobavnici piše, da lastovičji iztrebki niso razlog za reklamacijo. Težavo smo
odpravili – in stranke so navdušene."

Ziesmann ima »pisarno« kar sredi delavnice. Njegova velika ovalna pisalna miza je hkrati konferenčna miza
in prostor za kratke odmore ob kavi. Nobenega ograjevanja med šefovo pisarno in delavnico, kjer se
sodelavci mudijo vsak ob svojem delu.
Obisk v Kreidezeitu4O uspehu nerad govori, še manj o denarju. "Nemoralno" je imeti maksimiranje dobička
kot glavno vodilo podjetja. Pri vsej ljubezni do obrti, do svojih zaposlenih in okolja, je hkrati uspešen tudi
po strogih gospodarskih merilih: letni promet znaša od 2 do 3 milijone evrov, v zadnjih desetih letih je
podjetje zabeležilo 18 do 22 odstotno letno rast prometa.

Ziesenmann nam pove nam, da ga stalno kličejo, če proda podjetje. Vendar pravi, da tega nikakor ne
namerava storiti, saj nihče ne bi ohranil tega, kar so s sodelavci soustvarili v vseh the letih.

Ne spreglej: Spletna skupnost za promocijo trajnostnega bivanja in podjetje Gnezdo podarjata ilovnato
barvo Naturton.

Avtor članka: Sabina Podjed
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Čas, v katerem živimo, obvladuje nepotrpežljivi kapital. Prisotna je nenehna želja po naglih donosih.
Vendar pritisku po obvladovanju slehernega tveganja in po maksimiziranju donosov niso izpostavljene
samo korporacije in finančne službe. Vse nas spodbujajo, naj delujemo kot korporacije: izdelamo naj si
življenjski načrt ciljev, izvajamo dolgoročne naložbe, smo fleksibilni, preoblikujemo podjetje našega
življenja in sprejmemo tveganja, ki so nujna za zvišanje dobička.

Neki podjetnik, ki je v času napihnjenega balona internetnih podjetij ustvaril ogromno gospodarsko
družbo, mi je nekoč pripovedoval zgodbo, kako težko je bilo po tem, ko se je balon razpočil, odpuščati
zagnane mlade zaposlene. Enega razgovora se je spominjal kot še posebej mučnega. Ko je mladeniču
oznanil slabo novico, je za trenutek kazalo, kakor da bo izbruhnil v jok. Nato se je naglo zbral, vzel beležnico
in vprašal, kaj natanko je delal narobe, na katerih področjih morda ni dovolj trdo delal in zlasti kako bi
lahko bil boljši v prihodnji službi. Šef, ki ga je ganila mladeničev močen odziv, je vztrajal, da z njegovim
delom ni bilo prav nič narobe, trg je družbo preprosto prisilil k zmanjšanju. Vendar je mladenič vztrajal, da
potrebuje več povratnih informacij. Hotel je »delati na sebi« in v prihodnosti postati boljši kader.
Še nedavno tega bi človek, ki so ga odpustili iz službe, za svoj položaj najverjetneje krivil zunanje okoliščine,
danes pa smo primorani, da najprej ocenimo sami sebe in poskušamo ugotoviti, zakaj se nam ni posrečilo
obdržati službe. Ocenjevanje je ključna beseda današnje zaposlitvene kulture. Učitelji na britanskih
univerzah porabijo polovico svojega časa za pisanje poročil o študentih, programih oziroma akademskih
kolegih. Zaposlenih v mednarodnih korporacijah vsepovsod po svetu ne ocenjujejo le šefi, temveč morajo
ocenjevati tudi sami sebe. Nenehni proces ocenjevanja in spremljanja, ki je sicer ključnega pomena za
industrijsko proizvodnjo, smo ponotranjili kot način nadziranja lastnega vedenja. Ker »natančnost« lastne
ocene nato primerjajo z oceno, ki jo poda direktor oziroma nadrejeni, to že samo po sebi ustvarja
precejšnjo mero tesnobe.

Bolj ko postajamo ločeni od resničnega angažmaja v družbeni in politični sferi, bolj nas spodbujajo k
obvladovanju samih sebe. Bolj ko postaja pot našega življenja nepredvidljiva in neobvladljiva, bolj nas
nagovarjajo, naj si začrtamo lastno smer, »obvladamo« svojo usodo in se preoblikujemo. Poleg resničnega
števila ur, porabljenih v službi, ki se je vrtoglavo povečalo, se od nas pričakuje, da se bomo vključili v
prekvalificiranje in prešolanje za nove vrste dela, da bomo še naprej videti mladi in zdravi ter da bomo še
naprej iskali tisto, kar bi utegnilo biti naš »resnični poklic«.

Živeti uspešno življenje danes pomeni postati uspešen vlagatelj. Ni se nam treba naučiti samo logike trga
vrednostnih papirjev in postati sam svoj finančni svetovalec, temveč moramo tudi lastno življenje šteti za
naložbo. Puhlica o »vlaganju« časa in skrbi v odnos je prisotna že dolgo časa, sedaj pa nam pravijo, da sta
čas in ljubezen, ki ju namenimo svojim otrokom, prav tako dobesedna naložba. Čas, ki ga posvetimo skrbi
za otroka, bo ustvaril zadovoljivega otroka: takega, ki nam bo v čast, ki bo izpolnil naše lastne neizpolnjene
sanje in ambicije ter nas na stara leta finančno podpiral. Skladno s to logiko se zdi, da sta čas in skrb, ki
gresta nujno na račun dela, koristno porabljena zgolj s tega vidika. Tudi pri zakonskih partnerjih in
prijateljih vlagamo energijo, tako da bomo lahko nekoč v prihodnosti črpali emocionalne rezerve, ki jih taki
odnosi ustvarjajo. Willard F. Harley, sloviti ameriški zakonski svetovalec, je natanko začrtal, kako bi take
emocionalne rezerve morale delovati, da bi dale optimalno tovarištvo.

Predstavljajte si par, pri katerem mož uživa v nogometu, žena pa rada hodi na dolge sprehode z možem.
Inteligenten par bo v času, ko je odnos trden, vlagal v te čustvene prihranke za slabe čase. Žena bo šla
denimo z možem gledat nogomet, čeprav ga sovraži, mož pa se ji bo pridružil na sprehodih, čeprav bi raje
posedel pred televizorjem. V kriznih časih si bosta partnerja morda začela odtegovati ljubezen, eden izmed
njiju se lahko razjezi in preneha sodelovati v dejavnostih, ki sta jih prej počela skupaj. Rezerve v ljubezenski
banki tedaj počasi kopnijo, tako da bodisi povsem poidejo ali pa gredo celo v rdeče številke. Pri takih krizah
zakonski svetovalec meni, da mora par poiskati pomoč svetovalca, kakršen je on, in ta jima bo pomagal
preoblikovati njuni emocionalni investicijski banki in obnoviti sredstva.

Nikakor ni mogoče zanikati, da zakoni delujejo bolje, če partnerja skupaj preživljata dosti časa, in da to
včasih zahteva kompromis glede skupnih dejavnosti. Toda današnja svetovalna kultura poskuša prikazati
ljubezen in čustva kot prvine življenja, ki jih lahko racionalno obvladujemo, čeprav je to področje, kjer so
nezavedni impulzi in občutja najmočnejši. Danes je namreč močno prisotna želja, da bi te nezavedne
impulze obvladali, da bi našli način, kako spremeniti mučna občutja, pa tudi nadzorovati naravo
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privlačnosti. Z vse bolj razširjenim nazorom, po katerem so življenjski izidi preprosto zadeva izbire, mi pa
se lahko sami odločimo, kako hočemo živeti, sta ljubezen in seksualnost nenadoma videti, kot da ju je tako
zlahka obvladovati kot denimo kariero ali izbiro počitnic. Priljubljene revije in časopisi dajejo vtis, da bi
morali biti sposobni doživljati najbolj fantastičen seks, ki si ga je sploh mogoče zamisliti, in da obstaja
neskončno mnogo načinov za povečanje spolne zadovoljitve. Naše lastno spolno življenje se zdi na moč
povprečno, če ga primerjamo s prevladujočimi pogledi na to, kako naj bi bil seks videti, slišati in čutiti, s
katerimi nas pitajo mediji. Če je bil seks v viktorijanski dobi tabu, se dandanes malone zdi, kot da je tabu,
če človek nima spolnih odnosov, ljudje pa o lastnem spolnem življenju raje molčijo, saj si predstavljajo, da
imajo vsi drugi natanko tako spolno življenje, kakršnega prikazujejo v revijah oziroma na televiziji. To
prepričanje povečuje naše občutke neustreznosti, obenem pa podžiga željo, na kateri odlično uspeva
ogromna industrija.

Ideologija izbire je danes tako globoko prodrla v naše pojmovanje narave spolne zadovoljitve, da moramo
v trenutku, ko naše ljubezensko življenje ne dosega več kulturnih idealov večne erotične blaženosti in
neskončnega poigravanja z novimi tehnikami, glede njega nekaj storiti – porabiti denar in čas, da bi ga
izboljšali. Lažni dokumentarni film Unscrewed daje lep primer takega potrošniškega pristopa k seksualnosti
(glej opombo 6). Film prikazuje mlad par, ki ima težave v spolnosti. Ker ju jezi, da njun sicer ljubeč odnos ni
spolno izpolnjujoč, se odločita storiti vse, kar je mogoče, da bi našla manjkajočo iskrico. Najprej obiščeta
urologa, ki preveri njuno fizično sposobnost za spolne odnose in jima po celi vrsti neprijetnih testov
predpiše razna zdravila in kreme, ki naj bi odpravili težavo. Nato se obrneta na učitelja tantre, ki ju seznani
s sprostitvenimi tehnikami in jima svetuje, kako priti v stik s seksualnim notranjim jazom. Tretji poskus velja
seksualnemu terapevtu, ki mu ni le do temeljitega pogovora o tem, kaj si mislita o seksu, temveč želi tudi
videti, kako fizično izvajata spolni odnos. Prosi ju, naj mu na improvizirani postelji pokažeta, v kakšnem
položaju se ponavadi začneta ljubiti. Terapevt brez odlašanja zaključi, da je začetni položaj, pri katerem je
moški nad žensko, zanjo daleč preveč oblasten. Nato jima svetuje, naj spremenita svoje spalnično vedenje,
ter ju spodbudi, da si vzameta vikend počitnice in se ljubita v drugačnem okolju. Ideja na njuno
presenečenje res deluje in spolni odnos na izletu navsezadnje uspe. Ko pa se vrneta domov, se odločita, da
gresta narazen. Film lepo prikaže, kako oseba lahko sprejme racionalno odločitev za dosego nekega cilja,
sočasno pa nezavedno dela vse, kar je mogoče, da bi se mu izognila. Morebiti je ta par držalo skupaj prav
pomanjkanje spolne zadovoljitve oziroma vzajemno iskanje rešitve, uresničitev njunega prizadevanja pa se
je izkazala za nezadovoljujočo.

Ker se počutimo krive, da je tisto, kar morda občutimo, naše pomanjkanje spolne zadovoljitve v primerjavi
z drugimi, poskušamo najti način, kako vplivati na lastno in partnerjevo željo z namenom izboljšati si
spolno življenje. Sočasno poskušamo najti tudi način, kako »storiti nekaj« v zvezi s svojimi čustvi. Ideja
izbire je globoko prodrla v naše dojemanje čustev, kakor da bi lahko »izbirali«, ali jih bomo imeli ali ne.
Zlasti bolečih čustev se poskušamo znebiti. Če na Amazon.com začnete iskanje po vsebini za »jezo«, boste
dobili več deset tisoč zadetkov za knjige, ki obravnavajo to temo. Že bežen pogled na naslove, ki se najbolje
prodajajo, vzbudi vtis, da je jeza silen problem v današnji družbi: brezštevilne knjige ponujajo nauk o tem,
kako se je znebiti. Upravljanje jeze, Premagovanje jeze, Onkraj jeze, Obvladovanje jeze, Osvoboditi se jeze,
Jeza pod kontrolo, Zdravljenje jeze, Delo z jezo in Nadzor nad jezo so le nekateri od naslovov, ki naj bi nam
pomagali opraviti s tem odpadniškim čustvom. Naslednji korak je Spoštovati svojo jezo, iti Od jeze do
odpuščanja ter še zlasti spoznati, da Jeza je izbira. Uvajanje ideje izbire na področje čustev pa služi le
povečevanju občutkov tesnobe in krivde. Ne glede na to, koliko poskušamo na čustva jeze vplivati s
tehnikami, ki jih podajajo tovrstne knjige, bomo na koncu verjetno samo jezni nase, ker nam tega bolečega
čustva ni uspelo premagati. A čeprav je jeza morda videti kot nekaj, kar moramo obvladati oziroma česar
se moramo znebiti, ne smemo pozabiti, da je nujno potrebno čustvo, čustvo, ki povzroča družbene
spremembe.

Poskuse, da bi iz ljudi izkoreninili jezo, je torej mogoče razumeti kot še en način pomirjanja ljudi in
usmerjanja njihove pozornosti stran od družbenih problemov in proti problemom posameznika.
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Če smo v prvi fazi razstrupljanja podprli presnovo, se v drugi fazi razstrupljanja osredotočimo na površinske
organe, ki izločajo strupe. Očistimo in okrepimo črevesje in mehur, pljuča in kožo ter limfni sistem. Vsak od
teh sistemov ima specifično funkcijo čiščenja organizma. Izrabljene in škodljive snovi zapuščajo telo skozi
črevesje z blatom in mehur z urinom, z dihanjem skozi pljuča in z znojenjem skozi kožo, iz vseh telesnih
celic pa jih odplavlja limfni sistem, ki skrbi za obrambne sposobnosti organizma in čisti telo. Z zavestnim
postopkom odpiranja telesnih poti izločanja dopustimo, da telo opusti vse, česar več ne potrebuje in da
izloči vse strupe.

Na nivoju duha temeljito čiščenje na telesnem nivoju spremlja ravno tako intenzivno čiščenje na
energetskih nivojih. Nedvomno se boste v tem času začeli soočati s starimi sistemi vzorcev in navad,
odvisnostmi in negativnimi čustvi, ki bodo, kot rada rečem, »lezli« iz vseh por. Nedvomno boste soočeni z
blokadami na svoji 5. čakri, ki je povezana z voljo ter predajo svoje volje božji volji. To je čakra izbir in ko
pridemo do soočanja z negativnimi vzorci in razvadami je izbira ena izmed osrednjih stvari, ki jih moramo
upoštevati. Dejstvo je, da grlena čakra leži na poti od srca k umu in če ta dva aspekta v nas nista v
harmoničnem odnosu se peta čakra, ker nima opore v samem sistemu obrne navzven in v vaši zunanjosti
poišče nekaj, kar si vzame kot oporo. Tej predaji svoje volje nečemu zunaj nas pravimo zasvojenost.

Izjemno pomembno je, da ne sodite, ne obsojate, ne ocenjujete in ne kritizirate sebe niti drugih. Ne
primerjajte in dokazujte se preveč v odnosu do drugih in okolja. Vse to so energije, ki majo nizko frekvenco
in vas ujamejo v iluzijo ter neuravnoteženo delovanje, ki slednjič vodi v kopičenje strupov v telesu, v
bolezni, žalost in trpljenje. Sprostite v sebi čustvene bolečine in zamere ter jih opustite v zavedanju, da če
se želite odpreti višji stvarnosti in biti bolj zdravi in srečni, je nujno pretrgati vezi, ki vas držijo v starem
svetu žalosti in nezadovoljstva. Odprite se brezpogojni energiji sočutja, sprejemanja, božanske ljubezni,
lepote narave in predvsem živite v sedanjem trenutku. Naredite kaj zase, da vam bo v tem in vsakem
drugem trenutku, tudi ob premagovanju življenjskih izzivov, prijetno in lepo.

Površinske poti izločanja strupov spodbudite in odprete v drugi fazi razstrupljanja z uživanjem živil, bogatih
z vlakninami. Odlične so glavnate vrtnine, kot so ohrovt, cvetača, brokoli, zelje, brstični ohrovt, solata ter
žita. Zelenjava ohranja zdravo biokemično ravnovesje telesa, ki je za spoznanje bolj bazično (alkalno) kot
kislo.
Vlaknine čistijo črevesje in spodbujajo njegovo peristaltično gibanje (krčenje), ki omogoča izločanje.
Glavnato zelenjavo lahko pripravite dušeno na malo vode in vrtnih zelišč kot prilogo drugim jedem ali pa s
krompirjem v obliki juhe ali omake. Solata razstruplja in čisti prebavni trakt. Vsebuje razne antioksidante,
vitamin C, folno kislino, flavonoide in beta karoten. Je varovalno živilo pred rakavimi obolenji. Radič
vsebuje še obilo drugih snovi, ki koristno delujejo na črevesno floro.
Še vedno veljajo vsa priporočila prvega sklopa razstrupljanja, zato se izogibajmo se industrijsko pripravljeni
hrani in mesu, ki naredijo telo preveč kislo.

Beluši vsebujejo asparagin in kalij, iz telesa odvajajo sluz in so blago odvajalo. Razstrupljajo in čistijo pljuča
ter ugodno delujejo na izpiranje ledvic. Zlasti zelene vrste belušev so še bolj vsebinsko bogate z zdravilnimi
snovmi. Imajo nekoliko pikanten okus. Frukto-oligosaharidi v beluših so vlaknine, ki vplivajo na rast
koristnih mikroorganizmov v črevesju, zavirajo pa rast rakavih celic. Beluše lahko dušite z malo vode z
zelišči ali pa jih narezane na koleščke ter za nekaj minut poparite v začinjeni vreli vodi, da se zmehčajo,
nato pa jih po želji uporabite podobno kot vso drugo zelenjavo.

Posušene morske alge različnih vrst imajo odlične globinske razstrupljevalne lastnosti. Bogate so z jodom
(telo razkužuje), selenom (antioksidant), minerali, beljakovinami in topnimi vlakni. Čistijo limfni sistem in
odpravljajo prekomerno kislost krvi, ugodno jo alkalizirajo. Vsebujejo natrijev alginat, ki veže težke kovine.
Telo pomirjajo in krepijo imunski ter črevesni in prebavni trakt. Morske alge vakame obenem pospešujejo
izločanje črevesnih zajedavcev. Posušene morske alge dobite v trgovinah z zdravo prehrano, stogramski
zavitek zadošča kar za nekaj obrokov kot priloga k rižu, krompirju, testeninam, drugi zelenjavi ali s kruhom.
Posušene morske alge so suhe rjave niti, ki na vlagi ali pri dušenju na čebuli zelo nabreknejo. Stresete jih
lahko neposredno na čebulo, ingver, por ali janeževo korenino, predhodno nekoliko dušeno z malo vode ali

Zelenjava

Beluši

Suhe morske alge

Vlaknine glavnate zelenjave za pospešeno izločanje strupov
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olja. Dušite še 10-15 minut, dodate sol z zelišči, česen, lahko tudi peteršilj (ter po želji še kakšno drugo
zelenjavo ali predhodno prevreto žito) in okusna jed je pripravljena. Pri prvem stiku z vlago posušene
morske alge oddajo značilen vonj po morski travi, ki se ga je treba spočetka nekoliko navaditi in ki po nekaj
minutah dušenja popolnoma poneha.

Svetujem vam tudi uživanje Chlorella alge. Chlorella je edinstvena enocelična zelena alga, poznana
predvsem po svoji bogati ter uravnoteženi strukturi. Vsebuje ogromno beljakovin (beljakovine predstavljajo
kar 66,7% njene strukture), njen največji zaklad pa so zagotovo zgoščeni vitamini, zlasti B, C, E in beta
karoten, ki je poznan kot najmočnejše naravno odvajalo strupenih snovi iz telesa. Vsebuje tudi vse
najpomembnejše minerale, kot so kalcij, kalij, železo, magnezij in drugi, ki jih stežka dobimo dovolj v
vsakodnevni prehrani. Klorela je popoln naravni izvor vseh pomembnih aminokislin, ki predstavljajo več
kot 60% delež Klorele. Poleg tega je veliko boljši vir beljakovin kot pa meso, ribe in jajca. Chlorella ima
izjemno sposobnost razstrupljanja telesa.
Pri različni ponudbi alg in prehranskih dopolnil alg je smiselno poznati tudi razliko in podobnosti med njimi.
Pri primerjavi spiruline, klamatske alge in alge chlorella, je prva razlika v tem, da sta spirulina in klamatska
alga modro-zeleni algi, chlorella pa spada v skupino zelenih alg, kar pomeni, da ima za naš organizem
neprebavljivo celično steno. Ker je celična stena neprebavljiva mora biti mehansko poškodovana oziroma
na nek način zlomljena, zato, da bi naše telo lahko vsrkalo in absorbiralo hranilne snovi alge chlorella.
Tehnološki proces, ki zagotavlja mehanske poškodbe celičnih sten alg in ki hkrati ohranja vse hranilne snovi
alge, je tehnično zapleten in drag, kar posledično podraži tudi končni izdelek oziroma prehranska
dopolnila, ki vsebujejo alge chlorella, sama uporabljam izdelke podjetja Solgar. Za razliko od alge chlorella
imata spirulina in klamatska alga za naš organizem prebavljivo celično steno, pri čemer lahko za klamatsko
alga povemo, da je njena celična stena iz snovi podobne glikogenu in da se lahko v našem organizmu zaradi
tega absorbira in izkoristi kar 97% alge, kar naj bi bilo največ, glede na višje razvite rastline. Klamatska alga
raste v z vulkanskimi rudninami bogatem, naravnem ekosistemu čistega in neonesnaženega jezera
Klamath.

Opuncija ali nopal je vrsta puščavskega kaktusa s prelepimi cvetovi, ki izvira iz Mehike in ZDA, najdemo pa jo
lahko tudi na Kanarskih otokih. Je na častnem mestu v seznamu zdravilnih rastlin SZO. Rastlina je bogata z
vitamini (C, B1, B2, B3), minerali (kalij, kalcij) in naravnimi hranilnimi vlakninami. Vsebuje lahko prebavljive
beljakovine in bioflavonoide. Vsebuje 17 vrst aminokislin, med njimi 8 esencialnih. Najpomembnejši učinek
nopalina je uravnavanje presnove in prebave. Urejena presnova ugodno vpliva na telesno težo in preprečuje
nastanek tako imenovane gosje kože.
Ta puščavski kaktus poleg tega lahko zmanjšuje tek in povečuje občutek sitosti, s čimer pomaga premagovati
željo, da bi ves čas nekaj grizljali. Med hujšanjem pomaga obnavljati normalno telesno delovanje, torej ga ne
izčrpava, ampak prav nasprotno, pozitivno vpliva na splošno počutje in nam daje več energije.
Zaradi naštetih lastnosti je Nopalin odlično dopolnilo prehrane, saj ga lahko uporabljamo večnamensko. V
sklopu njegove večnamenskosti je nekatere koristne lastnosti vredno posebej omeniti. Nopalin je lahko zelo
koristen dodatek pri uravnavanju in zmanjševanju telesne teže, saj to omogoča na varen način, zmanjšuje
apetit in preprečuje slabe navade prekomernega prehranjevanja in odvečnih prigrizkov. Hkrati pa zmanjšuje
možnosti nastanka celulita (kar pomeni vnetje mehkega veznega tkiva) in povečanega zastajanja tekočin v
telesu. Nadzoruje tudi nastajanje želodčnih kislin in s tem zmanjšuje nevarnost nastajanja razjed na želodcu in
dvanajsterniku. Nadaljnja prednost Nopalina je, da zmanjšuje povišan nivo holesterola in trigliceridov ter
normalizira nivo sladkorja v krvi. S krepitvijo samozdravilnih procesov v telesu povečuje telesno odpornost. Je
dober vir lahko prebavljivih proteinov, vitamina C in bioflavonoidov. Tako uživanje Nopalina pomaga pri
ohranjanju našega zdravja in tudi v vseh primerih, ko je ravnotežje (homeoteaza) v telesu porušeno.

Žita vsebujejo pomembne vlaknine, ki mehansko čistijo prebavni trakt in so pomemben vir aminokislin.
Prepojena so z vodo, zato preprečujejo izsušenost črevesja in zaprtje. Pospešujejo izločanje blata in
skrajšajo čas zastajanja strupov v črevesju. Riž in proso sta najprimernejša tudi na drugi stopnji
razstrupljanja in med žiti skoraj edina, ki ne vsebujeta glutena. Zato sta tudi najmanj alergena. Riž vsebuje
pomembne aminokisline, kot sta metionin in cistein, ki izločata sluz iz pljuč. Proso je (poleg ajde) edino
alkalno žito, poleg tega pa vsebuje kar sedem od osmih esencialnih aminokislin, ki jih mora telo dobiti s
hrano, saj jih samo ne more sintetizirati. Pira je predhodnica pšenice, amarant pa je prav tako starodavno
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Žita

ZAN IMIVO ST. . . RAZSTRUPL JANJE - D RUG A FAZAZAN IMIVO ST. . . RAZSTRUPL JANJE - D R U G A FAZA



žito. Pira in amarant sta očiščevalna hrana, bogata z vitaminoma B in E ter železom in kalcijem. Dobimo ju v
trgovinah z zdravo prehrano.
Žita prevrete v malo slane in z zelišči začinjene vode ter pustite pokrita na sopari, da nabreknejo.
Shranjena v hladilniku jih lahko uporabljate še dva dni za nadaljnje dušenje z zelenjavo, kot dodatek k
zelenjavnim juham ali kot priloge. Žita vas nasitijo, niso pa priporočljiva v večernem času.

Na drugi fazi razstrupljanja uživajte le minimalne količine beljakovin, da omogočite hiter prehod hrane
skozi črevesje. Beljakovine ga namreč lahko upočasnijo. Telo tudi na splošno potrebuje razmeroma malo
beljakovin. Predvsem so pomembne zaradi esencialnih aminokislin, ki jih telo ne more samo sintetizirati,
temveč jih mora dobiti s hrano. Še posebej rjava leča vsebuje obilo zelo pomembne aminokisline triprofan,
ki je v zelenjavi bolj redka. Beljakovine se nahajajo v žitih, stročnicah, kalčkih in semenih, kot so sezamova,
bučna, lanena in sončnična semena. Žita, stročnice in semena so zelo bogata tudi z vlakninami.
Beljakovinska živila si privoščimo približno trikrat tedensko.
Od stročnic so odlični rdeča in rjava leča, fižol in soja. Po želji lahko stročnice čez noč namočite v filtrirani
vodi z limoninim sokom in morsko travo. To preprečuje slabo prebavo in vetrove ter poveča encimsko
vrednost stročnic.
Sezamova in lanena semena lahko potresemo tudi po solati ter že pripravljenih zelenjavnih omakah ali
prilogah kot npr. žita in stročnice. Na vroči ponvi popražena osoljena sezamova semena, ki jih potresete po
jedeh, izboljšajo njihov okus in jih naredijo nekaj posebnega. Sezam je pomemben vir kalcija v živilih.
Stročnice, ki jih lahko uporabite v drugi fazi razstrupljanja so rdeča in rjava leča, ter mungo fižol. Rdeča leča
pri kuhanjem povsem razpade in lahko služi za zgostitev jedi. Iz rjave leče lahko pripravite omake, juhe,
solate ali pa jo potresete z lanenimi ali sezamovimi semeni kot prilogo.

Začimbe primerne v tej fazi so koriander, cimet in ingver. Uporabljajte čebulo in česen. Delujeta namreč
protivirusno in protibakterijsko in ob intenzivnem izločanju strupov iz telesa preprečujeta vnetja in okužbe.
Česen in čebula, ki sta ena najboljših naravnih antibiotikov, odstranjujeta pa tudi črevesne zajedavce.
Podobno vlogo ima tudi hren. Pikanten okus na drugi stopnji razstrupljanja krepi pljuča in čisti črevesje
zastalih snovi, bakterij in sluzi. Uporabljajte himalajsko sol in to čimmanj in limonin sok.

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

Zmerno uživajte surovo sadje, ki ima veliko vlaknin, vitaminov, življenjske energije in močne očiščevalne
sposobnosti. Hruške so od sadja še najmanj alergene, ananas vsebuje veliko koristnih encimov. Marelice so
izjemno primerne, prav tako fige, ki so eno izmed redkih sadežev, ki izločajo iz telesa sluzi. Če uživate
sušene, naj bodo čimbolj naravno sušene in brez dodanih sladkorjev ali konzervansov. čistijo telo
in preprečujejo nastajanje škodljivih bakterij ter virusov, ki se morda zadržujejo v vašem urinskem traktu.
Tudi banana ima veliko vlaknin.

V tej fazi je voda v vseh oblikah zaželena in potrebna. Zaužijte vsaj 2 litra čiste vode dnevno. Voda splakuje
strupe in preprečuje izsušenost. Priporočljivo je uživanje aloe verinega soka. Svetujemo tudi limonin sok, ki
ga pijete na tešče takoj zjutraj. V tem obdobju, ko se veliko strupov izloča skozi mehur bo pitje tekočin zelo
pomembno za razstrupljanje po tej poti.
Vmes lahko izberete, da kakšen dan uživate le sveže iztisnjene sokove, tako sadne kot zelenjavne, da bo
telo iz organizma lahko pospravilo, kar tja ne sodi. Postenje s sokovi oskrbuje organizem s hranilnimi
snovmi, zlasti z encimi in antioksidantnimi snovmi, ki se s kuhanjem hrane uničijo. Mnogi surovo hrano
smatrajo za najbolj zdravilno in bogato s hranljivimi snovmi. Sokovi vsebujejo vse koristne snovi, ki so
potrebne za odstranitev odpadnih snovi iz organizma, za odstranjevanje starih in odmrlih celic in za
nastanek novih.

Beljakovine

Začimbe

Olja

Sadje

Napitki

Brusnice
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30. marec od 1:08 do 1. april do 10:37, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev 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.

1. april od 10:37 do 3. april do 15:54, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje
energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte
težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje,
predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako
celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so
zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.
Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

3. april od 15:54 do 5. april do 17:33, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega trakta.
To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit.
Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh
dneh 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«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali
kaj vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli
katere lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

5. april od 17:33 do 7. april do 17:19, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij v
ledvica, mehur, spodnji del 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.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

6. april ob 21:20 je polna Luna v ozvezdju Tehtnice. 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.
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Ob tej polni luni bomo še posebej občutljivi na področju odnosov, pa tudi glede našega ravnovesja v
življenju.
Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držati.

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.
Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno 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«.
Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.
Zelišča, za krepitev ledvic in mehurja nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot
ponavadi.

7. april od 17:19 do 9. april do 17:13, Luna v Škorpijonu, padajoča. Sproščamo energije v spolnih organih,
trebuhu, krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.

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 pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

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.
Ugodno za pranje perila.

9. april od 17:13 do 11. april do 19:03, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih,
jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to
odličen način boja s celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

11. april od 19:03 do 13. april do 23:49, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v
kosteh, sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce
glede svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore
našim življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države,
boga, vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

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

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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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.

Tudi rastline, ki jih izpulimo iz zemlje ob tem času, večinoma izpulimo s koreninami vred idealno za
odstranjevanje plevela.

13. april ob 12:51 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v
nasprotju, nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več
nesreč kot običajno.

13. april od 23:49 do 16. april do 07:39, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev.
Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

16. april od 7:39 do 18. april do 18:00, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov
telesa v teh dneh, deluje dvojno.
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.
Dober dan za pranje perila

18. april od 18:00 do 21. april do 6:06, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje
napetosti iz glave, 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.

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v
tem času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.
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Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.
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.

21. april od 6:06 do 23. april do 19:06, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za dovajanje energij v glasilke, vrat,
grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno
narejeno v roku, kajti v teh dneh je krepitev ščitnice najbolj učinkovita.
Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj
učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le
mogoče.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

21. april ob 9:20 je mlaj v ozvezdju Bika.

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

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

21.april od 9:13 do 9:26 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so glasilke, vrat,grlo, tilnik, mandlji,
zobje tudi ščitnica. Nič ni treba komplicirat. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija
zdravljenja skozi omenjene predele telesa in to je to.

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.

23. april od 19:06 do 26. april do 7:43, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da krepimo vzorce, ki pomagajo k komunikaciji.
Dober dan za zračenje stanovanja.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

26. april od 7:43 do 28. april do 18:12, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev 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.
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Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

28. april od 18:12 do 1. maj do 1:03, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje
energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte
težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje,
predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako
celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so
zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

Gnojenje
Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah (od 6. do 21. aprila), zemlja lepo posrka
gnojilo in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro pronica
skozi zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.

Prekopavanje gredic:
Najboljše je če spomladi gredice okopljemo trikrat. Prvič ob rastoči luni v Levu (1 do 3. 4. in 28.4 1.5.).
Zaradi vpliva Levove lune takrat vzklije vse, tudi plevel, zato v drugem okopavanju lahko v polni meri
izkoristimo vpliv Kozorogove padajoče lune. Drugič jih namreč prekopljemo ob padajoči Kozorogovi luni
(12, 13 april). Zaradi vpliva padajoče Kozorogove lune že pri okopavanju uničimo večino plevela.

Tretjič prekopljemo gredice ob padajočih lunah.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 6. aprila do 21. aprila.

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

Padajoča Luna je zelo ugodna za obisk dermatologa, ko so potrebni manjši posegi za urejanje hrapavosti,
mozoljev ali kaj podobnega. Pri padajoči Luni skoraj nikoli ni brazgotin po teh posegih. Če je možno se
izogibamo dnevom, ko je Luna v Kozorogu.
Za beljenje in lakiranje je primeren čas padajoča Luna, takrat se belež in podlaga dobro sušita, belež se
dobro veže na podlago, čopič drsi kar sam od sebe. Izogibati se moramo le dnevom, ko je Luna v vodnih
znamenjih, ker se takrat barva slabše suši. Tudi dnevi, ko je padajoča Luna v Levu, so neustrezni, kajti
sušenje je prehitro in barva pušča za seboj suhe drobce.

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

Nasveti za vrtičkarje:

Splošno v tem mesecu:

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



Do 6. aprila in od 21. aprila naprej 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

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



Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

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

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

živite in da se premikate s priložnostmi, ki bodo vstopale v vaše življenje.

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

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

Ni modro, da se v tem mesecu selite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Mavri esečev kamen, Dimni kvarc

Ta mesec bo kot nalašč za uživanje in sprejemanje nagrad za preteklo delo. Sledite svojim sanjam in
priložnostim za nov projekt, napredovanje v službi ali novo službo. Zelo pozitivno boste razpoloženi, čutili
boste jasno namero, močno željo in namen, kaj želite zase v prihodnosti. Pomladni

Vaši talenti in sposobnosti vam bodo na voljo in tudi drugi jih bodo bolj
opazili. Sledite svojim ciljem in naj vas vaše navdušenje ne zanese predaleč. Ljudem okoli sebe nikar ne
vsiljujte svojih pogledov na stvari! Prav tako ne prevzemajte idej drugih brez temeljitega premisleka. April
bo izjemno ugoden mesec za potovanja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Safir

April bo mesec radosti in užitkov. Obkroženi boste z zabavo ter akcijo in vaše družabno življenje bo na
višku. Dovolite si razširiti svoja obzorja in ne popravljajte stvari, ki niso pokvarjene. Privoščite si druženja ob
dobri hrani in pijači, povabite svoje prijatelje, da se vam v tem mesecu pridružijo in se zabavajo z vami,
vendar bodite konzervativni. Za

Bodite pozorni na občutke ljubosumja, ki bi se utegnili pojaviti. Pogovorite se in si ne dovolite

čeli

čni m

čas vam jepisan na ko

čenja se čas piknikov, zabav in dru
čeno.

že v

šje bodo prihajale stvari s katerimi se
morate pomiriti in jih razrešiti preden vstopite v cikel žetve.

žo
in ste v svojiem elementu rasti.

ženj in to bo za vas v tem mesecu kot
naro
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izoliranosti, zaprtosti in depresivnih občutkov. V tem mesecu si lahko pogledate kje se nahajate in kaj si
želite za naprej. Pazite na svoje kosti, uživajte dovolj kalcija in magnezija!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Flurit

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

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

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Lapis lazuli

Še vedno ste v obdobju sieste in to vam že pošteno preseda. Ker je vaša notranja energija v procesu
umirjanja, se lahko počutite izolirano in osamljeno, a se zaradi tega ne razburjajte preveč. Mesec izkoristite
za oblikovanje načrtov za prihodnost. Ste v idealni poziciji, da očistite vse nepotrebno iz svojega
repertoarja in se pripravite za nove priložnosti, ki bodo priletele v maju. Čas izkoristite za opazovanje
dogajanja okoli sebe, zato da prisluhnete drugim in delite z njimi svoje sanje. Da boste svoje sanje lažje dali
v akcijo v naslednjih mesecih, si naberite notranje moči. Spehodi in dihanje sta aktivnosti, ki vam bosta v
tem pomladnem Potrpežljivost je zelo pomembna!
Kristali, ki lahko pomagajo: Zeleni turmalin, Malahit

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

či čenje telesa in prostora.

ča se narava navdih za nove usmeritve v ciklu, ki ga začenjate.

času ogromno dali.

š

žite se z osnovnimi elementi vodo, zrakom, zemljo, ognjem in pojdite v naravo. Naj bo zelenje in
prebujajo
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KO ZAD I . . ROŠI ŽMARIN.KO ZAD I . . ROŠI ŽMARIN.

Rožmarin, katerega ime izhaja iz latinske besede, ki pomeni morska rosa, je majhen zimzeleni grm. Ima
temno zelene iglice, znan pa je po bogatenju in pomo

zdravilne namene

Rožmarin in lasje

Vir: ekomagazin.si

či pri pripravljanju različnih jedi. Uporablja se lahko
tudi v .

Rožmarin lahko izboljša spomin, lajša mišične bolečine in spodbuja delovanje živčnega sistema. Uporablja
se za prebavne težave, težave z ožiljem, različne bolečine, krče, rane, ekceme, revmatizem in depresijo.
Rožmarin je prav tako zelišče, ki ga priporočajo za povečevanje proizvodnje urina, v kombinaciji s
šentjanževko ali ginkom pa lahko izboljša težave, povezane z možganskim vnetjem.

V povezavi z delovanjem na živčevje rožmarin sprošča mišice, lajša bolečine in zmanjšuje napetost ter
tesnobo po vsem telesu. Posledično je zelo koristen pri zdravljenju glavobolov in migren, ki jih povzročajo
stres, depresija, živčna izčrpanost in apatija. Kot žilni in živčni stimulans, rožmarin aktivira pretok prebavnih
sokov. Medtem ko zeliščarji rožmarin tradicionalno uporabljajo za izboljšanje spomina, je, kot smo že
omenili, odličen tudi pri odpravljanju glavobolov in slabi prekrvavitvi. Ne samo da izboljšuje delovanje
možganov, pač pa zdravi tudi različne motnje in poškodbe, kot so visok ali nizek krvni tlak, krčne žile,
udarnine in zvini.

Rožmarin naj bi tudi vplival na slabe celice ter kazal antirakotvorno in antitumorsko aktivnost. Ker vsebuje
močne antioksidante, lahko prepreči, da rakotvorne vsebine vdirajo v celice, še posebej v jetrih in dihalnih
poteh. Čeprav je opisan kot potencialni morilec bakterijskih okužb, pa je treba dodati, da ne more v celoti
odstraniti bakterij iz prebavnega trakta. Vseeno se je že izkazal za uspešnega pri zdravljenju sindroma
toksičnega šoka.

Ker rožmarin spodbuja in izboljšuje cirkulacijske procese v telesu, omogoča tudi povečan dotok krvi v kožo,
zaradi česar ta lahko dobi mladosten sijaj. Še ena korist se kaže v tem, da pomaga okrepi lase, kar lahko
poskusite, če lase izpirate z njim in čajem. Rožmarin namreč čisti lasne mešičke in spodbuja rast las, zaradi
česar bodo pri uporabi enkrat na teden vaši lasje gosti in čisti.
Skupaj z žajbljem in timijanom je rožmarin še ena kulinarična rastlina, ki pooseblja zdravje.

Čaj iz rožmarina se lahko uporablja kot sredstvo za spiranje las. Zelišče bo pripomoglo k boju proti prhljaju,
rožmarinov kis pa bo vaše lase naredil sijoče (predvsem temne lase). V kombinaciji s preslico naj bi
rožmarin pomagal pri izpadanju las v primerih, ko do izgube las pride zaradi stresa in skrbi.

Recept za rožmarinov čaj
Skodelico vrele vode prelijte čez 2-3 čajne žličke svežega ali suhega rožmarina, pokrijte in pustite približno
10 minut. Spijte približno 2 skodelici takšnega čaja na dan in tako preprečite izgubo las zaradi slabe
prekrvavljenosti in po stresnih dogodkih, npr. kemoterapijo ipd.

Recept za rožmarinov kis
25 gramom rožmarina dodajte 1 liter jabolčnega kisa. Pustite stati približno 2 tedna, nato shranite v
stekleni posodi oz. steklenici. 2 žlici kisa uporabite čisto na koncu spiranje las. Za boj proti prhljaju
vmasirajte rožmarinov kis v lasišče 20 minut pred pranjem.

Druga uporaba
Če imate slabo cirkulacijo, rožmarin uporabljajte vsak dan. Rožmarinovo olje uporabljajte pri masaži
hladnih udov in na bolečih področjih.
Rožmarin slovi kot rastlina, ki izboljšuje spomin. Glede na različne raziskave naj bi vseboval neko kislino, ki
se lahko bori s prostimi radikali, ki škodujejo možganom. Poleg izboljševanja spomina, naj bi rožmarin tudi
zaščitil možgane pred kapjo in boleznimi, npr. Alzheimerjevo boleznijo.
Rožmarin lahko tudi izboljšuje razpoloženje pri tistih, ki trpijo za depresijo. 15 kapljic olja dodajte v toplo
kopel in sprostite mišice, izboljšajte cirkulacijo ter počutje.
Zelišče je koristno tudi, če imate slabo prebavo, vnet žolčnik, olje pa je koristno grgrati tudi pri bolečinah v
grlu.



SUPER HRANA . .. Č EMAŽSUPER HRANA . .. Č EMAŽ

Čemaž je znanilec prebujajoče pomladi. Z njim pa lahko iz zimskega spanja prebudimo tudi svoje telo in si
privoščimo očiščevalno kuro.

Čemaž, ki mu rečemo tudi medvedji česen ali divji česen, raste od marca do junija, cveti pa od aprila do
maja. Najdemo ga skoraj povsod po Sloveniji na gozdnih jasah predvsem v bukovih in gabrovih gozdovih.
Čemaž ima rad senčno in vlažno lego, zato najpogosteje raste na bregovih rek ali potokov. Če ga pazljivo
izpulimo s čebulico vred, pa ga lahko posadimo kar na domačem vrtu, ali celo v posodah za rože na balkonu
ali terasi.

Čemaž si radi privoščijo medvedje, ko se zbudijo po dolgem zimskem spanju, saj je znan po tem, da očisti
kri in prebavila. Odtod tudi ime medvedji česen. Poleg zdravilnih učinkov na prebavila ima čemaž še vrsto
pozitivnih lastnosti:

- znižuje raven slabega holesterola v krvi,
krvni tlak in vročino,
- odvaja odvečno vodo iz telesa,
- čisti dihala, kožo, ledvica in mehur,
- ima antiseptične in antibiotične lastnosti,
- poživlja splošno počutje in s tem pomaga v
boju s spomladansko utrujenostjo,
- pomaga pri zdravljenju kožnih bolezni, njegov
sok pa celi površinske rane (npr. po britju),
- je dobro sredstvo proti glistam v črevesju.

Zdravilne učinke lahko opazimo po treh tednih
rednega jemanja čemaža, ki ga priporočajo
sicer v manjših količinah – približno pet svežih listov na dan ali zvrhana čajna žlička čemaževega pesta.

Preden se lotite nabiranja čemaža, se dobro prepričajte, ali je zelena preproga, na kateri stojite, res
čemaževa. Listi čemaža so namreč zelo podobni listom šmarnice in podleska, ki sta zelo strupeni rastlini,
uživanje njunih listov pa lahko povzroči zastrupitev in smrt. Da gre za liste čemaža se najlažje prepričate
tako, da list pomencate med prsti in če zadiši po česnu, potem gre zagotovo za čemaž. Vseeno bodite zelo
pazljivi, saj se prsti hitro navzamejo vonja po česnu ...

Kako ga pripravimo
Pri čemažu je užitna cela rastlina, ne samo listi. Tudi čebulico lahko narežemo, ali jo shranimo v olju za
zimo. Čemaž uporabljamo namesto česna, najboljši je svež, nasekljan na solati, lahko ga dodamo k juham
in špinači (ga ne kuhamo), omaki za testenine, krompir ali riž. Zelo okusen je zmešan s skuto na kruhu. Če
želimo v njegovem okusu uživati še, ko se svežega ne dobi več, pripravimo čemažev pesto.
by: Mavrična Muluc

Čemaž je zdrava rastlina iz katere si lahko pripravimo zanimive in zdrave jedi in zdravilne pripravke. Ko
spomladi zavohamo v gozdu vonj po česnu pomeni, da je čas za nabiranje čemaža.

Čemaž (Allium ursinum L.) je 10 do 40 cm visoko trajno zelišče, ki ima v zemlji podolgovato čebulico, s
prosojnimi in tankimi, belimi luskolisti. Spomladi poženeta iz čebulice le dva dolga, dolgopecljata, suličasta
lista, med njima pa golo, pokončno in robato cvetno stebelce. Veliki snežno beli zvezdasti cvetovi se
razcvetajo v maju in juniju. Tvorijo pakobul, ki ga obdaja pred razcvetom kožnat tulec. Rastlina močno diši
po česnu in po tem vonju jo najlažje spoznamo.
Raste po vlažnih listnatih gozdovih. Marsikje ga sadijo na senčni vrt za obrobek in uporabljajo za česnov
nadomestek.

Zdravilni učinki čemaža

Čemažev pesto
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Tisto, kar nas oplemeniti in obogati, so izkušnje, ki jih

na poti pridobimo.

Ko izkusimo nekaj, o čemer smo prej brali, poslušali

ali videli na slikah nas to preobrazi na isti način kot

se to dogaja v alkimiji. Izkustvo je tisto, ki znanje v

alkemični posodi zliva in spaja v vedenje, v modrost.

Znano je, da se vino plemeniti s staranjem in včasih

so vedeli povedati, da so stari ljudje modri.

Toda kaj je tisto, kar jih je oplemenitilo, kar jim je

dalo to modrost?

Mi vam to ponujamo skozi popotovanja, ki vas

obogatijo, vas oplemenitijo. Izkusite de na

drugačen način. Potopite se v starodavne rituale

dežele in znanja, ki jih mesto kamor potujete skriva

za vas. Mi verjamemo, da vas destinacija pokliče,

pritegne, ker za vas skriva ključe, ki vas bodo oboga-

tili, vas oplemenitili in vam dali modrost, ki vam bo

pomagala, da bo vaše vsakdanje življenje bolj lahkot-

no, čarobno, srečno in oplemeniteno.

Pridružite se nam na popotovanju vase. Duhovno popotovanje vodi: Taja Albolena

želo

Želite prvomajske po živeti druga
Rde

šli, ste vabljeni v našo družbo.
Odhod 27.4.2012, vra

Indija ima za razliko od Egipta, meni zelo ljube destinacije, zelo ženstveno energijo in nam ponuja izjemno
transformacijo. Ponudi nam sveto posodo za našo zavest, da se preobrazi. Tako naša persona, naša
osebnost dobi priložnost, da raztopi plasti naše osebnosti, da se školjka našega oklepa raztopi. Sveti
prostor lahko ustvarite kjerkoli ste. Vendar vanj ni modro vstopiti dokler se ne pripravite. Skozi sedem
ritualov vas bom vodila na tem izjemnem notranjem popotovanju. Če svoj ritualni prostor tretirate kot
sveti prostor, ga prepojite z občutkom Boginje.

Rituali so pomemben del povezovanja z boginjo. Pomagajo nam, da se povežemo z ritmi in cikli Zemljinega
živega telesa in z ritmi celotnega Univerzuma. Skozi ritual se odpremo čudenju in misterijem naše biti, da
prepoznamo, da smo otroci mame Zemlje. Ritual je umetnost skozi katero se povezujemo s svetim
pomenom naših življenj, da svoj avtentični notranji jaz naredimo viden za zunanji jaz in za druge v
zunanjem svetu.

Zunanja praksa rituala nas naredite sprejemljivejše, da se bolj zavedamo svojih misli, občutke in akcije. Ko
uporabimo ritual, posvetimo. Posvetitev nas pripelje bliže svetosti.

Ritual nas pripelje v prisotnost svetega.

Indija je mesto, kjer vas arhetip matere vzame v svoje okrilje in vam stoji ob strani, ko opravite svojo
iniciacijo, svojo predajo božanskemu. Indija vas izpostavi čarovniji.

Boginja je božanska energija ženstvenosti, ki prežema vsako vlakno tega sveta. To je energija, ki omogoči
kreacijo. Kreativna energija izhaja iz boginje, pa naj bo to sposobnost da spočne in rodi otroka ali spočne in
rodi posel. Ona je Shakti, vir kreacije. Boginja ima mnogo manifestacij, ki jih predstavljajo arhetipske
podobe, ki povezujejo vse kulture. Boginja je odgovorna za vse od izobilja do duhovne osvoboditve.

Boginja ima to sposobnost, da ti da vse ali vse vzame. Ona je moč, ki leži onkraj uspešnih ljudi, moških in
žensk. Verjetno ste že slišali rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. In to je čista resnica.
Kajti vsaka ženska v sebi nosi energijo boginje in ta energija je tista, ki ustvarja uspeh. Boginja je odgovorna

čitnice pre če?
ča nit popotovanja bodo dnevne duhovne prakse, spoznavanje svetosti, svetih prostorov, templjev in

svete notranjosti nas samih. Če potrebujete čas in prostor, da se umirite in ponovno vzpostavite stik sami s
sabo, v sebi ustvarite sveti prostor, ki vas bo spremljal kamorkoli boste

čamo se 6.5.2012.

Več informacij na tel. 080 13 82 info@imperial-travel.info
Katalog je na ogled na spletni strani www.gremvindijo.com
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za razkošje, lepoto, radost, obilje in izobilje v vseh oblikah. V kolikor imate občutek, da v življenju ne
izkušate uspeha, raziščite svoj odnos z boginjo. Vsi imamo boginjo v sebi.

Za vas sem pripravila izjemno popotovanje skozi plasti svoje zavesti, ki vam bo pomagalo opraviti iniciacijo
v zavest boginje.

V Delhiju se bomo najprej spoznali z divjo žensko, arhetipom, ki nam omogoči, da se osvobodimo starih
vezi, da dvignemo korenine in očistimo svoje navezanosti. Vsako potovanje nam omogoči, da dvignemo
svoje korenine, če potujemo zavestno in notranja popotovanja sledijo starodavni iniciaciji, katere pomen
bom razložila še preden se bomo podali na to notranje popotovanje.

Naslednji dan bo v Delhiju z nami magična muza, ki nam bo razkrila kako upravljamo s svojo kreativno
energijo, ki nam je vedno na voljo. Prepoznavali bomo kakšne odnose smo ustvarili v svojem življenju in
kako svojo energijo potegnemo nazaj iz odnosov, ki nam ne služijo več. Zaključevali bomo svoje zunanje
navezanosti.

Na poti v Agro in skozi Taj Mahal bo z nami potovala drzna diva, ki nam bo razkrila pomen zavez v našem
življenju. Soočali se bomo z lastnimi občutki nezadostnosti, ko sramotimo sebe, da bi ugajali drugim.
Povezovali se bomo s tistim delom nas samih, ki predstavlja tiho pričo.

Agra nam bo ponudila sveti prostor v katerem se bomo srečali z arhetipom izvorne matere, ki nam bo
ustvarila sveti prostor za prehod, ki ga označuje Beltane. Sveta poroka nam bo omogočila povezavo moške
in ženske energije, povezanost telesa, uma in duha, bolj podrobno pa si bomo pogledali tudi kako oživiti
polno moč svoje duše.

Prehod v Jaipur skozi Fatehpur Sikri bo naš prehod v naslednjo iniciacijo na poti v soočanje z notranjo
zdravilko. Pomembno bo predati sodbe in obsodbe, ozavestiti kje se krivimo za pretekle napake in
pozdraviti stvari v sebi brez krivde ali zanikanja. Tukaj se bomo iz žrtve premikali v zavest kreatorja v sebi.

Jaipur nas bo spoznal s sveto modro žensko, ki nas bo vzela v okrilje jasnosti in zaupanja. V templju
Ganeshe bomo prepoznavali svojo poklicanost, svoj sveti klic in ozaveščali dejstvo, da vsi igramo izjemno
pomembno vlogo v evoluciji življenja na Zemlji. Pogledali bomo kje je naše mesto na mreži življenja in kako
lahko najbolje služimo ljudem in svetu.

Jaipur nam dal tudi prostor, da se razkrije visoka svečenica, da prepoznamo svoj notranji vodnjak iz
katerega črpamo neizmerne količine znanja in uvidov. Čas bo, da pogledamo kaj pravzaprav puščamo za
seboj, kaj je tisto, kar bo ostalo v Indiji in kako utelesiti vse, kar smo prepoznali na poti. Čas bo namenjen
utelešenju svetosti, obnavljanju duha in opuščanju vseh obžalovanj, ki nam pozornost preusemrjajo na
stvari, ki jih ne želimo več. Brezmejnost božanskega je nekaj, kar lahko postane dnevna praksa, če si to
dopustimo. In svečenica nam bo razkrila kako.

Kraljica bo zaključevala proces iniciacije prebujanja sebe v pristnost božanskega v nas in tako nam bo Delhi
ponudil zaključek naše poti in zaključek notranjega popotovanja, ki ga bomo zaključili z ritualom, ki bo
prizemljil vse, kar bomo počeli na poti.

Z nami bo potovala svečeniška selenitna kristalna posoda, ki nam bo omogočala prehode skozi višjo srčno
čakro v realnost onkraj znanega, onkraj zamisljivega. Moja izkušnja notranjega popotovanja je vedno
čarobna, saj potujemo skozi vzporedne realnosti in pletemo čarobne vezi med vidnim in nevidnim svetom.

Vabim vas, da se mi pridružite na tem popotovanju vase.

Prispevek za notranje popotovanje je 333€, ki ga prištejete svojemu izbranemu paketu Indijske pravljice
iSmart ali iGold.

Prijave na agenciji Imperial Travel & Cruise do 20.4.2012 saj je zaradi ureditve vizumov pomembno, da se
prijavite pravočasno.

Odhod 27.4.2012

Več o potovanju na

Do 5.4.2012 je potovanje na voljo po izjemni promocijski ceni 1.550€ nato je cena 1.650€ ob prijavi
navedite šifro Divine55, kar vas bo uvrstilo v našo skupino. želite deliti sobo še z nekom, bomo to uredili
za vas.

Če

www.gremvindijo.com



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 DivineAwakening 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

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.divine.si
www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


