
Pozdrav svetlobe !
In ko smo mislili, da je sprememb konec se bomo začeli zavedati, da ne gre za spremembe, temveč za
preobrazbo, za metamorfozo metulja, v kateri se moramo popolnoma razpustiti v “kozmično juho”, da
bi iz nje iz častni metulji. Da bi lahko naredili ta premik bo potrebno v svoje

čali na stvari zunaj sebe,
zdaj moramo najprej pogledati kdo mi smo, kajti to kar smo, to imamo, to je del na

čutite čan. Ni zaman napoved, da do
21.12.2012 ne bo predaha, energija samo stopnjuje svojo intenziteto in celotno Vesolje nam pomaga
v tem prehodu. Dogajajo se poravnave v kozmični sferi in po zakonu Tako zgoraj kot spodaj, se te iste
poravnave odvijajo v vsakem posamezniku. Sončni izbruhi in nevihte povečujejo količino svetlobe na
Zemlji in s tem, ko povečujemo količino ljubezni na Zemlji, se povečuje razpad struktur in sistemov,
kajti Ljubezen je energija v gibanju, je tisto gibalo, ki razrahlja trde spone, navezanosti, vozli v sistemih
začnejo popu čati, strukture razpadati. Česarkoli se trdo dr času, bo razpadlo, zato čimprej
popustite oprijem in spoznajte nove načine delovanja, kajti svet se spreminja in mi z njim.

In s tem se spreminjajo vse strukture, vsi modeli, vse tehnike, vse kar je fiksnega, kjerkoli se oklepate,
vse to mora razpasti, da naredi prostor novemu. Zato je odpu čanje, dopu čanje, voljnost in
sprejemljivost tista lekcija, ki jo bomo morali v tem poletju dodobra spoznati.

V tem mesecu nas čaka odpiranje Siriusovih vrat in magija Boginje nas bo opomnila kako pomembna
je celostnost in celovitost, da smo tako na Zemlji, kot v Nebesih in da je harmonija in ravnovesje
ključnega pomena v tem času.

Moja celostna podoba se spreminja, poletje prina

čic bo

Taja Albolena

šli kot veli življenje uvesti
prakse, spoznati zemljevid potovanja in predvsem sprejeti zavezo sami s sabo, da bomo potovali po
poti, ki smo jo kot duša izbrali. In predvsem je potrebno najprej prevzeti popolno odgovornost za to
kdo smo in kaj kreiramo v svojemu življenju.
Kajti resnica je, da imamo to, kar smo. Do zdaj smo se v glavnem osredoto

šega življenja.

Maske padajo in v juliju bo pritisk, ki ga morda še pove

š žite v tem

š š

ša številne novosti in do 22.7.2012 tudi številne
ugodnosti za jesenske termine notranjih popotovanj v sedmih delih; DivineFeminine, Midva, Zmenek z
Usodo in Odstiranje 7 tan žanske Ženske. Bodite v cvetju!

Smejte se in delite mavrice radosti.

Po svetu iš š zaklad,
v resnici si pravi zaklad TI.

če

-

You are searching the world for treasure,
but the real treasure is yourself.

Rumi♥

MISEL MESEC AMISEL MESECA
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Veste kako so ljudje vajeni iskati rešitve zunaj sebe, begajo od enega sistema k drugemu, delajo različne
tehnike in hrepenijo po večji izpolnjenosti v življenju?

DivineAlignment iz doseganja in
delovanja v veličastnost vaše BITI

CELOSTNO

Je to enodnevno druženje primerno za vas?

biti to, kar želite, da imate

DivineAlignment 4.8.2012

To kar naredim za VAS je, da vam pokažem, kako se iz delovanja premakniti v veličastnost vaše Biti, kako najti
svoj glas in navdihniti druge ljudi, da najdejo svoj glas, prebudijo svoj polni potencial in živijo svoje sanje.

je serija enodnevnih druženj, ki vas vodijo skozi premik paradigme,
.

Kolektivno gledano se nahajamo na prehodu v novo paradigmo in čas je, da zapustimo staro paradigmo
delovanja, doseganja, samopomembnosti in tekmovalnosti. Preseganje ega je tisto, kar je bistveno v tem
trenutku, kajti ko smo globoko osredotočeni nase, se oddaljujemo od svoje resnične narave in s tem
povzročamo vedno večjo neharmonijo tako v sebi kot v svetu. Kajti vse kar se dogaja v nas, se odslikava v
svetu, ki nas obdaja.

In takrat ko smo neresnični, ko nismo avtentični in se pretvarjamo mora vse kar ni resnica razpasti. In temu
smo priča v sodobnem svetu - razpadu osebnosti. Premik iz paradigme ločenosti v paradigmo soustvarjanja je
poln kaosa, rušenja in drame. Pomembno je, da znate potovati skozi kaos, ki se dogaja.

Kar lahko naredim za vas je, da vam ponudim dnevne prakse, ki vam na tej poti lahko pomagajo. Gre za
starodavno znanje poti ljubezni o kateri so govorili mnogi mojstri v naši zgodovini.

Pogledali bomo 7 korakov na poti v celostnost in 4 aspekte naše narave, ter kako vse štiri inteligence, ki jih
nosimo v sebi povezati v harmonično celoto. Pogledali bomo 7 ravni kreacije od prevzemanja odgovornosti
zase, odprtosti, povezanosti, edinstvenosti, sr
Pomembno je, da znamo živeti in da povežemo vse štiri aspekte svoje Biti; telo, um, srce in duha.

Čas je, da vstopimo v tok in postanemo tok, da izžarevamo to kar smo v polnosti.

Skozi naše druženje vas bom popeljala na posebno potovanje skozi tri faze kreacije, skozi katere potujemo na
svojem notranjem popotovanju skozi dve skrajnosti odvisnosti in neodvisnosti ter tretjo pot uravnovešanja, ki
ji lahko rečemo pot ljubezni, soustvarjanja, biti. Z vami bom delila principe poti ljubezni.

Imate občutek, da se vrtite v krogu? Da delate prave stvari in vendar ni pravih rezultatov? Se vam zdi, da
tehnike in metode pri vas ne delujejo? Se vam je uprlo novodobno govorjenje o zakonu privlačnosti? Potem
ste na pravem mestu.

V svoji biti imamo vsi ljudje željo po napredku, po rasti in razvoju. Nihče ne vstane zjutraj v želji, da bi
nazadoval in stagniral. Vsi se trudimo, vsak po svojih močeh, da se premikamo naprej in rastemo na svoji poti.
In vendar pogosto ogromne količine energije porabimo za motivacijo, ki vedno prihaja od zunaj. Vedno, ko se
motiviramo, si obljubimo nekaj od zunaj, za nagrado, če bomo to naredili, kar MORAMO narediti. Vedno
znova in znova poslušam s strani ljudi kaj morajo, potrebujejo, hočejo, tako malo jih govori o tem kaj si želijo,
kaj jih navdihuje, kaj obožujejo, ljubijo in to tudi počnejo v življenju vsak dan.
Namesto zunanje motivacije je potrebno gorivo za svojo rast najti v svoji notranjosti. In ljubezen je tisto
gorivo, ki nas vedno znova vodi naprej in samo naprej. Pot ljubezni je tista pot, ki vas vodi nazaj vase in ki nam
vedno znova daje gorivo, da ljubimo, kar delamo in delamo kar ljubimo.

Dejstvo je, da ta svet vedno ravna z nami tako, kot mi ravnamo z njim. Svet je le ogledalo nas samih. Vaše
življenje, vaše vedenje, vaš karakter, kako se vi vedete do drugih, vse to prejmete nazaj. Vse se vrača. Dejstvo
je, da morate . Če ste pripravljeni preseči to kar ste, da bi dobili to, kar si želite, je
to druženje pravo za vas.
Notranje popotovanje vodi .

celodnevno druženje od 9. do 18. ure z odmorom za kosilo med 13. in 15. uro v
templju Divine na Miklošičevi 13. Prispevek 108€.

čne želje, pristnost in strast.

Taja Albolena
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Ja, . In ljudem se veliko dogaja. Slišim veliko zgodb o razpadanju
struktur, o izgubah, o ponovnem naravnavanju na svojo Pot, spoznavanju s svojo Usodo in predvsem o tem,
kako izgubljeno se ljudje po življenjih in odnosih. V

š
šati. Hvaležna sem, da sem pri sebi umirjena in da se z izzivi, ki se prebujajo soo

žve še en krog.
Po žak na

ših življenjih.

Julij bo ša svetlobna telesa ponovno naravnavajo na frekvence, da lahko
dvignemo tudi svojo zavest in celega sebe na nov nivo. In ker je celotno leto v tem tempu in stilu nam je takoj
lahko jasno, da to pomeni soo ša. Katero koli
podro

ša življenju postavili zunanje stvari, kot so denar,
partnerski odnosi, otroci, dom, delo, kariera, potem so to tista podro šali najve

šnje lahko potrdim, da so vse stvari, ki sem jih postavila kot središ življenju razpadle, da
sem se lahko osvobodila in nobeden od teh razpadov mi ni bil niti najmanj vše še
nisem imela razumevanja, s katerim lahko to sedaj delim ljudem. Takrat sem se odzivala vsaj v enem aspektu
tako kot vsi ostali, upirala sem se razpadu in se še bolj oklepala. Nih

š želim predati je, da gremo vsi skozi iste izzive, naši odzivi na te izzive pa dolo šno
bo naše popotovanje, precej umirjeno kljub vetru in nevihti zunaj ali zelo kaoti
Naravnavanje, ki smo mu pri šem življenju veliko stresa, kajti odpadanje starih stvari, ki
ustvarjajo prostor za nove je lahko povezano tudi z izgubo in z bole

žje,
še, predvsem bolj v skladu z vami. Zlata doba, nova Zemlja,

kakorkoli imenujemo ta premik, dejstvo je, da smo na poti tja. In to mesto ni nekaj zunaj vas, je to kdo vi ste,
kako delujete, kako izbirate, se odlo

že predstavljamo. Zlata doba je nekaj KAR SI in ne kar se ti zgodi oziroma kjer bivaš
po novem.In Nova Zemlja je to kdo si ti v sebi in ne kar se ti dogaja zunaj tebe.
Precejšen premik v paradigmi, bi rekla. Brez panike! Globoko dihajte!

šnjim pritiskom in ker pogosto ne vemo kam in kako, sem v
tem poletnem

žanske Ženske, Pot Ljubezni in Premik iz delovanja v veli
živajte v poletju! Namaste

čas je intenziven, o tem sploh ni dvoma

čutijo, kako neizpolnjeni so v svojih časih me kar čudi, kako
je to mogoče, vendar vem, da čutim kot
obrabljena plo ča, ko nenehno razlagam ene in iste stvari, vendar se vedno najde kdo, ki mi pove, da je to
točno tisto, kar je moral sli čam
bolj zrelo, kot pred meseci. Kajti saj veste kaj pravijo, kar gre okoli, pride naokoli in vse kar nismo pripravljeni
pre čiti v določenem času, nas počaka in gre

časi nam teh krogov za tek naokoli zmanjkuje in včasih smo na zelo te čin soočeni s povečano količino
ljubezni, povečano količino gibanja v na

čas ponovne naravnave, ko se na

čanje z izzivi na vseh tistih področjih, ki so nam najpomembnej
čje, ki se vam zdi izjemno pomembno je pravzaprav tisto, kamor usmerjate največ svoje pozornosti in tja

teče va čustvena energija. In če ste v center v svojem
čja, kjer boste izku č izzivov. Iz

lastne izku če v svojem
č. Ko so mi stvari razpadale

če mi ni povedal, da je najbolj modra stvar,
ki jo lahko naredim, da se spustim in grem s tokom. In takrat nisem poznala koncepta usmerjenega
prepu čanja. To kar čajo kak

čno in dramatično.
ča zna ustvariti v na

čino, predvsem pa je prisotno veliko
nelagodja. In ljudje ne maramo novosti in sprememb, kajti to nas premakne ven iz cone udobja. In vendar vse
kar nam v zunanjem svetu predstavlja udobje in varnost nam mora biti odvzeto tako ali drugače, da to varnost
in udobje najdemo zgolj in samo v sebi. Modro je, da dopustimo procesu, da steče, da se stvari prečistijo,
namesto da se borimo s tem, kar je neizogibno. Morda vam bo la če potujete skozi proces razpada ega z
vedenjem, da potujemo na mesto, ki je bolj

čate, kdo ste v sebi. In tega mnogi ne razumejo, saj verjamejo, da je to
nekaj, kar se nam bo zgodilo zunaj nas, v zunanjem svetu, sprememba Zemlje, sprememba sistemov,
ekonomije, kakorkoli si to

čujejo, da bi bil to kar si. In temu je
posvečen mesec julij. In ker smo ljudje pod precej

času za vas pripravila tri prav posebne enodnevne seminarje, ki vam bodo pomagali, da se
spomnite kdo ste; 7 obrazov bo častnost Biti.
U DIVINE.SI

je vse le stvar paradigme oziroma zaznavanja. In pogosto se po

In da si to kar si, je potrebno odkriti sebe, umakniti ovire, ki ti prepre
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To je dan, ko so v egipčanskem kraljestvu praznovali novo leto po tradiciji, ki sega vse nazaj do časov Atlantide.
atlantidsko čansko-siriusovo novo leto.

Sirius je bila za Egipčane ena izmed najpomembnejših zvezd, saj je njeno pojavljanje na horizontu obelodanilo
začetek obdobja, ko je Nil poplavljal. To je bil začetek obdobja rodovitnosti.
Siriusov vzhod se zgodi enkrat na leto v juliju, ko se pred sončnim
vzhodom na obzorju pojavi zvezda Sirius. Sirius spada v skupino zvezd iz Orionovega pasu, ki so na zemlji
označeni s postavitvijo piramid v Egiptu. Siriusov vzhod so v Egiptu praznovali kot praznik imenovan "Prihod
Sopdet".

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

čno sonce objame na čnega zdru

čno izgine z neba nekje v maju, govorimo o starodavnem mitu, ko se Isis skrije do rojstva
Horusa in zvezda se ponovno poka čno predstavljajo Siriusova vrata.

čas za to, da

Isis je egipčanska boginja imenovana tudi Sopdet ali Auset, ki je predstavljala Sirius. Kot boginja poplav, je bila
tudi boginja rodovitnosti in s tem boginja obilja in žetve. Povezovali so jo s faraon in z njegovim
potovanjem v onostranstvo. Opisovali so jo kot žensko ki je imela zvezdo nad svojo Njena žival je sveta
krava. Isis je poznana kot velika mati, kot boginja magije. Je gospa besed Moči, ki je ukanila svojega strica Ra-
ja in si s tem pridobila ogromno moč kreiranja.

Njene glavne značilnosti so čarobna zaščita, zdravljenje in umetnost brsti in rasti. Opravlja zdravljenje na
eteričnem in duhovnem telesu, na katerih so težave običajno povezane s karmo in abstraktnim. Izjemno
dobro nas sooči s prejšnjimi življenji. Krila, ki jih pogosto vidimo na njenih slikah predstavljajo gesto zaščite, ki
nam jo nudi.

Isis je mesečeva boginja, povezana z vodami, še posebej oceani, s psihičnimi plimami, ki na nas delujejo na
veliko različnih nivojih. čutim v povezavi z Isis je labradorit. Pojdite v 31 ven pred
vzhodom in se obrnite v smeri vzhajajočega sonca. Pozdravite Sirius v svojem srcu in dovolite, da ponese vašo
zavest v galaktično knjižnico, da v vas aktivira dostop do starodavnega znanja, ki je tiho čakalo na vas. To je
priložnost za aktiviranje speče DNA v našem telesu, ko se kode lahko aktivirajo in se povežejo z zvezdnim
izžarevanjem, ki bo odprlo zaklenjena navodila v človeškem genu. Odpustite vso kramo, ki jo nosite s seboj.
Naredite si pot, da novo pride do vas. Sprejmite! Sprejmite božjo Luč, svetlobo miru, svetlobo ljubezni

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

pogum, ter brezpogojno sprejemanje in negovanje sebe.

DIVINE:SI

Imenovali so ga -egip

, ko Sirius vzide tik pred soncem na obzorju

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

K
To rojstvo simboli

prese

,
om

, glavo.

z

Kamen, ki ga torej .7.2012

.

V tem
v avljate

žnost, da zaplujemo v novo zavedanje. Sirius
šega fizi

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

o Sirius simboli
že po njegovem rojstvu.

Gre za vstajenje. Zdaj je žete stare omejitve in se rodite v novega sebe.

šilu ali v olju, ki vam bo pomagalo
prebuditi

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

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

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

našli klju
.

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

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

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

pot novim izku čate
čno knji čakala na va vrnitev. V ti času med besedami in

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

čni
čanjih svojega du
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Lammas, 1. avgust

Ključ: Žetev

Simbol: Rog izobilja, Sonce, zlato, kruh, žitno klasje

Kristal: Aventurin, citrin, peridot, zlati topaz

Lammas je povezan s časom žetve in obiranja. Zakurijo ognje v znamenje hvaležnosti boginji materi, ki je dala
rojstvo novim sadežem. Praznovanje je povezano z bogom Lugh, ki je povezan s svetlobo in ognjem.
Lugh je povezan s plodnostjo in prinašanjem bogate poletne žetve. Lugh pa simbolizira tudi prehod sonca v
upadajo

Lammas je praznik prve žetve, ki je povezana z žetvijo žita. Poletje je na svojem višku, hkrati pa se dnevi že
krajšajo in jesen se počasi bliža. Rituali v tem času so se osredotočali na zagotovilo, da bo žetev obilna.

Boginja povezana s tem ciklom je Demeter. Je boginja plodnosti zemlje, ki skrbi za rast in žetev. Ljudi je učila
umetnosti setve, kako pridobivati, ohraniti in pripraviti zrnje. Njen simbol so snopi žita. Njena glavna tema je
bogata žetev.

Pomembno je, da se ob tem trenutku v letnem krogu zahvalite za vse darove Zemlje. Lammas je bil
tradicionalno praznik sejmov, dru

To je Razmislite o svojem upanju in strahovih. To je čas ko upamo, da bomo pobrali sadeže
svojega trdega dela, hkrati pa se lahko še veliko zgodi do jesenske žetve. Svoje strahove predajte nadangelu
Mihaelu in Božanskemu vodstvu. To je

Letos je 1.8. tudi polna luna, kar simboli

či cikel. In tudi mi moramo
čenja se cikelnotranjega popotovanja, ki nas vodi globoko vase v bo čnih dneh. In to, da prepoznamo

in pozdravimo ta notranji cikel je izjemno pomembno za blagostanje.

čanj.

čas refleksije.

čas raztapljanja vsega, kar ne potrebujete več. Po tem prazniku Zemlja
vstopi v drugo fazo svojega cikla dihanja, v fazo vdiha.

Alkemično se dogaja preobrazba ognja energije sonca v vodo, energijo lune. In
čustva, smo pripravljeni na to, da se osvobodimo svojih navezanosti nanje in gremo naprej. V

tem času si ogledamo vse, kar smo v prvi polovici leta dosegli in utelesimo in integriramo vse kar smo po
čutimo da je prav. S pomočjo svojih

napak se učimo in čimo, jih
z ljubeznijo pre

če. Gre za načelo prejemanja, ki je enako pomembno kot dajanje in voda nas tega uči.

In okoli 11.8. se začne faza, ko gre Zemlja skozi meteoritski pas in s tem na Zemljo priteka ogromno
meteoritskega

času.

čno predstavlja povezavo sonca in lune v praznovanju ob ponovnem
Zemljinem vdihu. Ta čas je

čno predstavlja Sfinga v Egiptu, ki gleda v smeri vzhajajočega Siriusa. Svetloba leva,
svetlobe na času na voljo, da jo objamemo v sebi, se pove

častnosti. Ko prepoznamo, da smo svetloba, vstopimo v Zlato dobo, kajti to vedenje
času imamo mo

čja, ampak tudi duhovnega sonca, ki ga predstavlja Sirius.
Ta povezanost Siriusa, ozvezdja Leva in na čno energijo, ki se zliva na planet in
nam je na voljo, da jo uporabimo. Kot pri vseh stvareh je tudi tukaj zavestno zavedanje tega kaj se dogaja in
kaj početi v tem času tisto, kar nam pomaga, da v polnosti sprejmemo to, kar je na voljo. Kajti tja kamor gre
va

čas za samozdravljenje in prebujanje sebe.
Bodite ne če ste za dru

žrtvovati svoj zunanji jaz, ter se posloviti od cikla zunanjega popotovanja,
kajti za ži

ženj in sre

šele, ko smo si pripravljeni
priznati svoja

želi.
Povežemo se z vedenjem v nas, tako da delamo to, kar v duši in srcu

širimo polje svojega razumevanja. Svoje napake pretvorimo tako, da se z njimi soo
žamemo in jih presežemo v sebi.

Voda je tista, ki nam pomaga pri preseganju samih sebe. S svojo lastnostjo povezovanja in tega, da se
nenehno giblje, ko te

železa, ki nas bo vodil navznoter, da ponovno nastavimo svoj notranji kompas.
Bodite zavestni v tem

še posebej potenten zaradi posebne povezave Leva s Siriusom. Gre za povezavo
Siriusa in Leva, ki jo simboli

še duše je v tem žemo z njo in smo kar smo, božanski
v vsej svoji veli živimo iz
sebe in ga širimo v svet in postanemo Pot. V tem žnost, da ob jutranji helioterapiji, dihanju
sonca vdihujemo ne le energijo sonca našega oson

šega Sonca ustvarja izjemno mo

ša pozornost, tja gre vaša energija.

Izkoristite ta potentni
žni s sabo in se predvsem zabavajte. In ženej, se vidimo v templju Divine.

DIVINE.SI
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Naj nič najdra

čino bo

č neskončna
da je tvoje odpu čanje popolno
in da je tvoja milost celostna.
Naj se vedno ko padem
spomnim, da hodi

čo popolnega odpu čanja

čanje,
kjer je dvom, vero
kjer je obup, upanje,
kjer je tema, luč,
kjer je

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 bom tvoja sila v svetu, Najdražji
Naj presežem vse navezanosti na ta svet
Naj danes vse cilje predan v tvoje roke
Naj danes predam vse težave tebi
In se popolnoma osvobodim
Vodi me in naj bom v tvoji milosti, Najdražji
Naj danes spoznam veli žanskega v sebi.

Naj se spomnim, da ustvarjaš iz svetlobe
da je tvoja mo

š

š z menoj, najdražji.

Naj bom danes ovita v radost duha
Naj vidim sre š
Naj se osvobodim vseh krivic in krivde sveta
kjer je sovraštvo, naj sejem ljubezen
kjer je krivica, odpuš

žalost, veselje

naj ustvarjam radostno vsak dan
in naj bom radost, zdaj.

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI

Naj hodim z radostjo, najdražji
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PIETERSIT ...

Afirmacija deve kristala

kamen vizije
“

”

Pravijo, da nosi v sebi klju

: " Notranja jasnost razkriva najbolj modre izbire in akcije, ki jih je potrebno narediti.
Brez omahovanja hodim po svoji Poti

Potrebujete v tem intenzivnem
življenje? Potem sem pravi zaveznik na vaši poti, kajti moja viharna intenzivna mo ši vse

oblake dvomov in vas postavi na vaše mesto, v ravnovesje med nebom in zemljo, v prisotnost tukaj in zdaj,
kjer lahko v polnosti objamete to kar ste in zaživite svoj polni potencial. Utelešenost v eteri

žnic in lahko me uporabite kot klju
šega celi šega življenja, ko veste, da ste zaklju

š sopotnik na širjavah notranjega popotovanja, vašega iskanja vizije in
življenjske misije. Aktiviram pinealno žlezo in oja šo intuicijo in prepoznavanje tega,
kar je za vas pomembno na vaši poti. Jasnost vizije je izjemnega pomena in ena od iluzij, ki jih pomagam
prese še vedno jemljete zelo resno. Resnica je, da je vse Eno in je eno v vsem,
zato je pomembno, da ste sprejemljivi in voljni. Za vstop v Zlato dobo, morate najti jasnost in zlato v sebi, da
ga nato iz sebe sijete v svet. V tem procesu notranje alkimije sem zaveznik, z vami in za vas.

Fotografija: Tom Shearer

šamanski kamen, ki je pogosto prisoten na
notranjih popotovanjih v globino lastne biti.

Asisitira pri doseganju višjih stanj zavedanja
aktivira tretje oko
pove

šo mo
še

asistira v prepoznavanju resnice.

Aktivira hipofizo in uravnoveša hormonski sistem, saj je njegovo glavno delovanje povezano z eteri
ša hormone potrebne za presnovo in ša sistem meridianov v telesu.

Pomaga pri regeneraciji nadledvi žleze, ži izgorelost telesa in vam pomaga v
procesu regeneracije.

Pomaga vam razkriti nove usmeritve in nove poti v življenju.

času vodenje, navdih, usmeritev, da prebudite svojo vizijo in začnete resnično
kreirati svoje č razpr

čnem telesu vam
da dostop do starodavnih knji č do starodavnih misterijev, ki so zakljenjeni
znotraj va čnega spomina. Če ste v obdobju va čili eno obdobje, pa
ne najdete usmeritve naprej sem va

čam vse notranje čute, va

či, je iluzija ločenosti, ki jo mnogi

če do nebesnega
kraljestva in da povezuje vsakodnevno
zavest z duhovno zavestjo.
Uporabljajo ga kot kamen vizije, gre za

čuje intuitivno zaznavanje
podpira va č volje
ojačuje notranjo moč du

čnim
telesom. Uravnove čisti ter uravnove

čne če ste jo izčrpali skozi stres, bla

.”
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Poznate kakšno Superžensko? Ste ena izmed teh Superžensk?
Poznam jih kar nekaj, na robu izgorelosti so, utrujene, iz

Gledam jih, kako svojo življenjsko energijo trošijo za druge in kako sebe vedno postavljajo na zadnjo mesto.
Poznam jo - Superžensko. Bila sem ena izmed njih. In potem sem spoznala, kam me to lahko pripelje in sem
stopila iz te dirke, no pravzaprav me je zabrisalo s kolesa. Ko sem se pobirala in brisala prah iz razbitin mojega
življenja, sem spoznala kako globoko sem bila ujeta v popolnosti, uspešnosti, potrebo po ustrezanju, enakosti.
In kar nekaj

ženske, ki so sebe pripeljale še bolj na rob v kroni
življenjem na sploh.

In seveda je trajalo še nekaj
žensko vzamemo iz piedestala, želimo preživeti, želimo narediti spremembo, ki smo jo

prišle narediti. In tako se je rodila DivineFeminine. In kot pri vseh stvari, ki so nam namenjene, se obi
šle po svoji poti.

Superženska je ujeta v moškem sistemu mo ški na ški na
ški na šna obi ženska.

Obla ški, govori kot moški, ženstveno, je jasno, da v odnosih nosi hla
šamo delovati na na

ških za žensko velik izziv. Ker poskuša v tem
svetu uspeti na moški na ženska zelo hitro potroši svojo zalogo testosterona, ki je precej manjša od zaloge,
ki jo imajo moški. In ker je potreba ve

žensk je danes na “spidu” svojega kortizola, kar
vodi v kroni žleze, to pa naprej v depresije, težave z nespe

žavo. Rada re žimo le
toliko šibkejši

živ

želji po osvoboditvi iz odvisnosti do moških izpred šestdesetih let prejšnjega
stoletja je, da je enakovrednost le ena stopnica na poti razvoja. Ko sem v svojem življenju prišla do te stopnje,
da sem ugotovila, da moškega sploh ne rabim in nato v naslednjem stadiju, da sem postala moški in da
verjetno mojemu partnerju ni žur biti v postelji še z enim moškim. Kot je slikovito povedala kolegica; jo je
streznilo, ko ji je njen mož, ko je neko popoldne prišla iz službe in vsem doma za žbi,
“lajati” kaj kdo mora in kako, rekel; Draga, lahko odložiš penis, doma si!

In ob tej streznitvi je prišlo razodetje, da tega no ženska. In si želim
biti ženska. Pogosto slišim s strani žensk vprašanje; kam so šli vsi moški? Odgovor: “Kastrirale smo jih.” Ko smo
ženske postale moža ženske, so se moški poženš

žensk iš ženske, vendar po zakonu privla

ške, postanite najprej Ženske. Spoznala sem, da obstajajo moški, ki poskrbijo za
svojo žensko in ji dajo vse tisto, kar si želi, preden sploh pove kaj bi rada, enostavno zato, ker je odprta in
dovoli svojemu moškemu, da poskrbi zanjo. To me je fasciniralo. V meni se je oglasilo hrepenenje po Moškem.
In seveda sem dojela, da moram najprej jaz postati Ženska, Boginja, to kar sem.

In tako sem stopila na pot metamorfoze, popolne preobrazbe iz Superženske v Boginjo.

Ženska energija je izjemno mo
ši žensk in duši sveta,

kar je potrjevalo obnašanje do žensk skozi stoletja. Ženska predstavlja nevidno sfero, ki jo Ženska mo
že je v vsakem od nas, ni

ženske mo
ženska mo

šenosti, da bo zavladala svetu, ki jo izkušajo mnogi moški. Narava ženske ni doseganje ciljev in ne

črpane, ampak ne odnehajo.
Ker morajo, ker je treba, ker je nujno! in ker tega nihče ne more narediti tako dobro, kot to naredijo same.

časa mi je trajalo, da sem začela ceniti ta svoj trdi sestop. Kajti na svoji poti sem od takrat spoznala
mnoge Super čno utrujenost, nespečnost, depresijo in
nezadovoljstvo z

časa, da sem bila pripravljena o tem spregovoriti. Nato sem spoznala, da je čas.
Čas je, da super če če

čajno
najprej zelo upiramo temu, da bi

či, dosega na mo čin, tekmuje na mo čin, deluje na
mo čin in seveda v vsej svoji vnemi, da bi bila uspe čajno pozabi na to, da je pravzaprav

či se kot mo četudi je videti če. In to kar
pogosto pozabljamo v tej vnemi je, da posku čin, ki nam ni lasten. Če pogledamo onkraj
spolov v samo biologijo je takoj jasno, da je testosteronski svet mo

čin,
čja od ponudbe v telesu, mora za manjko poiskati zamenjvo, ki jo najde v

kortizolu, stresnem hormonu, ki daje hitro energijo. In večina
čno izčrpanost nadledvične čnostjo in izgorelost. Tudi

napadi panike in tesnoba sta povezani s to isto te čem, da v tem začaranem krogu vzdr
časa, dokler ne popusti naj člen in ta je pogosto v telesu ali pa na nivoju mentala, kar pogosto

vodi v čni zlom.

To kar smo pozabile v svoji

čela, kot je bila vajena v slu

čem več. Spomnila sem se na to, da sem

če alias Super čili, da smo ohranili ravnovesje. In zdaj večina
Super če Super čnosti k sebi pritegnejo svoje nasprotje.

Drage Dame, če hočete Mo

čna in brez njene prisotnosti sploh ne bi obstajali in vendar je bila tako dolgo
časa zanikana, saj so se je bali in so jo zato predstavljali kot diabolično. Zatrta je bila v du

čutimo. č
neguje, je intuitivna, je kreativna in osredotočena v srcu. In vse to česar se nam ni
treba naučiti, vse kar moramo narediti je, da se tega spomnimo in to obudimo v sebi. In to je bila moja pot,
pot nazaj vase, v svojo notranjost, v svoj center. Kajti ni ga bolj potentnega časa za prebujanje či, kot
je zadnjih nekaj let in 2012 nedvomno izstopa. Kajti čas je, čas je, da se obudi č, brez skrbi in
prestra

V SREDIŠ ŽENSKAČ U - SUP ERV SREDIŠ ŽENSKAČ U - SUPER



tekmovalnost, primerjanje ali delovanje. Ženska mo

še, kar je empowerment ali opolnomo žanski, celosten, celovit,
poln.

ša energija ženske je
- izkušnja resnice, ko nas bo nekaj enostavno sililo v pristnost, avtenti

š š
živost

- prepoznavanje kako pomembna je prisotnost v tem trenutku zdaj
- odpuš še žalosti in vsega, kar ne funkcionira, kaj nam ne služi ve

ši izkušnji biti
še osebnosti, ki jo imenujemo Persona in Ego.

ški
ali ženska pravzaprav rodi skozi žensko. Kar zanikamo v samem bistvu je sposobnost kreacije življenja in ob
tem ustvarjamo lo žam porast zanimanja na
temo ženske. Ogromno žensk prepoznava, da na

žajo, iš
ženska je prva od naših notranjih obrazov, ki se prebudi in se nam predstavi in

pogosto potrebujemo dobro mero poguma, da se lahko soo

ški na ša mnogim,
ki vodijo iz moške mo ženskam izgorelost, tavanje v temi in popolno zmedo. Poglejte malo okoli sebe in
vse to lahko vidite takoj pred svojim nosom, pa

žba, ki je svojo mo šnost gradila na moškem sistemu mo
šate dose življenju na stare

na žke, status, akumulacijo materialnega, boste po
vsej verjetnosti izkusili neko obliko frustracije in trpljenja. Kajti ti na

življenja. Spreminja se ekonomija, spreminja se na
še nekaj

žba resni

še

še

šlo skozi razumevanje, da vse že sem. Da je vse v meni in da ne
morem imeti nekaj, kar jaz nisem. Še vedno se u še vedno se mojstrim v tem, da namesto, da obtožujem
druge sprejemam polno odgovornost za svoje življenje in svoje odlo

š
ali se ti zgodi. Gre za premik v paradigmi, za premik od znotraj ven v svet, namesto nam trenutno poznanega
iz zunanjega sveta vame.

Kar moramo storiti zdaj je, da povabimo to žensko energijo, da nas vodi in usmerja. Za za

žensko v vas, pa ne glede na spol, kajti vsi

č je v sodelovanju, povezovanju, soustvarjanju. In Venerin
tranzit nas je na kolektivni ravni spomnil, da se moramo prebuditi in uravnovesiti pole v sebi, ter stopiti v
polno moč svoje du čenje. Da si kar si, da si bo

čnost, da govorimo svojo resnico, da smo
to kar smo, ne glede na sprejetost ali nesprejetost v zunanjem svetu

či čenje vsega tega, kar ljubezen ni, či čenje jeze, ki smo jo prevzeli s strani drugih ali jo potlačili znotraj sebe
- prepoznavanje lepote v sebi in zunaj sebe, sinhronost, čarobnost in

čanje na č, osvobajanje vse “krame” vsega
odvečnega, kar je videti kot odstranjevanje marmorja iz perfektnega kipa, ki se skriva v kamnu
- praznovanje izgube potrebe po strukturah v na človek, kar predvsem pomeni preseganje tistega
dela na

č letih je v samem dejstvu, da se vsak človek; mo

čenost. Vendar se to spreminja. Ko opazujem zadnje mesece opa
čin, na katerega so delovale enostavno ne deluje več. Kam

torej naprej? Moja ugotovitev ob lastnem prebujanju je bila - nazaj nočem, naprej ne znam, bila sem
zataknjena, kajti trenutno je vzornic, ki vedo kaj se dogaja in kam vodi pot naprej zelo malo in me smo tiste
pionirke, ki se učmo.

čemo sebe in energije nas silijo v prebujanje lastne veličastnosti in tudi tiste
pristne divjosti v sebi. Divja

čimo z njo.

Trenutno se soočamo s kaosom izgubljenosti, kajti delovanje na star, nam znani mo čin prina
či, tudi

če pogledate v politiko, ekonomijo, zdravstvo. Svet je v kaosu
in večina pojma nima kam zdaj. Dru č in uspe či in
zunanjem dokazovanju, doseganju ciljev je v razsulu. In če sku či stvari v svojem

čine, s starimi strukturami, se osredotočate na zunanje dose
čini so stari in čas jih je povozil, kar

prepoznavajo mnogi vodilni ljudje v vseh vejah čin
delovanja, komuniciranja, prodajanja. Bitka za moč je stvar preteklosti, le da bo verjetno trajalo časa,
preden bomo kot dru čno vzeli to poglavje.

V procesu preobrazbe se je potrebno postaviti na prvo mesto, se negovati, opustiti nadzor in kontrolo in
potrebo po akciji, po aktivni odstranitvi tistega, kar vam ni v č, po ukinitvi neudobja. Kajti dejstvo je, da je
potrebno vse to nelagodje sprejeti in se prenehati bojevati z njim. Pomembno je, da objamete svoje notranje
sence, vse tisto, kar vam ni v č, kar bi raje umaknili, spremenili, zamenjali, da tega ne bi bilo več v vas.

Moje največje razodetje zadnjih let je pri
čim in

čitve. Milost in srčnost, ki pride k nam, ko
se sprostimo in si enostavno dovolimo, da samo smo je neizmerna. Samo BITI je umetnost in to je umetnost
nove dobe, Zlate dobe, kajti ustvarjamo jo iz sebe navzven. Zlata doba je nekaj kar ti si in ne nekaj kamor gre

četek se ustavite in
opazujte lepoto sveta, ki vas obdaja, globoko vdihnite in izdihnite in se potopite vase. To dejanje ustavitve in
usmeritve vase je tisto, kar vas bo vedno bolj povezalo z izvorno

Kar nam prina

-

Ironija neravnovesja, ki smo ga kreirali v zadnjih nekaj tiso

In vendar stvari se preobra
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imamo v sebi oba dela celote. V voljnosti, sproš š
žensko mo

ški na ženska nima nobene motivacije v doseganju. Ženska
nas vodi v temo, v neznano, onkraj utrjenih in poznanih poti, v odprtost in širjavo, kjer ni ciljev, ki bi jih lahko
dosegli. Ženska izhaja iz srca in njena želja je povezanost, soustvarjanje in ženske se razcvetimo v družbi
drugih žensk, ki so v svoji polni mo še, brez potrebe po starih konceptih tekmovalnosti, primerjanja, brez
potrebe po oboževanju ali obtoževanju.

šnja je, da je za žensko najpomembnejši ob

žite sre
že znali. Caroline Myss vedno znova

poudarja, da smo vsi že 100% intuitivni in da vse vemo, vprašanje je samo ali se po
že ste.

Eden najve ženske mo ženske velja, da se
brez ob š

žbi, tudi v hrani. In
žensko, potem ve življenja preživimo v zaprtosti, lo

šnekoli vrste je odprtost in preto
ški imajo druga

ških je klju škega
kaj stre, potem pobegne in se ne zapira, kot to delamo ženske. Moški pobegi pogosto vodijo v virtualne
svetove igric, televizije, šport ali v odvisnosti, vendar je to že tema za kakšno drugo priložnost.

Bodi Ljubezen je stavek, ki sem ga poslušala res dolgo. moji vodniki so bili res vztrajni, vendar jim je uspelo.
Dojela sem in utelešam to, kar mi dopovedujejo in ob tem se spreminja moje življenje, moje delovanje in
moja celostna podoba. In resni žna sem, da so bili tako potrpežljivi in vztrajni z mano, ko so mi
zadnjih pet let razlagali stvari, ki jih sedaj delim z vami. Pripravili so me na razpad sistema in ko se mi sedaj
dogaja ta isti razpad kot milijonom drugih, mi je lažje, ker vem za kaj gre in imam razumevanje, ki mi pomaga,
da ostajam osrediš

žnost je ena tistih veš
žna. Zdaj je moja hvaležnost širša in lahko

prepoznam lepoto in modrost, pomembnost dogodkov in sem lahko hvaležna tudi za vse tisto, kar je precej
manj glamurozno, lepo in prijetno. Nau živeti z neudobjem in to je ena ve š

žni za stvari, ki jih imate za samoumevne, pa to niso, za vodo, ki vam te
še telo, za dom, za Zemljo, ki nas tako potrpežljivo neguje, za prijatelje in vse, ki so z vami in

ob vas, tudi

žansko moško energijo v vas in v ljudeh okoli vas. Sen ške
energije, ki je zadnjih nekaj tiso žbi naj vas ne odvrne od te potentne energije, ki je
ravno tako v vas. Kar trdno verjamem je, da vstopamo v dobo, kjer bo pomembna uravnovešenost moške in
ženske energije, kar pa ne pomeni, da se bo rast ustavila. Vsi smo na premiku iz enakosti v sovisnost, v
sodelovanje in sinergijo, kjer se vse potencira. Zato naj vas ne zavede v zanikanje in zatiranje moške energije v
vas, kajti klju

žanske ženske v enodnevnem seminarju ali v notranjem popotovanju Odstiranje 7 tan
žanske ženske v sedmih delih. Ve ženski mo

čanju in sprejemljivosti, v prepu čanju notranjim tokovom se
vedno bolj povezujemo z čjo v sebi.

Mo čin je povezan z doseganjem cilja, medtem ko

či du
Čas je, da se vrnemo v svoje telo in si dopustimo, da čutimo, smo

ranljive, občutljive in zaznavamo z vsemi čuti, tudi tistimi notranjimi, za katere pogosto mislimo, da se jih
moramo naučiti uporabljati. Moja izku čutek varnosti in občutek, da
se lahko prepusti. Če imamo nekoga, ki nam pomaga ustvariti to sveto posodo v kateri se potem lahko zgodi
preobrazba, prebujenje, se bo zdravljenje ali intuitivno zaznavanje zgodilo. Če tega okolja ne znate več
ustvariti sami in potrebujete pomoč, potem je modro, da se udele čanja, kjer je tako okolje ustvarjeno,
vendar je pomembno razumevanje, da se ne učite nekaj, kar ne bi

čutimo dovolj varne, da si
dopustimo, da to vedenje resnično pride do nas. Dopustite si in bodite to, kar

čjih izzivov soustvarjanja in či v posameznikih je odprtost. Sploh za
čutka varnosti zapremo vase. Trik je v tem, da trenutno varnost i čemo v zunanjih stvareh, v odnosih,

slu če ne uspemo tega občutka varnosti najti v sebi, kar pomeni, da se morate nujno
spoprijateljiti s svojo notranjo divjo čino čenosti,
nepretočnosti. Za izmenjavo kakr čnost nujno pomembna in potrebna, zato
najdite način, da se odprete, da se počutite varni v tem. Mo čen mehanizme s pomočjo katerih
se ločujejo, kajti pri mo č prisotnost, popolna pozornost zavesti v tem trenutku zdaj in če mo

časopisa, v

čno hvale

čena na ljubezen, na radost in lepoto sveta, ki me obdaja.

Hvale čin, ki sem jih osvojila takoj ob svojem razpadu, vendar sem se najprej
osredotočala na vse pozitivne stvari, za katere sem bila hvale

čila sem se čjih ve čin, ki so v novo
nastajajočem svetu potrebne.
Bodite hvale če s pipe, za hrano v
hladilniku, za va

če so morda nevidni, neotipljivi ali nedosegljivi v zemeljskem pomenu te besede.

častite bo čni aspekt mo
čletij prevladoval v dru

č je v celovitosti in celostnosti.

Več o 7 obrazih bo čic
bo č o kreiranju in či v notranjem popotovanju v sedmih delih
DivineFeminine, ki ga začnemo jeseni.

In nenazadnje, ljubite in

Namaste Taja Albolena
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Gre za zgodbo o kateri se ne govori. Za zgodbo o Lilith, prvi Adamovi

Ena od zgodb pravi, da naj bi po 40 dneh pri

Se kdo

In vendar se iz tiso

Pravzaprav gre za stoletja dolgo borbo med pridno pun

Narava Lilith je mo

Eno najve

Lilith je

Zame Lilith pooseblja to, da si zvesti samemu sebi in da ljubi

Po Lilith spoznamo Evo, ki je bila ustvarjena iz rebra in je s tem

In vendar ni bila sramota tega, da je jedla s prepovedanega drevesa tista, ki jo je obremenila, v resnici je

ženi, ki je bila ustvarjena kot
enakovredna Adamu. In ker je hotela biti enakovredna, ker se mu ni želela podrediti, je v besu divje ženske
odvihrala iz raja in se podala na 40-dnevni Vision Quest ali iskanje odgovorov v sebi.

šla nazaj k Adamu in ugotovila, da jo je enostavno zamenjal z Evo,
ki je bila ustvarjena iz njegovega rebra in je bila zato že po naravi bolj ubogljiva in podložna moškemu, kar je
Adamu bolj ustrezalo.

žnicah in je v zemeljskih zapisih
ne najdemo. Moškemu patriarhatu je zgodba pridne, ubogljive žene bolj ustrezala kot zgodba divje Lilith, ki je
zahtevala enakopravnost.

šanosti Lilith vra ženske se vedno
za ženske, ki ne uspejo slediti njenemu klicu, ki se je ustrašijo vedno znova zapadejo v ob

življenju
ženske enkrat pride njen želi dvigniti in pokazati, biti to kar je. Vendar se v družbi v kateri živimo
najpogosteje zgodi, da jo zatremo, ker ni sprejeta, ni zaželena. In se potem žav z
ženskimi spolnimi organi? Divja ženska, ki je zatrta se ne preneha izražati, spremeni se v podivjano
samodestruktivno žensko, ki uni žje. In vse to samo zato, ker je ne znamo
kultivirati, je objeti in se z njo pomiriti.

šlo na mojo pot skozi razumevanje, da je pove število težav s
prehranjevanjem pri mladih ženskah posledica ravno te zatrtosti divje ženske v njih samih in posledi

že skozi uni

ženska, ki je ognjevita, ki se ne podreja, ki je enakovredna moškemu in njeno žensko mo
štovati. Njena energi

šili tiste posameznice, ki bi si morda drznile po njeni poti.

š sebe brezpogojno, ne glede na vse.

že takoj ustvarjen ob štva nad njo. In
Eva je žna in mila, podložna in pasivna. Njena vloga je, da streže in ugodi Adamu in
da ustvari otroke prihodnosti. In kljub vsej previdnosti pri njeni kreaciji je v njeni nedolžnosti in sladkosti ostala
iskra duha Lilith, te divje ženske, ki je v vsaki od nas. In ta iskra radovednosti je povzro

žilo s krivdo in sramoto, da je bila tista, ki je povzro

šlo za
sramoto in bole

še vedno preigrava v srcih žensk na Zemlji. V enem trenutku smo Lilith seksulne, mo
žne, ljube žne, prijazne

življenje lahko preživimo v postavljanju Eve na piedestal in Lilith v klet. In morda ste kot jaz, kajti Lilith
je bila tista, za katero sem vedela, da obstaja in vendar sem se je bala in ji nisem pustila na plano. Ob tem sem
si ustvarila cel kup težav z mojo ženstvenostjo, s telesom in kreativnostjo, ker sem se izmojstrila v zatiranju
same sebe.

In moški morda menite, da se vas ta zgodba ne ti
šo zunanjo žensko.

In ženske vse poznamo to zgodbo, kako je divja ženska in njena strast zaželena v
šem željen gost v partnerskem odnosu, ker je odlo

ževanja ali pomanjševanja, ker se no žna. Nenehno manipuliramo same s seboj in
se trudimo biti nedolže, prijazne, nežne Eve. In na koncu se ve

šni divji ženski, kar služi
kot klic prebujenja, za našo notranjo divjo žensko. Znano?

čudi, zakaj je bila ta zgodba dolgo časa izgubljena v medgalaktičnih knji

čletij podrejenosti in uti ča z velikimi koraki. Prebujanje
čne z njo in čutke

neizpolnjenosti in nezadovoljstva.

čko in poredno punčko, kar arhetipsko gledano
predstavljata ravno Eva in Lilith.

čna, neodvisna, seksualna, svobodna, divja v svoji prvinskosti. Drzne si in zato v
čas, ko se

čudimo, da imamo toliko te

čuje sama sebe in svoje najbli

čjih presenečenj je pri čano
čno

samodestrukcije, ki se ka čevanje fizičnega telesa v imenu lepote.

č mora
spo čna narava nas uči, da ljubiti sebe ne pomeni crkljanje in razvajanje, da ljubezen do
sebe pomeni, da ostajamo zvesti sami sebi, tudi če to pomeni, da smo zaradi tega nesprejete in da nas okolica
nepriznava, kar se je zelo jasno zgodilo z Lilith. Dobesedno izbrisana je iz mitologije. Ohranili smo jo le v njeni
demonski, senčni podobi, da bi z njo prestra

čutek lastni
čisto nasprotje Lilith, je ne

čila, da je jedla z drevesa
znanja, kar je Evo obte čila izgon iz raja.

čino ločenosti od Lilith.

In ta polarnost se čne,
kreativne, divje, svobodne in v naslednjem postanemo Eve, sladke, skrbne, ne če, nedol .
Celotno

če, vendar jo preigravate v svoji notranjosti na arhetipski
ravni skozi projekcije na va

času pred poroko in kako je v
kasnej času neza čna, močna, ker se postavi zase in ne trpi
poni če podrediti in biti uslu

čina pogodi, da bodo “pridne”, če bo to
pomenilo, da bo Adam njen. In ko se ustalimo v odnosu Adam pogosto pobegne h kak

Čas je, da prebudite ta del sebe in ga v polnosti
objamete v sebi! In to je del moje misije, prebujanje, vodenje skozi prepoznavanje 7 notranjih arhetipov.
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Obiskovalka portala seniorji.info je pred kratkim naletela na članek neznanega avtorja, ki ji je bil tako všeč, da
ga je morala prevesti in deliti z nami.

Na blagajni je mlada blagajničarka predlagala starejši gospe, da naj si prihodnjič prinese s seboj lastno vrečko,
ker so plastične vrečke zelo slabe za naravo in okolje. Gospa se je opravičila in mladenki razložila, ˝Veste, mi
nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih.

Blagajničarka ji je odgovorila ˝To je danes naš problem. Vaša generacija ni dovolj skrbela, da bi obvarovala
naravo za bodoče generacije.˝

Imela je prav - naša generacija ni imela te zelene miselnosti v starih časih.Takrat smo mi vračali steklenice od
mleka, brezalkoholnih pijač, in piva nazaj v trgovino. Trgovina jih je poslala nazaj v polnilnico kjer so ji očistili,
sterilizirali in ponovno napolnili tako, da so se steklenice porabljale znova in znova. Torej so resnično bile
reciklirane. Ampak mi nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih.

V višja nadstropja smo hodili po stopnicah, ker nismo imeli dvigala ali tekočih stopnic v vsakem poslopju. Peš
smo hodili do trgovin in nismo sedali v masivnega terenca s 300 KS samo, da se pripeljemo do konca ulice.
Ampak ona je imela prav. Mi nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih.

V tistih časih smo prali plenice, ker takšnih za enkratno uporabo ni bilo. Sušili smo perilo na vrvi in ne v
energijsko požrešnem stroju ki skuri do 2000 vatov - veter in sončna energija sta nam res sušila perilo v tistih
časih. Otroci so nosili rabljena oblačila svojih bratov in sester in ne vedno nova. Ampak mlada dama je imela
prav. Mi nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih.

Takrat smo imeli en radio ali TV pri hiši - in ne TV v vsaki sobi. InTV je bil z majhnim ekranom velikosti robca in
ne velikosti manjše države! V kuhinji smo sekljali in mešali na roke, ker nismo imeli električnega aparata za
vsako najmanjše opravilo. Ko smo pakirali zlomljive stvari smo jih zavarovali s starim časopisom in ne s
plastičnimi zrnci ali s plastičnim ovojem z mehurčki. Takrat tudi nismo zagnali bencinske kosilnice in kurili
bencina, da pokosimo travo. Uporabljali smo koso ali mehansko kosilnico, ki smo jo morali potiskati naokrog.

Naš fitness je bilo delo in nismo rabili trošiti elektrike v dragem fitness klubu na napravi za tek. Ampak ona
ima prav. Mi nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih. Ko smo bili žejni smo pili iz studenca ali pipe
namesto vode iz plastične posode, ki so jo pripeljali z drugega konca sveta. Prazna penkala smo nova napolnili
s črnilom namesto, da bi kupovali vedno nova pisala, in menjavali smo britvice namesto, da bi vstran metali
cele brivnike, ko britvica otopi. Ampak mi nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih.

Nazaj v starih časih smo se vozili z avtobusi in otroci so se v šolo vozili s kolesi ali pešačili namesto, da so
spremenili svoje starše v 24-urne taksiste. V vsaki sobi smo imeli samo po eno vtičnico za elektriko in ne bloke
vtičnic za napajanje ducat električnih naprav. In nismo rabili računalniško vodenih napravic za sprejem signala
s 3000 kilometrov oddaljenega satelita samo, da najdemo najbljižnjo gostilno.

Ampak, ali ni žalostno, da sedanja generacija na veliko joče kako potratni smo bili mi starejši ljudje samo zato,
ker nismo imeli te zelene miselnosti v starih časih.

Prosim pošlji to še drugim sebičnim, nergavim, in nevednim starcem ki potrebujejo lekcijo o varčevanju od
mladih vsevedežev.

vir: http://www.seniorji.info/Vasa_generacija_ni_skrbela
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1. julij od 0:05 do 3. julij do 0:52, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v stegna, jetra, kolke.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, tudi z odnosom do boga, je smiselno delat afirmacije
da imamo tukaj vedno polno podporo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

3. julij ob 20:53 je polna Luna v ozvezdju Kozoroga. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih
področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem
ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držat.

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 negovanje kože, ali za krepitev kosti , pa tudi vsi pripravki ki pomagajo pri revmatičnih obolenjih,
nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot ponavadi.

3. julij od 0:52 do 5. julij do 2:27, 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.

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.

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«.

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.

ASTRO KOT IČEK - LUNINI C IKL IA ST RO KOT IČ EK - LUNINI C IKL I



5. julij od 2:27 do 7. julij do 6:30, 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.

7. julij od 6:30 do 9. julij do 14:15, 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

9. julij od 14:15 do 12. julij do 1:32, 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.
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.

11. julij ob 12:42 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.

12. julij od 1:32 do 14. julij do 14:28, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah, vratu,
grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

ASTRO KOT IČEK - LUNINI C IKL IA ST RO KOT IČ EK - LUNINI C IKL I



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 uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.

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

14. julij od 14:28 do 17. julij do 2:32, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v členkih,
ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik, bronhiji.

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.

17. julij od 2:32 do 19. julij do 12:14, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje 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.

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.

19. julij od 6:18 do 6:32 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 želodec, prebavni sistem, trebušna pripona,
oprsje in prsni koš, jetra požiralnik, vse tekočine v telesu.
Nič ni treba komplicirati. 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.

19. julij ob 6:25 je mlaj in sicer v ozvezdju Raka.
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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.

19. julij od 12:14 do 21. julij do 19:25, 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.

21. julij od 19:25 do 24. julij do 0:39, 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.

24. julij od 0:39 do 26. julij do 4:30, 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.

26. julij ob 10:57 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.
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26. julij od 4:30 do 28. julij do 7:19, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje energije v spolne
organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju, če
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.

28. julij od 7:19 do 30. julij do 9:30, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v stegna, jetra, kolke.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, tudi z odnosom do boga, je smiselno delat afirmacije
da imamo tukaj vedno polno podporo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

30 julij od 9:30 do1. avgust do 11:57, Luna v Kozorogu, rastoča. 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«.

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.
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Zalivanje vrta:

Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:

Za zalivanje je situacija podobna kot pri gnojenju. Ob rastočih lunah voda prehitro odteče in zalivanje se skoraj
ne pozna, saj gre vsa voda zelo hitro v podtalnico.
Zalivanje ob padajočih lunah precej bolj okrepi rastline, vlaga se tudi dalj časa obdrži v zemlji.

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

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

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

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

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

Do 3. julija in od 19. julija 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.

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

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

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

Zvone Turk
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

V tem mesecu bodo prišli rezultati vaše setve, ki ste jo opravili v prejšnjih petih mesecih. Pomembno je, da
zaključite tisto, kar delate zadnje tri mesece. Rezultati bodo prihajali zelo hitro in bodo sorazmerni z vloženim
trudom in energijo. Kar pomeni, da boste želi samo, če ste sejali in da bo pridelek sorazmerno velik s količino
nege, ki ste mu jo posvetili. Zapomnite si, da tja kamor gre va

Zapišite si svoje cilje na vseh področjih, ki so vam pomembno in se jasno naravnajte na to, kar si v
svojem življenju želite in ne na tisto, česar nočete več. Jasno se usmerite v tisto, kar si

Zelo jasno boste razmišljali in pomembno
je, da ne poskušate ljudi okoli sebe prepričati v stvari, ki bi jih morali narediti. Negujte svoje telo in dušo!
Kristali, ki lahko pomagajo: Dioptaz, Sodalit

Pred vami je mesec v katerem boste uživali v družbi ljudi, ki vas obdajajo. Ljudje vam bodo z veseljem
priskočili na pomoč tako v osebnem kot v poslovnem svetu. Pomembno je, da sprejmete ponujeno pomoč in
dovolite ljudem, da vam naklonijo čas in pozornost, četudi bi raje vi pomagali drugim. To utegne biti za vas
izziv, vendar je pomembno, da dopustite, da sprejmete. Sprejmite in se zahvalite brez občutka, da ste
komurkoli karkoli dolžni. To ni vedno lahko, še posebej za vas. Čutili boste lahkotnost in stvari bodo tekle
gladko. Drobna nesoglasja in težave, ki jih boste opazili boste z lahkoto rešili, pomembno je, da si upate
spogledati z njimi. Vzemite si v naravi
Preživite več časa z otroci in živalmi, pojdite v naravo. Dolgi sprehodi vam bodo koristili. In smejte se!
Kristali, ki lahko pomagajo: Morganit, Roževec

Oktober vam bo pokazal s čim v svojem življenju niste preveč zadovoljni, kaj bi radi spremenili, v katero smer
bi se radi premaknili in kaj vam ne ustreza več. Ker je aktivnost za vas ključnega pomena bo v tem mesecu
morda ključno to, da se boste notranje umirili in ne boste kot pobesnela žival skakali na mestu. Bodite
potrpežljivi! Verjetno bo mesec naporen, saj si lahko obetate spremembe, lahko se pokažejo priložnosti za
selitev ali spremembe v stanovanju, zamenjava službe ali le zamenjava pisarne. Pozorno načrtujte in dobro
premislite, preden se odločite za spremembe. Spoznali boste kaj si želite delati in s kom si želite družiti in
nekateri ljudje bodo odšli iz vašega življenja. Spremembe bodo nedvomno del va

Kristali, ki lahko pomagajo: Iolit, Pietersit

Sedaj je čas, da z zanosom pogledate v svojo prihodnost in se odločite kaj si želite početi, katere možnosti in
priložnosti vas čakajo v življenju. Vaša sposobnost širokega pogleda vam v tem mesecu daje možnost
vpogleda v širšo vizijo. Hkrati pa boste dobili zalet, da s pogumom in vztrajnostjo, ki je ena od vaših vrlin,
dosežete vse tisto, kar si želite. Prisluhnite srcu in si dovolite, da vas vizija popelje do uresničitve vašega cilja.
Mesec bo naporen, saj bo priložnosti veliko. Zavestno se boste morali umiriti in si dati

Vse se bo odvijalo z veliko silovitostjo in naglico, zato je izjemno pomembno, da znate z
obema nogama ostati trdno na tleh. Dokončajte svoje obveznosti pravočasno!
Kristali, ki lahko pomagajo: Črni turmalin, Jet

ša pozornost, gre tudi vaša energija in tam so
rezultati!

želite, delovanje z
namero bo v tem mesecu za vas izjemno pomembno in blagodejno.

ženje, za skupno kosilo, ogled predstave ali piknik .

šega življenja v tem mesecu,
zato sta jasnost in vizija izjemno pomembna spremljevalca za vas v tem mesecu. Dnevno se spomnite, kaj
vam je pomembno.

čas za prijatelje in dru

čas za premislek.
Jasnost vizije vam bo pomagala, da boste sledili začrtani poti in da ne boste izgubili tal pod nogami zaradi
obilice dogajanja.
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Julij bo mesec, ko se boste iz divjega ritma prejšnjega meseca znašli v svojem notranjem mirnem kotičku.
Imeli boste priložnost, da sprejmete vse tiste misli in občutke, ki se pojavijo, ko ste sami s seboj. Vaš trenutek
v soju reflektorjev je mimo in energija vas bo usmerila v notranjost, v notranje raziskovanje potencialov za
prihodnost. V vas se dogajajo notranje spremembe in postavljate energijo delovanja za naslednjih devet
mesecev. Vaš pogled na svet in na ljudi se bo verjetno spremenil in morda se bodo pojavili strahovi, ki jih niste
vajeni. Pogovorite se z nekom, ki mu zaupate in se soočite s tistim, kar bi vas utegnilo v prihodnosti omejevati.
Izkoristite dopust za po
Kristali, ki lahko pomagajo: Labradorit, Granat

Julij bo idealen čas za sanjanje, za načrtovanje, za študij in za učenje vsega tistega, kar menite, da boste v
prihodnosti potrebovali. Pomembno je, da si dovolite svobodo, da vse kar delate, delate sproščeno in
premišljeno. Zberite informacije, ki so potrebne za izvedbo vašega načrta in se pogovorite z ljudmi, ki jim
zaupate. Bodite prijazni do ljudi, ki vas obkrožajo. To je čas, ko sebe osrečujete s tem, ko pomagate drugim.
Hkrati se povezujte z ljudmi, ki razmišljajo podobno kot vi. Tako boste ustvarili ozračje zaupanja in dobrih
odnosov in k sebi pritegnili potrebne informacije in nasvete. Naglica in prehitre odločitve v tem mesecu niso
priporočljive!
Kristali, ki lahko pomagajo: Lapis lazuli, Magnezit

Mesec julij prinaša nove izzive. To je čas, ko se bodo stvari začele odvijati z veliko naglico. Čas v katerem boste
spoznavali nove obraze in se srečevali z novimi ljudmi. Imeli boste pretanjen občutek za tiste ljudi, s katerimi
boste lahko v prihodnje sodelovali tako v osebnem kot v poslovnem svetu. Priložnosti bodo kar deževale in
odprta so vsa vrata za izpeljavo zastavljenih načrtov. Pomembno je le, da se zavedate, da so vam pri tem drugi
le v oporo, vi pa boste morali narediti vse potrebne korake. Občasno napetost v telesu sproščajte skozi
telesno dejavnost in ne pozabite uživati v svoji družbi! Pretirana aktivnost lahko v tem mesecu vpliva na
delovanje va
Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Obsidijan

Julij bo zanimiv mesec, saj boste tako kot prej polni malo manj znane energije, ki vam daje izziv in
moč, da te izzive sprejmete. Junij vam je ponudil obilico novih možnosti, hkrati pa nimate nobenih
oprijemljivih rezultatov vaših aktivnosti. Sedaj se bodo pokazale določene usmeritve in rezultati, ki vam bodo
dali poriv za razširitev vašega delovanja. Navdušenje nad idejami bo veliko, zato bodite osredotočeni na
detajle in pazite, da vas entuziazem ne odnese popolnoma. V tem mesecu se bo pokazalo katere svoje
iniciative boste nadaljevali in katera so tista področja, v katera boste vlagali manj svoje moči. Ni modro, da
začnete s popolnoma novimi smermi delovanja! Jasnost in vizija vam bosta v oporo.
Kristali, ki lahko pomagajo: Oniks, Karneol

Modro je vztrajati na zastavljeni poti, saj pogosto rezultatov ne vidimo takoj. Preglejte svoj napredek in svojo
držo. Pomembno je da vidite svojo pot in greste k svojim ciljem. Ne delajte velikih sprememb in se raje učite
skozi opazovanje. To je čas za popravke, poliranje in popravke na izbrani poti. Vzemite si čas za pregled svojih
vizij in prisluhnite svoji notranjosti, kaj je tisto kar si resnično želite! Julij bo čas, ko vam bo življenje pokazalo
kaj bi lahko naredili bolje, na boljši način, kaj delate dobro in kaj v enaki smeri nadaljevati naprej. Potreba po
organiziranosti v tem mesecu bo velika in čas bo idealen za čiščenje fizičnih omar, kot tudi miselnih vzorcev v
svojih glavah. Jasnost, jasnost, jasnost!
Kristali, ki lahko pomagajo: Pink Turmalin, Peridot

čitek in notranjo kontemplacijo. Notranja umiritev vam bo prinesla jasnost vizije.

šega dihalnega sistema, zato se pogosto sprostite in ne pozabite se nasmejati iz srca.

šnji mesec
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ČAJEVEC TEA TREE
Melaleuca alternifolia

DELOVANJE IN UPORABA:
Uporabo eteričnega olja in izvlečkov čajevca je sodobna fitoterapija odkrila zelo pozno, nekako po letu 1930.
Seveda sodi olje čajevca v sam vrh naravne medicine staroselcev Avstralije in Nove Zelandije.
Olje čajevca ima poudarjeno antimikrobno in razkužilno delovanje v že razmeroma malih koncentracijah.

čno olje čajevca je eno najučinkovitej Po nekaterih novejših
raziskavah naj bi bil učinkovit proti bakterijam, glivicam in virusom. Zelo pogosto ga zato najdemo v raznih
izdelkih za zdravljenje glivic na nohtih in stopalih ali v izdelkih za nego poškodovane kože (manjše rane in
vnetja).
Značilno je tudi poživilno delovanje na periferni krvni obtok, kar vse omogoča široko uporabnost v kozmetiki in
pripravi zeliščnih pripravkov kot so mazila, toniki, masaže, tinkture, inhalacije.

čenega uporabite, da z njim nama
čajevcem.

Pri vnetju sinusov in ka čno olje nakapate na robec in ga vdihavate.

čih se oku
Eterično olje čajevca je dobro raziskano in njegova uporaba je preverjena skladno s predpisi EU.

KRATEK OPIS: Čajevec ali resasta mirta, je grmičasto drevo, ki raste predvsem v močvirjastih predelih
Avstralije. Čajevec (Melaleuca alternifolia) nima nič skupnega z grmom čaja (Chamellia thea), razen
podobnosti v imenu .

Priporočamo za:

nego lasišča s prhljajem
čiščenje mastne in aknaste kože
nego nog z glivičnimi težavami
nego vnetih dlesni in obzobnih tkiv
nego pri razpokanih ustnicah, vročinskih izpuščajih
nego otiščancev
nego kože po pikih žuželk
nego ustnic pri herpesu
za inhalacije pri virozah in prehladih

Nasveti za uporabo:

Nerazredčeno eterično olje čajevca: herpes, vročinski spuščaj na ustnicah, glivice med prsti na nogah in
rokah, kurja očesa.
Razredčeno eterično olje čajevca s kamiličnim čajem: vnetje dlesni in obzobnih tkiv, nega lasišča s prhljajem,
mastni lasje.
Razredčeno olje čajevca z olivnim ali sončničnim oljem: akne, ogrci, nečista koža, kožna vnetja, odrgnine,
hemeroidi, revma, artritis, protin, bolečine v mišicah, športne poškodbe, nategi, zvini, udarnine.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI ČNEGA OLJA:
Pridobivanje: parna destilacija
Uporabljen del: listje
Poreklo: Avstralija
Vonj: svež, oster, zeliščni, medicinski
Barva: svetlo rumena
Nota: visoka / srednja

ali
Latinsko ime:

Eteri za zatiranje bakterij, virusov in glivic.

Uporabljamo ga lahko pri negi ustne votline, za zvi

ETERI

Vir: http://www.herbana.si

ših

Še posebej je primeren pri negi
mastne kože. Ker ne draži kože, ga lahko nerazred žete akne. Ali pa uporabite
tonik s

šlju lahko eteri
šanje imunske odpornosti organizma, v primeru

ponavljajo žb.
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Alfa linolenska kislina (ALA), eikozapentaenojska kislina (EPA) in dokozaheksaenojska kislina (DHA), spadajo
skupino v Omega-3 maš
Omega-3 maš

Prve raziskave o njih so vezane na leto 1944, ko je angleški znanstvenik povezal uživanje rib in dobre
koagulacijske vrednosti krvi pri Eskimih na Aljaski z nizkim številom sr

Omega 3-maš

V dvajsetletnih primerjalnih študijah med z ribami bogato prehrano in prehrano brez rib so na nekaj tiso

zmanjšanje sr
znižanje krvnega tlaka, verjetno zaradi ve
znižanje skupnega holesterola in LDL-holesterola,
zmanjšano zlepljanje trombocitov in boljša fleksibilnost eritrocitov,
izboljšanje kroni

Omega 3

Pomanjkanje izkazujejo vegetarijanci pa tudi tisti, ki rib, in posebej morskih nimajo dovolj pogosto na
jedilniku. V takih primerih se priporo

Vegetarjanci navadno jemljejo Omega 3 v obliki konopljinega olja. Pa je to dovolj? Ne. Zakaj? Ker je v
konopljinem olju omega 3 v obliki alfa linolenske kisline, ki jo mora organizem pretvoriti v EPA in DHA. In tu
nastane problem, saj se pretvori precej manj, kot bi želeli. Torej je edini nadomestek ribjemu olju, z zadostno
koli

čobne kisline.
čobne kisline se uvrščajo med t.i. "esencialne'' kar pomeni, da so bistvenega pomena, ker jih

telo ne more narediti iz drugih sestavin in zato se morajo vnašati v telo z dieto ali prehranskimi dopolnili.

Znanstvene raziskave kažejo, da omega-3 esencialne maščobne kisline blagodejno vplivajo na zdravje srca in
ožilja, zdravje možganov ter imunsko odpornost. Raziskave kažejo, da uživanje omega-3 maščobnih kislin
izboljša splošno zdravje srca in ožilja. Omega-3 prav tako zmanjšajo pogostost blagih, kot tudi resnih
kardiovaskularnih (srčno-žilnih) zapletov s smrtnim izidom. Uživanje omega-3 esencialnih maščobnih kislin
zmanjša umrljivost zaradi srčno-žilnih zapletov.
Študije kažejo, da lahko omega-3 esencialne maščobne kisline povečajo integriteto membran možganskih
celic, kar izboljša razpoloženje, kognitivne sposobnosti in splošno spoznavanje ter zavedanje, poleg
spodbujanja rasti možganskih celic (ki nadomestijo odmrle možganske celice). V zvezi z rastjo možganskih celic
je bilo v eni izmed študij ugotovljeno, da sta se povečali bela in siva možganovina pri ljudeh, ki so uživali
omega-3 esencialne maščobne kisline v primerjavi s tistimi posamezniki, ki jih niso.
Učinki omega-3 esencialnih maščobnih kislin na splošno zdravje možganov je lahko posledica krepitve
delovanja omega-3 esencialnih maščobnih kislin na mielinsko ovojnico, ki obdaja možganske celice in jim
omogoča, da pošljejo svoje signale učinkovito zavisiin pravilno do drugih možganskih celic.
Nekatere raziskave kažejo, da imajo omega-3 esencialne maščobne kisline protivnetni učinek. Čeprav je bilo
ugotovljeno, da lahko omega-3 esencialne maščobne kisline preprečujejo nastanek nekaterih vrst raka s
posredovanjem vnetnega odziva.
Ne glede na zgoraj navedeno, se omega-3 esencialne maščobne kisline uporabljajo pri lajšanju vnetnih
boleznih, kot so Kronova bolezen in revmatoidni artritis.

čne kapi pri tej populaciji. Njegove
teorije v začetku niso jemali resno. Šele z obsežnimi klinično-farmakološkimi študijami in določitvami
vrednosti omega 3-maščobnih kislin v hladnomorskih ribah (losos, skuša, slanik), so odkrili njihov pomen.

čobne kisline niso le material za nastanek nekaterih tkivnih hormonov, ampak so tudi osnovni
gradbeni element v membrani naših celic. Brez njih celice ne izvajajo v celoti svojih bioloških nalog. Predvsem
v zgodnjem otroštvu so pomembne za pravilen razvoj možganov in retine.

č
prostovoljcih ugotovili:

čnih kapi za polovico,
čje tvorbe prostaciklina E3, ki olajša dilatacijo žilja,

čnih vnetnih bolezni, kamor spadajo revma, psoriaza, Morbus-Chronova bolezen, ulcerozni
kolitis

Pri dnevni dozi (3000 do 5000mg) deluje: protivnetno, krepi srce, varuje organizem pred nastankom
rakavih celic, preprečuje okvare oči, skrbi za dobro delovanje neuro transmitorjev, pomaga pri depresiji,
artritisu, demenci in različnih alergijah. Je nepogrešljiv v anti aging medicini, med drugim podaljšuje telomere,
segment DNA, ki ležijo na koncu kromosomov, njihova naloga pa je staranje organizma.

čajo kapsule omega 3-maščobnih kislin kot dodatek k prehrani.

čino omega 3 le prehransko nadomestilo, ki bazira na algah. Tudi pri uporabi Krilla moramo biti pazljivi.
Kupite le tistega z oznako, da je prost težkih kovin!
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Uvod dr. Aziza: Za vas imam še ve

Ve

č dobrih novic. Kaj če bi vam povedal, da vam lahko dieta Popolna desetka
pomaga dlje ohraniti mladosten videz? Veste, čar te diete je v uravnovešenju številnih hormonov, ki igrajo
ključno vlogo pri teži in zdravju. Dieta Popolna desetka se osredotoča na deset najpomembnejših hormonov v
telesu. Vsak izmed njih izjemno vpliva na druge. In ko je teh deset hormonov v popolnem ravnovesju, se
človek znebi odvečnih kilogramov, obenem pa se opazno pomladi.

Dieta Popolna desetka ima manj pravil in omejitev kot druge diete, zaradi katerih ste lačni, nezadovoljni ali
manj zdravi. Poleg tega vam ne bo treba nikoli preštevati kalorij, gramov maščob ali odstotka ogljikovih
hidratov. Dieta Popolna desetka predstavlja načrt za prehrano za vse življenje. Naj poudarim, da ne gre za
hitro, a dolgoročno neučinkovito rešitev.

Za razliko od knjig o dietah, ki omejujejo pestrost jedi na kuhinjo, značilno zgolj za eno državo, dieta Popolna
desetka zajema vrhunske okusne jedi iz različnih kultur, od ameriške do vietnamske.
Dieta ponuja pestro izbiro živil, ki zadovoljijo tudi brbončice – od rib, namočenih v šampanjec, do pregrešne
skutine torte. Zajema najboljše iz številnih zdravih kuhinj ter to združuje v prehranski načrt, ki se ga lahko drži
vsakdo in ima tudi koristi od njega. Predstavljajte si »mednarodno« dieto, primerno za ljudi vseh vrst, a z le
peščico pravil in omejitev. Izberite svoj pridevnik. Osupljiva. Neverjetna. Izredna. Nepremagljiva. Vse to velja
za enkratno dieto, ki si resnično zasluži »popolno desetko«.

FACE FORCE YOGA: POPOLNI TRENING
Izjava sijoče, navihane šestdesetletnice: »Veš, Savina,« mi je rekla po nekajmesečnem treningu, »ko sem prvič
prišla na Face Force Yogo, sem predstavljala ''klub razočaranih gospodinj''. Bila sem brez volje, izčrpana, s
kopico odvečnih kilogramov, z vsemi simptomi menopavznih težav; prsi so bile prazne in usmerjene proti jugu,
da o obrazu ne govorim … Zdaj prekipevam od energije, telo je dobilo nazaj obliko peščene ure, libido se je
spet prižgal, inkontinenca ustavila, celulit stopil, ščitnični hormoni so se izboljšali, prsi so spet zapeljive in
stoječe, trebušček plosk, ustni kotički so se dvignili in na moje največje veselje nimam več visečih hrčkastih
vrečk pod čeljustjo in podbradka. Pa očke so se mi razprle, čustva odprla. Zdaj definitivno spadam v klub ''Seks
v mestu''.«

Njeni rezultati niso plod nobenega čudeža, ampak sistematične obnove celotnega organizma, ki se hvaležno
odziva in regenerira, ko dobi to, kar potrebuje. Poleg dveh tedenskih skupinskih treningov je vsak dan doma
izvajala vaje za obraz in telo, upoštevala nasvete dr. Sanje Toljan, specialistke za bioidentične hormone, se
prehranjevala po načelih diete Popolna deset ter uživala superživila, ki sva jih izbrali na podlagi njenega
zdravstvenega stanja. Vsak element je enakovredno pomemben v mozaiku popolnega počutja. Med sabo se
podpirajo in potencirajo. Če boste spremenili prehrano, na pravo vadbo pa pozabili, boste dosegli le majhen
odstotek potenciala, ki vam je na voljo in vam pripada. Tudi vadba brez pravega nutricističnega načrta vam ne
bo nudila vsega, kar potrebujete za optimalen videz in počutje. Ko boste pa oboje povezali – potem je
popolnost zagotovljena. Je čista matematika. Vsi členi enačbe so jasni. In vse skupaj je totalno preprosto.
Ravno to mi je pri Face Force Yogi najbolj všeč. Tako/zato sem jo tudi naredila.

č kot 600 strani samo za vas. Naročite jo lahko na www.faceforceyoga.com

Zgodbe o uspehu

Dieta Popolna desetka obstaja že vrsto let. Pred objavo te knjige je z njeno pomočjo shujšalo in si okrepilo
zdravje več tisoč ljudi. Mnogi so o svojih izkušnjah pisali spletne dnevnike in na strani
www.theperfect10diet.com razkrili svoje zgodbe. Tu je nekaj misli teh ljudi:

»Po dveh letih imam pol manj kilogramov – s 100 sem shujšala na 55 kilogramov. Z dieto Popolna desetka sem
si povrnila zdravje in postavo.«
- Jen C.

»Obožujem dieto Popolna desetka. Pri njej namreč ne gre za omejevanje maščob ali ogljikovih hidratov. Je
povsem drugačna od drugih diet.«
- Meghan B.
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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

P.S. V
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Spletne strani:

am je bilo kaj v tej č, bi si česa č ali manj? Prosim delite to z
menoj na mojem Facebook profilu ali mi po

številki še posebej vše želeli ve
šljite e-mail. Vaše mnenje šteje!

© Copyright 2000-20 Taja Albolena s.p.

E-mail:

Arhiv starih številk Namarie
http://www.divine.si/namarie/arhiv.html

Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineAligning 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
DivineSpaces svetovanja po principih eng Shuija in energijsko

jo 040 503 895

vam čete na

či čenje prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj. Nudi tudi

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


