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Pozdrav svetlobe !
Di

Novost je notranje popotovanje v sedmih nadaljevanjih MIDVA - intimno partnerstvo

ši po pomladi! In pomlad prinaša novosti. Energija, ki se prebuja nas oskrbuje z mnogimi navdihi in
mnogi od njih se udejanjajo in prizemljujejo.

žajo in v sklopu Zen Imperial potovanj za dušo smo za vas pripravili

šje fizi
žele, kamor bomo potovali. Verjamemo namre

ša notranja vrata zavesti. In na nas je, da smo zavestni
iniciacije, ki nam jo popotovanje ponuja in te klju Moje navdušenje je dobilo

šene zemljevide po katerih bomo potovali. Prvo popotovanje nas vodi v Ustvarjanje svetega
prostora na Javo in Bali, za poletje pa pripravljam Misti

š že
preizkušeni program žele Faraonov, popotovanje v Egipt. JA! sanje se uresni

še eno notranje popotovanje, ki sem ga poimenovala Spomladansko
š š

šem življenju. š
š) želimo narediti

prostor za tako težko pri žite v
meditaciji Prebujenja.
Nadaljujemo pa tudi z mese šnega. Povratne
informacije me razveseljujejo. Po kreativnosti nadaljujemo v marcu z vrlino zaupanja.

, kjer se bomo
spuš

ših odnosih, po uspešno zaklju
življenjski

namen. V marcu pa za ženskosti. Vsa tri notranja
popotovanja temeljijo na novi paradigmi kreiranja iz srca, ustvarjanja svetega prostora, intimnosti in
povezanosti. Vabljeni!

Prvomajske počitnice se hitro bli
čisto unikatna popotovanja na izbrane destinacije s programi, ki vključujejo dnevne duhovne prakse,
meditacije, zdravljenje z zvokom in vpoglede pod povr čne realnosti v energijske danosti,
zgodovino in modrost de č, da vsaka destinacija, kamor
nas pritegne, za nas skriva ključe, ki odpirajo na

če odkrijemo. čisto realne
in utele

čni Avalon z Merlinovo jamo in Mihaelovo goro,
ko bomo odkrivali Anglijo na čisto poseben način. Kmalu pa bo upam luč sveta ugledal tudi na

Čarobnost de čujejo.

Druga novost tega meseca pa bo
či čenje zavesti. Pomlad je namreč idealen čas za či čenje krame in vsega, česar ne potrebujemo več,
da bi naredili prostor za nove stvari v na Či čenje notranjih domov(teles) in zunanjih
domov (hi vse krame, bo v tem letu, sploh v prvi polovici leta izjemno pomembno, če

čakovano Zlato dobo. Zato vas 21.3.2012 vabim, da se mi pridru

čnim ciklusom meditacij, ki se je izkazal za uspe

čali v ustvarjanje zavestnega partnerstva na osnovah intimnosti, povezanosti s praksami kako
ustvariti pozitivno spremembo v vseh va čeni skupini v februarju pa
odpiram sveti prostor za novo notranje popotovanje ZMENEK Z USODO - prepoznaj svoj

čnem tudi z novo skupino DIVINEFEMININE - esenca

Taja Albolena

MISEL MESEC AMISEL MESECA

"Do what you can, with what you have, where you are."

"Stori, kar lahko, s tem, kar imaš, tam, kjer si."

--Theodore Roosevelt



Še do nedavnega so bile vloge, ki jih imamo ženske in moški v svojem življenju mo ški s
bii v svoji rigidni ma šal denar in ženske v svoji rigidni vlogi matere in
gospodinje. To je bila moja izkušnja, ko se odraš ših, temve

ših svojih prijateljev. Nato se je zgodila osvoboditev teh zakostenelih vlog in tako moški kot
ženske so se v svojih vlogah mo žali ravnovesju 50/50 v svoji notranjosti. Ženske so se osvobodile
in zakorakale v moški svet, postale samostojne, neodvisne in smo uspešno kastrirale moške, ki jim o

žili in postali neodlo
ženske v svojih življenjih

prinesla ravnovesje tudi na drugi strani. V svojem življenju sem vedno bolj ugotavljala, koliko me je stala ta
moja osvoboditev predvsem v smislu zatiranja svoje ženskosti na ra ški na

Ženska v svoji polni mo
ški-ženska in kako nerealna

pri ženske od moških, da nam bodo ustregli in v nas prepoznali ženskost, ko se vedemo
kot moški in delamo stvari na moški na ški meh

žam, da smo ženske vedno bolj nezadovoljne,
ne glede na vso svobodo, ki smo jo dosegle v zadnjih 50 letih. Po mojem opažanju nas je ta svoboda stala
ogromno.

Ko sem v sebi prepoznala željo po izpolnitvi, po ne
šla iz faze iskanja potrditve zunaj sebe, iz faze ko se mi je zdelo potrjevanje s strani drugih

nekaj najbolj normalnega in sem to pri
šla v

moške kvalitete usmerjenosti, jasnosti, doseganja, analiziranja, logike in tekmovalnosti. Seveda v moškem
svetu vse temelji na teh kvalitetah. In bolj ko sem se mojstrila v teh veš

ženstvenost in sijaj ter se na koncu neko jutro zbudila z ugotovitvijo da mojemu moškemu
verjetno ni po godu še en moški v skupni postelji. Postala sem moža

žnostjo in ženske v naši družbi, ki se pritožujejo, da
jim moški uhajajo z mlajšimi in bolj ženstvenimi damami, ženskami, ki moškim dovolijo, da so v svoji vlogi
moškega. Ugotovila sem, da moram nekaj korenito spremeniti druga

ženskosti ali popolnega zanikanja in izni

ženskosti je del notranjega popotovanja DivineFeminine - prebujanje
ženskosti, ki sem ga postavila s tem namenom, da pomagam ženskam, da se prebudijo v svojo izvorno
esenco, ki so jo izbrale z rojstvom. Kot duša sem zbrala žensko telo in žensko esenco, in hrepenela sem po
tem, da se vrnem nazaj. Vendar kot vsi vemo, poti nazaj ni, vedno vodi samo naprej, samo naprej. Sama
sebe sem prisiila v rast in razvoj, v preseganje starih vlog in v kreiranje tega, kar sem poimenovala intimno
partnerstvo.

ženske prebudimo v izvorno žensko esenco in ustvarimo partnerske odnose, ki si jih želimo.
Skozi zadnjih 6 mesecev sem na vsakem predavanju, ki sem ga imela vedno znova in znova ugotavljala isto
stvar, hrepenimo po spremembi in vendar si ne upamo naprej, ker ne vemo kaj nas

ški, ki se prebujajo se z veliko ve ženske,
kajti v njihovi naravi je, da iš življenjem in smrtjo, da izzivajo smrt in vodijo.

Uravnovešanje moškosti in ženskosti v sodobni pop kulturi, vse kar je prinesla “flower power” generacija
hipijev v 60-tih letih je pravzaprav v popolnosti izni škim in žensko. Predvsem na
seksualnem podro

šamo potešiti s stvarmi zunaj sebe. Se
potem ši družbi toliko odvisnosti? Notranjo praznino in nezadovoljstvo skušamo prikriti s
substancami, dejavnostmi ali z drugimi ljudmi; odvisnosti od hrane, pija

šnje in procese

čno polarizirane. Mo
čo pozi skrbnika, ki je domov prina

čala in ta model opazovala ne le pri svojih star č
tudi pri star

čno pribli
čitamo,

da so se pomehku čni mamini sinčki in cmere. Če razumemo ravnovesje, ki se ustvarja v
naravi, bi nam moralo biti jasno, da je osvoboditev, ki smo jo ustvarile predvsem

čun delovanja na mo čin.
Ko sem v zadnjih 6 mesecih potovala po Sloveniji s svojim predavanjem či sem
vedno znova dobivala potrditve tega, kako smo zamenjali vloge na relaciji mo

čakovanja imamo
čin. In na drugi strani, ko prepoznavamo, kako se mo čajo,

kako ne poskrbijo za nas, nam ne nudijo opore. Skratka opa

čem drugačnem, sem ugotovila, da sem v svojem v
svojem odnosu

čakovala, v fazo, ko sem se zavezala temu, da bom poskrbela sama
zase, da ne potrebujem nikogar zunaj sebe, da bo potrdil mene, to da sem sprejeta. V tej fazi sem

činah bolj je moj partnerski odnos
izgubljal naboj. Nikakor mi ni bilo jasno kaj se dogaja in ne glede na to, kako zelo sem se trudila sem
izgubljala

ča in izgubila sem stik s svojo mehkobo,
ne čutnostjo. Prebujenje je bilo boleče, kot je za mnoge

če bom tudi sama pristala na tej poti v
pekel prebujanja čenosti sebe.

To popotovanje skozi prebujanje

Čas je, da se

čaka. Tretja faza
partnerstva v katerega se kolektivno premikamo od nas zahteva avtentičnost in pristnost, da nehamo igrati
in se pretvarjati, da smo nekaj kar nismo in da gremo v svojo izvorno esenco tega kdo mi smo. In seveda je
to najbolj grozna stvar, ki si jo lahko zamislimo. Na nekem nivoju pomeni smrt vsega kar poznamo, smrt
znanega, osebnosti in ega. In mo čjo lahkoto podajajo na to pot kot

čejo rob med

čilo privlačnost med mo
čju se pozna, kako se trudimo in če pogledate malo v medije koliko nasvetov nam

ponujajo je jasno, da smo priča velikemu nezadovoljstvu, ki ga sku
čudimo, da je v na

če, drog, zdravil, dela, spolnosti,
računalnika, video igric ali od ljudi pravzaprav uporabljamo za to, da prikrijemo notranji nemir in
nezadovoljstvo. Jaz sem izbrala drugačno pot. Verjamem v rast in napredek invse svoje izku
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kako najti sebe in ustvariti harmonijo
7 srečanj vsakih 14 dni bo pred vami vsakič razgrnilo novo temo v

ustvarjanju odnosov, ki temeljijo na du Gre za izjemno transformativno izkušnjo in
zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega popotovanja.
Bistvo skupnega popotovanja je ustvarjanje medsebojne podpore in odnosov, ki nas bodo podpirali v tem,
kar želimo postati in ne v tem kje trenutno smo ali kjer smo bili.
Gre za ustvarjanje skupnosti, da se spodbujamo in podpiramo v tem, da ustvarimo odnose povezanosti,
pripadnosti in soustvarjanja.
Ko so mi moji vodniki jeseni leta 2007 jasno povedali, da moram o tem za

je notranje popotovanje, ki

1. Kaj je ljubezen in kako se pripraviti na to da jo delimo -
2. -
3. Osvobodite svoje notranje ujetosti -
4. Prebudite svoje mo magnetiziranja -
5. Spoznaj sebe -
6. Spoznavanje neomejenih možnosti v intimnem partnerstvu -
7. Soustvarjanje odnosa, ki si ga -

Gre za večerna druženja, ki bodo trajala od 18-21. ure

Notranje popotovanje vodi .

Srečanja potekajo na Miklošičevi 13 v Ljubljani, Tempelj Divine.

še z nekom sem združila v notranje popotovanje, skozi katerega bomo
skupaj potovali naslednje 4 mesece.

ši namesto na egu.

ženskosti v ženskah saj s tem prebujamo moškost v moških.

želite, s svojim dušnim partnerjem

četi predavati sem jim povedala,
da imajo napačnega človeka, ker se v tej vlogi enostavno nisem prepoznala, danes vem, da je moje notranji
klic povezan s prebujanjem izvorne

Pusti preteklost za sabo

či

23.3.2012
6.4.2012

20.4.2012
4.5.2012

18.5.2012
1.6.2012

15.6.2012

Midva - intimno partnerstvo

Sedem srečanj vključuje

Taja Albolena

nam bo razkrilo, da se moramo na ljubezen
najprej pripraviti. Ker smo navajeni, da jo i .
Pogledali bomo razliko med tradicionalnim partnerskim odnosom in kako ustvariti odnos, za katerega
nimamo vzora v dru

š

žbi, ki jo poznamo. Pa tudi kakšni so odnosi iz ega in odnosi iz duše ter razliko med
njimi. Prepoznali bomo napake, ki jih delamo in kako kot ženske vstopiti v svojo izžarevanje, v svoj sijaj in
biti ženska z velikim Ž.
V naslednjem sre

šamo s seboj iz odnosa v odnos. Tragi
želimo bližino in odprtost s

svojim izbranim partnerjem, kajti preden pridemo v stik z ljubeznijo pridemo v stik z bole

želimo,
po ženstvenosti.
Lastna pristnost in integriteta sta v kreiranju intimnosti v medsebojnih odnosih bistvenega pomena. Kaj je
tisto, kar je v vas, da to lahko delite s svojim partnerjem,

želimo s tem, ko enostavno smo, kar smo.
Iz osredoto

šega moškega pritegniti moškost, ki si jo želite, kako ženska s svojim izžarevanjem
in ženskostjo pritegne k sebi moškega in kako s tem, ko smo kar smo dobimo vse tisto kar si želimo brez
potrebe, da karkoli razlagamo. Kako si dopustiti, da sinhronost, magi ži postanejo del vašega
vsakdanjega življenja.

čemo zunaj sebe je prvi korak v tem, da jo najdemo v sebi

čanju si bomo pogledale kako pomembno je narediti prostor za partnerja in kako
pomembno je, da zaključite svoje pretekle odnose, da ste lahko polno prisotne v tem, ki ga ustvarjate. Zelo
rada uporabim prispodobo, da je potrebno polno skodelico najprej izprazniti, da bi jo lahko ponovno
napolnile. Vsi imamo pretekle ranjenosti in bolečine, ki jih prena čno
je, da se ta oklep, ki ga zaradi ranjenosti ustvarimo aktivira vsakič, ko si resnično

činami, ki nam
preprečujejo odpreti srce. Potrebno je prepoznati in se soočiti s svojim izvornim načinm delovanja, ki nas
vedno znova vrne v stare rane.
In ko izpraznemo skodelico je čas, da jo na novo napolnimo. Pomembno je, da vemo kaj si resnično

čem hrepenimo in kaj je tisto, kar v nas prebudi izvorno esenco

čas je , da to prepoznate v sebi, namesto da
pričakujete od partnerja, da bi to moral vedeti. Spoznavali bomo ključe, ki nas vodijo v odkrivanje
intimnosti na vseh področjihm kako kreirati to kar si

čanosti na jaz se bomo premaknile v osredotočenost na midva, v soustvarjanje. Z vami bom
delila skrivnosti kako iz va

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

Morda čutiš,

Zmenek z usodo

Sedem srečanj vključuje

Taja Albolena

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

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

Če prepoznavaš to v svojem življenju in hkrati čutiš močan notranji klic, notranje hrepenenje je dobra
novica, da nisi sam. Večina nas čuti notranji klic, ki obljublja več. Čutimo večji namen, večji pomen, več
strasti, večji vpliv. Dejstvo je, da se nahajamo na premiku, premiku vrednot, premiku zavesti, premiku v
družbenih in ekonomskih sistemih kot jih poznamo danes. Ljudje čutimo močno potrebo, hrepenenje po
tem, da bi se čutili živi in da bi čutili, da s svojim življenjem prispevamo k celoti, da ustvarjamo pozitivno
razliko v svetu, v katerem živimo. Ljudje čutimo željo po povezanosti z vsem kar je, po povezanosti z
lastnimi globinami in z mestom višje modrosti, ki je v nas samih.

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

je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi tri mesece, 7 srečanj vsakih 14 dni bo pred
vami vsakič razgrnilo novo temo starodavnih šol misterijev, sodobnih dognanj znanosti in osebnih izkušenj,
ki sem jih v svojem 18-letnem popotovanju vase spoznala. Gre za izjemno transformativno izkušnjo in
zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega popotovanja.
Bistvo skupnega popotovanja je ustvarjanje medsebojne podpore in odnosov, ki nas bodo podpirali v tem,
kar želimo postati in ne v tem kje trenutno smo ali kjer smo bili.
Gre za ustvarjanje skupnosti, da se spodbujamo in podpiramo v tem, da dosežemo svoj najvišji potencial in
izpolnimo svojo misijo na Zemlji.

1. Spomni se kdo si v resnici
2. Utelešenost v prebujanju avtentičnosti -
3. Vaši notranji zavezniki v doseganju nezamisljivega
4. Razkrivanje notranjega mita, ki tvori vaše življenje -
5. Povezovanje z Višjim jazom in prebujanje svojih potencialov
6. Vstop v svet neomejenih možnosti
7. Odklepanje svoje Usode in razkrivanje višjega namena

Notranje popotovanje vodi .

Srečanja potekajo na Miklošičevi 13 v Ljubljani, Tempelj Divine.

16.3.2012
29.3.2012

12.4.2012
10.5.2012

24.5.2012
7.6.2012

21.6.2012
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Ste imali v mesecu februarju divjo vo

Glavna tema tega meseca bo zaupanje, vera vase, vera v

žnjo? Mesec nas je vodil v uravnovešanje notranjih polarnosti. bilo je
intenzivno, kajti kot sem povedala v januarju še vedno drži, da se soo sen

želi na plan. In žali, lahko

š še pred tem
pa je š
Kot sem že povedala, je dom tam, kjer ste vi. Dom je vaše telo in dom je prostor v katerem bivate.

želite znebiti, odvisnosti, izkoristite marec. Konec meseca za
š om ni le prostor kjer bivaš, dom je atmosfera,

je ob š ustvariti. In kot je pomembno o š
š

življenju. Organizirajte se.

življenje in v to kar ustvarjamo. Skozi procese
soo ši sami sebi, da si dopustimo in odpustimo
vse bole žanski. Zaupanje je eden
najve šamo stopiti v stik s sabo. Marec
nas vodi tudi v š

še
vere , našega zaupanja na odrasle v našem svetu, zato je tako zelo pomembno, da se pomirimo s tem
odraslim v sebi in da vzpostavimo harmoni šem v sebi. V marcu še
zadnji

š

ženskosti in ker je ženskost tista, ki ustvarja sveti prostor, je izjemno pomembno,
da najdete ta aspekt v sebi. Sveti prostor nam drži podporo v š

žnost, ki jo potrebujemo takrat, ko potujemo skozi divje vode zunanjega sveta.

Marec me u žnosti v vseh njenih odtenkih in prva lekcija je bila lekcija
ranljivosti. Brez voljnosti, da smo ranjeni, se ne moremo odpreti ljubezni. Ko smo se voljni odpreti tvegamo
ranjenost srca in ob tem, ko se odpremo najprej naletimo na svoj š

š š želimo držimo stran od
sebe. In namen tokratnega sklopa meditacij je v zaupanju sebi, v pripravljenosti, da se odpremo in v
voljnosti, da smo ljubljeni.

Ženske bom skozi proces odpiranja, ki je lastne ženski
esenci tako ški esenci vodila
ob prazniku žena na ve ženju. Na sre
Ženska v svoji polni mo žila vse o
ženski esenci, najglobjem hrepenenju žensk, kako biti
ženska v svoji polni mo
ženskosti.

Zelo senzualna in strastna bo tale pomlad.
Želim vam obilo užitkov in žena vsem
ženskam po svetu.

čamo s čnimi deli sebe. Vse to,
kar ste potlačili v preteklosti prihaja ven in če ste bolj umirjeni in ste do sedaj v sebi potiskali jezo in svojo
divjost, le-ta če ste bili do sedaj zelo aktivni in ste se z lahkoto izra čutite nenavadn
občutljivost in ranljivost v sebi, ki je za vas nenavadna. Pomembno je, da se soočite s tem, čemur se
upirate. Soočite se z ovirami, ki vam preprečujejo rast znotraj vas.

Energijsko či čenje prostora je v tem mesecu zelo pomembna, da si naredite prostor za novo,
či čenje krame tisto, ki vam bo pomagalo izprazniti skodelico, da bi jo lahko ponovno napolnili.

Če imate
navade, ki se jih čnemo z novim notranjim
popotovanjem, ki bo namenjen prav či čenju krame. Kajti d

čutek, ki ga mora či čenje telesa, je pomembno tudi urejanje doma.
Či čenje krame bo zelo pomembno v tem času. Naredite prostor za novo. Sledite tej energiji, uredite stvari
v svojem

čanja s svojim notranjim otrokom, s tem, da postanemo star
čine preteklosti delamo prostor za to, da se odpremo in smo kar smo - bo

čjih izzivov kajti soočamo se s svojimi ranjenostmi ob tem, ko posku
či čenje tistih dogodkov v preteklosti, kjer smo imeli občutek, da smo nehali zaupati vase in

smo svojo vero prenesli iz sebe na nekaj zuanj nas. Celotno udomačevanje je temeljilo na prenosu na

čen odnos med notranjim otrokom in star
č v pomladnem času začenjam z notranjim popotovanjem DivineFeminine, katerega namen je ravno

v tem vodenju vase, da se pomirimo s temi deli v sebi. S tem notranjim popotovanjem bomo odpirali
portal Povezanosti skozi Prebujenje, skupinsko meditacijo s katero bomo naredili uvod v spomladansko
či čenje zavesti.

Zaupanju vase je namenjena tudi molitev tega meseca.

Marec bo prebujal esenco
času preobrazbe in či čenja, saj nam nudi

negovanje, milino in ne

či sprejemljivosti, odprtosti in nedol

čustveni oklep, ki čiti srce pred ponovno
ranjenostjo, kajti oklep smo ustvarili v preteklosti, ko smo bili ranjeni in smo se temu uprli. Ker nismo
spustili energije skozi sebe se je leta zgostila v oklep, ki ga nosimo s seboj in za katerega mislimo, da nas
čiti pred ranjenostjo, v resnici pa smo se za čitili pred ljubeznijo. To kar si najbolj

kot je prisotnost lastna mo
černem dru čanju
či in svetost pa bom razlo

či in utelesiti svojo esenco

čestitke ob prazniku

DIVINE.SI
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P O S E B N O ST T EG A MESEC A . . . O STA R APO SE BN OST T EG A MESECA. . . O STA R A

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

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

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

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

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

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

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

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

častnost in povezanost v sebi. Povezanost predstavlja dokončno izpolnjenost, popolno enost, ki se
nahaja v vseh stvareh in je mogoča le, ko svojo osebnost predamo bo čna energija
povezanosti predstavlja zlitje, spajanje, zdru

čljivo povezana. In samo sami sebe lahko
prikraj če dajemo s pričakovanji ali navezanostjo, ki so ovire na poti
prejemanja.

Pomladno enakonočje je praznovanje ravnovesja med svetlim in temnim ciklusom leta, med soncem in
luno, med ognjem in vodo, jangom in jinom. In iz te povezanosti se rojeva novo čenja se
obdobje intenzivne rasti, ko je čas za povezovanje, zdu

Marec nam bo

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

lahkoten.
in kontroli

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

ki je v va
Ostara

:

h

.

Ostara je tista, ki nas spomni na pomembnost cenjenja sebe in svojih darov, da prepoznamo svojo
veli

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

želite ustvariti v
svetu.

šem srcu.

žanskemu. Dinami
ževanje v nekaj novega. Ko se predamo povezanosti s tem

presežemo sami sebe. Gre za zavedanje, da sta dajanje in prejemanje del enega, da gre za povezanost
vsega kar je v eno. Ko brezpogojno dajemo, brez vsakršne navezanosti in brez potrebe, da bi karkoli dobili
nazaj, se nam vse vrne, kajti dajanje in prejemanje sta nelo

šamo za darilo prejemanja,

življenje. Za
ževanje, za plodnost in ponovno rojstvo. Iz

povezovanja izhaja novo življenje.
DIVINE.SI
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Naj nič najdra

č

čino bo

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

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 imam danes zaupanje
Naj presežem skušnjavo, da pozabim tvojo mo
Naj presežem skušnjavo, da pozabim tvojo ljubezen
Naj presežem skušnjavo teme, ki me obdaja
Naj vedno vidim dobro v ljudeh
Naj spoznam veli žanskega v sebi najdražji.

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

š

š z menoj, najdražji.

Naj me zaupanje dvigne
Naj se v srcu prebudi resnica
Naj bom orodje tvojega miru
kjer je sovraštvo, naj sejem ljubezen
kjer je krivica, odpuš

žalost, veselje

naj ustvarjam vsak dan
kot da je zadnji.

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI
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SPOROČILO KRISTALNE D EVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E

APAŠKE SOLZE ...

Afirmacija deve kristala

kamen za
“

”

Apaške solze je oblika obsidiana, ki ima precej bolj ne
ga ter Mehiki Gre za vulkansko steklo, ki ima v

sebi poleg mo

te

minerala
v v i pod i

o

: " Prepoznavam, da je Zemlja moj dom

š
Ko se znajdete v situaciji, kjer je prisotna negativna energija vas zaš

š prostor tukaj in zdaj. Pomagam pri
odstranjevanju toksinov iz telesa in hkrati revitaliziram vaš imunski sistem. Z vami sem, da vas spomnim, da
lo žema vse kar obstaja, tudi vaše zemeljsko
vozilo, ki ga mnogi prezirate iz dna srca. Moja naloga je, da vas spomnim na to, da je vaše telo sveta
posoda, ki jo morate pripraviti na to, da se vanjo lahko zlije duh. Od vaše sprejemljivosti in kapacitete vaše
posode je odvisno koliko te energije duha boste lahko spustili skozi sebe. Pomagam vam raztapljati vse
blokade, ki vas ov si ne dopustite pove še svete posode. Vsa u

še duše. žema vse, da si to tudi dopustite. Za vas odpiram
portale, kjer prihajate v lažji stik z devinskimi bitji Narave in vam pomagam vzpostavljati ravnovesje med
elementom zemlje in ognja.

žno energijo od ostalih vrst obsidiana. gre za
obsidian,

ške solze

. Jaz sem prizemljen, varen in zaš
š

čite
čitim in preobrazim vse negativne

vplive. Prizemljujem in vas skozi čakro zemeljske zvezde sidram na va

čevanje na materialno in duhovno ni modra izbira. Duh pre

čati kapaciteto va čenja na zemeljski ravni ste
izbrali iz va Čas je, da se spomnite, da duh pre

črnega
ki je moč najti v Arizoni in v še nekaj krajih v ZDA .

čne ognjene energije tudi močno zemeljsko kvaliteto in zato zelo prizemljuje. Legenda pravi,
da se je po številnih vpadih Apačev v naselja belih ljudi v Arizoni se zbrala skupina rednih vojakov in
prostovoljcev. Poiskali so sledi ukradene živine in nato so čakali na jutro, da bodo napadli Apače. Apači so
bili prepričani, da jih belci ne bodo odkrili, zato jih je njihov napad povsem presenetil. Napadalci so bili
veliko številčnejši. Od 75 Apačev so jih skoraj 50 pobili že s prvimi streli. Ostali Apači so se umikali proti
prepadni skali in skočili v smrt. Takšna smrt jim je bila ljubša, kot da bi umrli od roke belcev. Dolga leta
zatem so tisti, ki so si upali plezati po nevarnih pobočjih gore Big Pacacho v Arizoni, pripovedovali o
zbledelih okostjih, ki so ležala po vdolbinah pobočja. Apaške ženske in drugi svojci umrlih so se zbrali blizu
vznožja gore, kjer so bila tla pokrita z belim peskom, in vso luno objokovali svoje drage. Njihova žalost je
bila neizmerna, kajti z umrlimi niso izgubili le 75 pogumnih apaških bojevnikov, ampak tudi bojevniški duh
Apačev. Njihova žalost je bila tako velika in tako iskrena, da je Veliki oče njihove solze vstavil v črne kamne.
Če tak črn obsidianov kamen pogledamo proti sončni svetlobi, lahko v njem vidimo apaške solze. Ti kamni
naj bi lastniku prinašali srečo. Kdorkoli ima v lasti črn obsidianov kamen, ki se imenuje tudi apaška solza, ne
bo nikoli več jokal, ker so vse njegove solze že izjokale žalujoče apaške žene.
Apaške solze naj bi uravnovešale čustveno naravo in varovale človeka pred zlorabami. Lahko jih nosi kot
amulet, ki bo privabljal uspeh v poslu. Poleg tega naj bi apaške solze podpirale jasnost vizij in povečevale
psihične moči.
Črni obsidian je močan kamen za meditacijo. Namen tega je, da privabi na plan stvari, ki so skrite

aš zavest . Razblinja potlačene negativne vzorce in jih očiščuje. S tem, ko negativne in egocentrične
vzorce spreminja v pozitivne, lahko apaška solza povzroči radikalne spremembe v vedenju človeka.

Zdravilno delovanje na telo: Apa blažijo in zdravijo notranje motnje in apatij , uravnavajo s
stresom povzročene prebavne motnje v želodcu in črevesju, zdravijo celo želodčne razjede. Krepijo
želodčno sluznico in s tem vplivajo na prebavo beljakovin, ogljikovih hidratov in vitaminov. Tako pomagajo
tudi pri vzdraženem želodcu, ki ga povzroča z maščobami bogata hitra prehrana. Blažijo in zdravijo vnetje
želodčne sluznice in kronične želodčne katarje. Uravnavajo kislost prebavnih sokov in preprečujejo
preveliko zakisanje želodca, črevesja in krvi. Blažijo in zdravijo želodčne krče in neprijeten zadah zaradi
želodca. Blažijo in odpravljajo težave zaradi pomanjkanja hranljivih snovi, ki se pojavijo zaradi slabšega
delovanja želodca, drisk in pivskega trebuha. Pri Indijancih so še danes znane kot antiseptično sredstvo za
zaščito pred bakterijami, vnetji in infekcijami.

Delovanje na psiho: Solze Apačev dajo imetniku kamna sposobnost spoznati prihajajočo nevarnost in mu
omogočajo celo vpogled v prihodnost. Krepijo intuicijo in spremenijo depresije in strahove pred
prihodnostjo v optimizem in življenjsko radost. Imetniku omogoča, da iz podzavesti črpa več prave ljubezni,
da ne laže in objektivno kontrolira občutke in strast. Večja kot je solza Apačev, večja je njena moč. Kamni
velikosti lešnika in večje so zelo cenjeni, a zelo redki. So izrazito bogati v svojih preventivnih in zdravilnih
močeh.

čiten.
Opu čam vse rane ali negativnosti, ki bi utegnile ovirati mojo duhovno rast.”



Meditacija ima v svoji biti en sam namen; da stopimo v stik s svojo dušo in nato presežemo svojo dušo in
stopimo v stik z zavestjo, katere val je vaša duša. Mnogi jo interpretirajo kot tehniko sproščanja, vendar
presega zgolj in samo sproščanje. Čeprav je res, da s pomočjo sproščenosti dosežemo ravnovesje na
telesnem, čustvenem in umskem nivoju. Cilj meditacije je, da vstopimo v verzel med dvema mislima, v
notranjo tišino. Meditacija je pravzaprav urjenje prisotnosti, ko se zavedamo svojega obstoja na vseh
ravneh hkrati in ne kot si mnogi predstavljajo pobeg od fizičnega, zunanjega sveta. Torej meditacija ni
odmik od realnega sveta. Z meditacijo smo še bolj prisotni v resničnem svetu in hkrati tesno povezani s
svojim notranjim svetom.

Res je, da že samo a tem, ko zapremo oči vstopimo v svoj notranji prostor, kar nas lahko vodi v stanje izjemne
notranje umirjenosti, kar povzroči regeneracijo našega fizičnega telesa. Na nivoju celic se telo regenerira samo
takrat, ko je sproščeno in umirjeno. Ko je telo v stresu so celice v pripravljenosti, da se borijo pred morebitnim
napadom in vso svojo energijo usmerjajo na branjenje ali boj namesto na regeneracijo. Ko se sprostimo se
celice sprostijo, njihova pozornost pa se iz celične ovojnice premakne v samo jedro, kjer potekajo procesi
regeneracije, obnove, celične delitve. In oboje se ne more odvijati hkrati. Če se zavedamo samo te resnice
lahko razumemo zakaj se sodobni človek, ki večino svojega časa preživi v stresu tako hitro stara. In tudi zakaj so
ljudje, ki redno meditirajo videti mlajši in bolj vitalni.

Bistvo meditacije je v tem, da nas vodi v stik z dušo. Pomaga nam, da svojo pozornost usmerimo v svojo
notranjost, v svoje notranje bitje. Svojo pozornost preusmerimo iz zunanjega sveta v svoj notranji svet. Čutimo
povezanost z svojo notranjo bitjo, in povezanost z univerzumom, čutimo, da smo del širše celote. To stanje
umirjenosti in notranje povezanosti ta odprtost omogoči večji pretok življenjske energije, či oz. prane. Večji
pretok življenjske energije vpliva tako na naše čutenje, čustva, misli, kot tudi na fizično telo. Pripomore k
izločanju hormonov sreče, kar povzroči dobro počutje, povečano kreativnost, večjo jasnost in intuitivnost.
Meditacija je eden od treh načinov, kako lahko v svojem življenju uresničimo svoje sanje in je duhovna praksa,
ki postane stalna spremljevalka tistih, ki resnično izberejo osebnostno preobrazbo in duhovno rast.

Meditacija blagodejno vpliva tako na fizično telo (vzpodbuja delovanje parasimpatičnega živčevja, ki je
odgovorno za umirjenost) kot tudi na naše psihično počutje (izločanje hormonov sreče in radosti). Meditacija
nam pomaga, da se umirimo in vzpostavimo ravnovesje energijskega sistema človeka. Meditacija v nas
prebudi duhovno zavedanje in s širjenjem zavesti se zgodijo tudi spremembe v svetu. Dobimo povsem nov
pogled na sebe in na svet, ki nas obdaja.

Meditacija poleg tega, da znižuje nivo stresa v našem življenju, izboljša spalne navade, znižuje krvni pritisk in s
tem vpliva na delovanje kardiovaskularnega sistema, poveča zaščitenost telesa saj pozitivno vpliva na
delovanje imunskega sistema, pomaga nam da smo osrediščeni v svojem notranjem centru tudi ko v našem
življenju pride do turbulenc. Meditacija nam pomaga da delamo manj in dosežemo več.

Meditacija je primerna za vsakogar, ki želi narediti spremembo v svojem življenju. Razlogi za meditacijo so
lahko zelo različni: sprostitev, povečanje koncentracije, pristnejši stik s seboj, obvladovanje čustev,
intenzivnejši stik z višjo realnostjo …

Meditacija je del tradicionalne Raja joge (kraljeve joge). Sama beseda joga pomeni združitev; združitev
telesa, uma in duha. Kar pa dosegamo tudi skozi meditacijo.

Pri meditaciji je najpomembnejša volja in želja, ki nam daje samodisciplino za redno lastno prakso
meditacije. Z redno prakso meditacije oz. ene izmed tehnik sproščanja lahko omilimo različne tako fizične
kot tudi lažje psihične probleme. Izjemne vloge in moči meditacije so se zavedali že naši predniki, njene
korenine namreč segajo tisoče let nazaj. Obstaja veliko različnih oblik meditacije, ki pa imajo vse skupen
cilj: doseči stanje psiho-fizičnega ravnovesja in duhovnega preporoda posameznika.

Bistvo meditacije

Blagodejni vpliv meditacije
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Meditacija je most

Dih kot medij.

dnevne meditacije

Meditacija in energijski sistem čaker

Meditacija je kot most, ki nas vodi od zunanjega čutnega sveta v svet duhovnega. S pomočjo meditacije
vstopamo v notranjo tišino, v polje vseh možnosti. Duhovni svet je svet nemanifestirane energije, od koder
izvira vse, kar lahko vidimo v našem svetu. Svet manifestirane fizične realnosti je igrišče na katerem si duša
pridobiva izkušnje, se razvija in raste. S pomočjo meditacije prebudimo svojo duhovno zavest, izvor naše
življenjske modrosti. Meditacija ni orodje s pomočjo katerega pridobivamo več intuitivnih vpogledov temveč v
prvi vrsti most s pomočjo katerega vzpostavimo globlji, pristnejši stik.

Obstaja sedem ravni zavedanja; prva raven je globoko spanje, sanjanje je druga, tretja je prebujenje, četrta je
meditacija. Peta raven predstavlja vstop v kozmično zavest, kjer imate notranjo izkušnjo meditacije v
globokem spanju, sanjanju in prebujenju vse hkrati takrat ko ste v akciji. Onkraj kozmične zavesti na šesti ravni
izkušamo zavest boga/boginje, kjer se zavedamo duha v predmetih naše percepcije, ko gledaš rožo in v njej
vidiš božansko prisotnost. V vsaki stvari čutiš prisotnost božanskega, pa naj bo to čevelj, žlica ali telefon. In
sedma raven je biti večna priča zavedanju in izkušanju objekta. Ko se vse združi in postane eno…eno v vsem in
vse v enem. In ko se to zgodi, izkusite razsvetljenje, ko vidite celoten svet kot izraz vas samih in prepoznate, da
je vaša esenca biti hkrati esenca vsega obstoja. In do tja nas pripelje le redna duhovna praksa.

V meditaciji uporabljamo dih kot medij, ki preusmeri našo pozornost. Poleg diha lahko uporabimo tudi zvok
manter, ki pritegnejo pozornost uma ali pa vizualizirane podobe. Vse to ima en sam namen, da pritegne um,
tako da se naš um iz zunanjega sveta usmeri navznoter. S tem ko zamotimo um lahko vstopimo v tišino onkraj
misli in se potopimo v polje čistih možnosti, čistega potenciala.
Sama dolgo časa meditacijam nisem posvečala posebne pozornosti, dokler me moja duša in predvsem moja
iskrena želja po notranjem stiku ni dobesedno posadila pred računalnik in me je žametni glas Deepaka Chopre
odpeljal na notranje popotovanje. Dobila sem navodilo naj to prakso ponavljam in tako se je rodila pobuda za

na božanske kvalitete. Marca začenjamo z drugo kvaliteteo in dnevnimi notranjimi
popotovanji, tokrat na vrlino preprostosti. 22 dni boste dobivali dnevne meditacije vsakič z novo temo, med
vikendi pa imate na voljo dve stalni meditaciji, jutranjo in večerno, ki sta enaki celoten mesec.

Človeško telo obdajajo plasti energije ali energijska telesa, ki so kot ovojnice okoli fizičnega telesa. Shranjujejo
energijo in so kot nekakšen energijski imunski sistem našega fizičnega bitja. Na eteri

akre, ki predstavljajo energijske vrtince, ki našemu fizičnemu telesu dovajajo
življenjsko energijo.

čakre odprte, prečiščene in usklajene. Vendar na
Vsaka izmed čaker presnavlja določen nivo energije in ga dovaja

fizičnemu telesu, zato je zelo pomembno, da je ta filter čist in pretočen. Ko neka čakra ne deluje najbolje,
ponavadi opazimo tudi neravnovesja na fizičnem predelu telesa, kjer se čakra nahaja (problemi z drugo čakro
so povezani s problemi mehurja, rodil ...). S tem namenom sem za naslednje tri mesece pripravila posebno
notranje popotovanje, kjer se bomo na sedmih sre

Na vsaki izmed čaker se namre zrcalijo tako čustvena energija, kot tudi mentalna prepričanja, ki obarvajo na
življenjsko energijo. Izvor vseh fizičnih problemov se nahaja na ravneh zavesti (čustveni nivo, mentalni nivo,
duhovni nivo), zato je za razrešitev problema velikokrat treba poiskati prepričanje oz. emocionalno stanje in
hkrati dovajati zadostno količino življenjske energije, da se zopet vzpostavi ravnovesje. In to je glavni namen
sre

Namaste
Taja Albolena

čnem nivoju potekajo
meridiani, ki skozi akupunkturne točke zlivajo energijo v fizično telo. Drugi pretok vitalne

čno telo poteka skozi č
Čakre se sidrajo v čanjem, ki nato to energijo prerazporejajo po

telesu. Idealno je, da so vse ča
blokade v pretoku

čanjih dobili vsakič z namenom uravnove
čaker v na čaker, ki sidrata na čni sistem na pozicijo na Zemlji,

zemeljsko zvezdo in du čanju. Gre za triurna srečanja, kjer
bomo skozi metodo uravnove čaker.

č

čanj, ki sem jih poimenovala . Za vse tiste, ki si

čaker na či čenjem v notranjem templju vsake čakre.

življenjske energije v
fizi

žleze z notranjim izlo
š vsakodnevni stres povzro

življenjske energije.

šanja ene od
glavnih sedmih šem telesu in dveh š energijsko fizi

šno zvezdo, ki se jima bomo posvetili v enem sre
šanja prepoznavali, si potrdili in presegli glavne ovire v pretoku vsake od

šo

želite le vodenega procesa v svoje
drevo življenja pa je na voljo spletno notranje popotovanje , ki vas bo popeljalo skozi glavnih 13

šega telesa, v stik z devinskim bitjem vsakega kolesa in š

Mavrični most zavesti
Drevo življenja
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Oriah Mountain Dreamer: POVABILO

Ne zanima me, s čim si služiš kruh. Rada bi vedela, po čem hrepeniš in ali si upaš sanjati, da si
izpolnil to srčno hrepenenje.

Ne zanima me, koliko si star. Rada bi vedela, ali boš tvegal, da te bodo drugi imeli za bedaka zaradi
tvoje ljubezni, zaradi tvojih sanj, zaradi pustolovščine tvojega življenja.

Ne zanima me, kateri planeti so v kvadratu s tvojo Luno. Želim vedeti, ali si se dotaknil središča
svoje bridkosti, ali te je življenje s svojimi izdajstvi odprlo ali pa te je strlo in si se zaprl, da te ne bi
dosegla nobena bolečina več. Rada bi vedela, ali lahko mirno obsediš z bolečino – mojo ali svojo –
ne da bi jo poskusil skriti, zabrisati ali odpraviti.

Vedeti hočem, ali znaš živeti z radostjo, mojo ali tvojo lastno, ali lahko razposajeno plešeš in
dovoliš, da te zanos preplavi do konic prstov na rokah in nogah, ne da bi nas druge opominjal, da
moramo biti previdni in realni, da se moramo zavedati omejenosti človeškega bivanja.

Ne zanima me, ali je zgodba, ki mi jo pripoveduješ, resnična. Rada bi vedela, ali si upaš razočarati
drugega, da bi ostal zvest sebi; ali lahko preneseš, da si obtožen izdajstva, ne da bi izdal svojo
dušo; ali si lahko nezvest in torej vreden zaupanja.

Vedeti hočem, ali lahko vidiš lepoto, vsak dan, tudi kadar ni ljubka, in ali lahko napajaš svoje
življenje iz njene navzočnosti.

Vedeti hočem, ali lahko živiš z neuspehom, svojim ali mojim, pa še vedno obstojiš ob robu jezera
in zavpiješ proti Lunini srebrnini: »Da!«.

Ne zanima me, kje živiš in koliko denarja imaš. Rada bi vedela, ali se po noči žalosti in obupa,
izmučen in premražen do kosti, lahko dvigneš in narediš, kar je treba, da nahraniš otroke.

Ne zanima me, koga poznaš, niti kako si se znašel tukaj. Zanima me, ali boš pripravljen stati z
menoj sredi ognja, ne da bi se umaknil.

Ne zanima me niti kje, niti kaj, niti pri kom si se učil. Rada bi vedela, kaj te podpira od znotraj, ko je
vsega drugega konec.

Rada bi vedela, ali znaš biti sam s seboj, in ali ti je res všeč družba, ki jo imaš v trenutkih praznine.
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Pomlad je idealen čas, ko s prvimi toplejšimi dnevi začutimo željo po spremembi. Običajno nas prime, da bi
začeli prenavljati, spreminjati, pospravljati, čutimo namreč zastalo energijo, ki se je akumulirala čez zimo.
Prva priprava na energijsko čiščenje prostora, ki ga je modro opraviti v teh prvih mesecih pomladi, sploh
marec je idealen za tovrstna opravila, je čiščenje krame.
Pomembno je, da prostor osvobodimo odvečnih stvari, kajti tako kot telo ima tudi naše dom svoje organe
in energijske pretoke, ki jih odvečne stvari, ki jih ne uporabljamo blokirajo, tako kot naše energijske pretoke
ovirajo čustva in navade, prepričanja, ki jih nosimo v sebi. Zanimivo je, da se pravzaprav naša mentalna in
čustvena krama kaže skozi kramo v zunanjem svetu. Pogosto s tem, ko se rešimo odvečnih stvari sprožimo
procese v svoji notranjosti, zato se ljudje zelo neradi lotevamo čiščenja odvečnih stvari. Na nivoju naše
psihe namreč to pomeni soočanje s stvarmi, ki jih nočemo videti in vedeti, da pravzaprav obstajajo v nas.
Pogosto se v svoji praksi čiščenja prostora srečujem z ljudmi, ki jih je strah pospraviti kramo saj na
nezavednem nivoju vedo, da to pomeni, da se bo iz podzavesti dvignilo vse tisto, kar so s stvarmi, ki so jih
kopičili pravzaprav držali stran od sebe. Ljudje pogosto ne razumemo, da naši najdražji kopičijo stvari zaradi
ranjenosti, bolečin ali težav s katerimi se ne morejo soočiti v sebi, zato jim ne boste naredili čisto nobene
usluge, če boste pospravili namesto njih. Pravzaprav jih boste s tem pošteno razjezili. In ko se pojavi
agresija pri ljudeh, ki smo jim hoteli pomagati pogosto ne razumemo zakaj, saj smo hoteli samo pomagati.
Poznate to?

Pomembno je, da svoj dom osvobodimo in omogočimo prost pretok sveže pomladne energije po
meridianih doma.
Ko se lotite prenove doma je torej prvi korak soočanje z vso nesnago in odvečno kramo, ki se je nabrala v
letih bivanja v prostoru. Ker smo zahodnjaki naučeni, da gledamo samo materialno fizično raven obstoja ne
zaznavamo energijskih blokad, ki jih predmeti v našem domu ustvarjajo. Mojstri feng shuija prostor
zaznavajo kot podaljšek našega notranjega bitja in kot ogledalo naše notranjosti.
Vsak predel v Bagua mreži, ki jo uporabljamo v feng shuiju ustreza eni od čaker oziroma sistemom telesa.
Dom je ravno tako bitje kot mi z vsemi organi in sistemi, ki delujejo v medsebojni povezanosti. Stanje
telesnih sistemov prebivalcev se odslikava na stanju sistemov v domu. Zanimivo je tudi, kako ljudje
izbiramo svoje domove glede na težave in blokade, ki jih imamo v svojem energijskem sistemu. Z ureditvijo
prostora vplivamo na svoj notranji prostor, tako kot s spremembami v svojem notranjem prostoru v telesu
vplivamo na zunanji prostor kar zaznamo kot željo po prenovi ali zamenjavi obstoječega doma.
Pomembno je razumevanje, da je čiščenje doma proces, ki traja vse naše življenje in ne enkratno dejanje,
ki ga ni potrebno ponavljati. Vedno znova smo soočeni s spremembami, ki imajo za posledico željo po
spremembah v našem okolju. Pomembno je, da se zavedate tega, da je vaše vzdušje v katerem opravite
čiščenje in zavest s katero vstopate v sam proces pomembno. Čiščenje krame ne pomeni, da samo zavržete
predmete. S predmeti je povezana vaša energija in vaše asociacije. Zato bo preuranjeno odstranjevanje
predmetov, ki niso opravili svoje vloge v smislu vašega soočanja s stvarmi v vas samih, imelo za posledico
ponovno nakupovanje enakih predmetov. Po drugi strani pa bo ohranjanje stvari, ki jih ne marate ali ste jih
dobili za darilo od nekoga, ki ga ne marate imelo za posledico, da boste še vedno hranili odnos in osebo, če
se ne boste pomirili s stvarmi znotraj sebe. Pravzaprav gre za izjemno kompleksno psihološko igro, ki jo je
modro pobliže pogledati znotraj vašega prostora.

Prvi korak je fizično čiščenje prostora, kar pomeni, da vzamete v roke krpo in sesalec in dom fizično
počistite in pospravite. Bodite zavestno prisotni, kajti količina smeti in prahu vam sporoča koliko svetlobe
pravzaprav spuščate v svoj notranji prostor. Sesanje ima več dimenzij in ne le odstranjevanje prahu, kajti s
sesanjem lahko, če ste zavestno prisotni ob tem kaj se dogaja, odstranite večino negativne energije v
prostoru.

Naslednji korak pa je iskanje odvečnih stvari, ki jih ne potrebujemo več in ki jih poimenujemo krama.
Krama pritegne energijo in vašo pozornost zaradi česar se težje osredotočate na stvari v svojem življenju in
imate občutek, da težje zaključujete stvari. Kot da enostavno ni na voljo energije in volje, da bi stvari
naredili. Kar je resnica, saj je vaša energija varno spravljena v stvareh, ki jih skladiščite. In ko govorimo o
pospravljanju krame, to ne pomeni, da jo umaknete na podstreho ali v klet ali pa k staršem v garažo, da je
čim dlje stran od vas. To pomeni, da stvari zavržete, podarite ali prodate. Kar pomeni, da vas zapustijo.

Če ste se odločili, da naredite temeljito spomladansko čiščenje, bodite pozorni, ko jemljete stvari v roke,
kakšna so vaša čustva. Ali čutite ugodje ali neugodje? In ko se odločite, da kak predmet še ostane z vami se
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zavedajte, da je to vaša izbira. Pogosto še nismo pripravljeni na to, da nas določeni predmeti zapustijo, kar
je popolnoma v redu, če ste se tako zavestno odločili. Opazujte se, kaj se dogaja znotraj vas, ko čistite stvari
okoli sebe.

1. STVARI KI JIH NE UPORABLJATE ŽE VEČ KOT DVE LETI (oblačila, knjige, glasba, posoda…).Na psihološkem
nivoju je posedovanje takih predmetov čisti nesmisel, ker jih ne uporabljate.

2. STVARI KI JIH NE MARATE pa jih kljub temu zadržujete. Ti predmeti v vas vzbujajo občutek nejevolje.

3. UMAZANE, NEUREJENE IN NEOGANIZIRANE STVARI, kar ustvarja kaos in občutek teže v vašem življenju.

4. PRENATRPANOST, kar pomeni preveč na premajhnem prostoru in ustvarja občutke teže, občutek da
nimamo dovolj prostora.

5. NEDOKONČANE STVARI, kar povzroča nemir in občutek, da nikoli nismo gotovi. Zaključite stvari ali jih
zavrzite, odločite se!

6. STVARI KI VAS SPOMINJAJO NA NEUGODNE SITUACIJE ALI DOGODKE V VAŠEM ŽIVLJENJU, saj v vas
prebujajo neugodne občutke. Tako se težko osredotočate na zdaj.

7. STVARI VEZANE NA BIVŠE PARTNERSKE ODNOSE, saj vas vežejo na energijski ravni in tako ne naredite
prostora za novo osebo v svojem življenju v celoti..

8. STVARI KI VAM NE PRISTAJAJO in kažejo na nesprejemanje sebe takega kot sem, še posebej če gre za
oblačila, ki jih hranite za primer, če vam bo uspelo shujšati. Če vam v 2 letih ni uspelo je čas, da stvari daste
od sebe.

9. STVARI “ZA VSAK SLUČAJ” kažejo na našo nezaupanje, da je za nas vedno poskrbljeno in da bomo vedno
imeli denar ali pa bodo stvari prišle k nam, ko jih bomo potrebovali, če jih bomo.

10. STATUSNI SIMBOLI, ki ustvarjajo iluzijo, da smo boljši od drugih. Težava je v naših občutkih in ne v
predmetu, čas je da pozdravite svoj občutek, da niste dovolj.

11. NESMISLENA DARILA nam dajejo občutek nesmiselnosti, neavtentičnosti, kajti če bi nas drugi videli
take kot smo ne bi dobili takih daril

12. SPOMINKI, KI VAS DRŽIJO UJETE V PRETEKLOSTI, saj ste nanje sentimentalno navezani. S tem se ne
odpremo novim priložnostim in novim ljudem, saj ostajamo ujeti v preteklosti.

13. STARI ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE, GLASBA, FOTOGRAFIJE pomembno je, da obdržite res tisto, kar želite
imeti, kar vas podpira v tem kdor postajate.

14. MISTERIOZNI PREDMETI, katerih namen je neznan in ne veste od kod so prišli.

Svetujem, da spomladansko čiščenje opravite redno vsako pomlad, saj boste tako veliko bolj ažurni glede
tega kaj sodi v vaš prostor in kaj ne sodi vanj.

Po fizičnem čiščenjeu in čiščenju krame je smiselno opraviti energijsko čiščenje prostora.

In šele po energijskem čiščenju prostora je smiselno delati postavitve po načelih feng shuija. Kajti šele ko
očistiš prostor in ustvariš prazen prostor, ga lahko ponovno napolniš s tem, kar si želiš zase.

V tem spomladanskem

Torej, kaj je krama?

času pa sem pripravila prav posebno 28 dnevno
čne stvari in enkrat letno je

modro opraviti notranjo inventuro. Preko spletnih vodenih procesov, meditacij, molitev in priporočil se
bomo skupaj sprehodili skozi dnevne duhovne prakse in priporočila za temeljito notranje či čenje.
Začnemo 21.3.2012 na spomladansko enakonočje. Vsak dan vas bo na posebni spletni strani, do katere bo
dostop omogočen z imenom in geslom, čakal zvočni zapis in navodila za tisti dan. Notranje popotovanje je
razdeljeno na 7 dnevne tematsko obarvane sklope, saj se bomo vsakih 7 dni posvetili drugemu
elementu in s tem drugemu aspektu na či Vode, jasnost Zraka
in svetlobo Ognja. Intenuivno či čenje, ki ga bomo opravili v 28 dneh vam bo pomagalo počistiti s stvarmi,
ki jih čistiti v tem spomladanskem času, da si odprete polje za manifestacijo tega, kar si

Spomladansko či čenje naš še
zavesti, kajti tako kot v zunanjih prostorih se tudi v nas nabira krama in odve

š

štiri
še biti. Potovali bomo skozi darila Zemlje, mo

š
želite po želite v

svoje življenje. Prijave na taja@divine.si.Prispevek za ta sklop je 44€.
.
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V prvi fazi razstrupljanja podpremo presnovo. Okrepljena vranica in želodec zmoreta sproti predelati
zaužito hrano in prekineta nadaljnje kopičenje škodljivih snovi, ki so zaradi nepopolne prebave lahko že
naložene kjerkoli v telesu. Prva faza je povezana z elementom zemljo, z materijo. Tukaj vam bo koristila
hrana, ki podpira element zemljo, kar bomo podrobno pogledali v nadaljevanju.

Prva faza razstrupljanja je močno povezana s 1. čakro in z našimi plemenskimi ranami. V tej fazi boste
prebudili samozavest in dvignili nivo samospoštovanja. Ljubezen do samega sebe se kaže v tem, da
naredimo dobre stvari zase. Pri tem boste premagovali notranjo lenobo, zastalost, ukoreninjenost v starem
in izgovore za ohranjanje trenutnih škodljivih življenjskih navad. Bistvena je odločitev in to, da ste
pripravljeni nekaj spremeniti, narediti nekaj dobrega zase. Nemalokrat ljudje v tej fazi ugotovijo, da so se
dolga leta usmerjali k zastavljenim zunanjim ciljem, vendar jim to ni prineslo notranjega zadovoljstva in
izpolnitve. Tukaj se zaveste dejstva, da ste pozabili na dušo, na svoj smisel.
Telesni nivo pa v prvi fazi prečisti in okrepi prebavila ter preprečuje možnost nadaljnjega
zastrupljanja. Prebavilom pomaga, da učinkovito vsrkavajo hranilne snovi. V ta namen uživamo hrano, ki jo
prebavila lahko popolnoma predelajo in izločijo in ki se več ne odlaga napol prebavljena v obliki škodljivih
snovi kjerkoli v organizmu.

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

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

Začimbe, ki urejajo prebavo, so kumina, koper, koriandrova semena, kurkuma in ingver. Ingver lajša
simptome, kot so slabost, napihnjen trebuh in izčrpanost. Ima spodbujevalne lastnosti, krepi voljo,
odločnost. Ingver poveča prebavni ogenj in čisti telo. Odpravlja slabost, napihnjenost, izčrpanost. Odličen
je v prvi fazi razstrupljanja kot začimba pri pripravi hrane, potresen na solate ali vodni prevretek, ki ga
uživamo namesto čaja. Kurkuma zlato obarva riž in zelenjavo, tako da je videti slastnejša. 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 uživamo surovo sadje, ki ima veliko vlaknin, vitaminov, življenjske energije in močne očiščevalne
sposobnosti. Hruške so od sadja še najmanj alergene, ananas vsebuje veliko koristnih encimov, jagode, črni
ribez, borovnice in maline pa so zelo bogate z antioksidanti in koristnimi flavonoidi. Borovnice stabilizirajo
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krvni sladkor. Priporočamo tudi papajo, ki čisti odznotraj in deluje anti-parazitsko. Fige, rozine prav tako
podpirajo element zemlje in dateljni, izberite sveže, če je le možno ali vsaj sušene na soncu in nesladkane.
Prednost dajemo sadju, ki raste v naših podnebnih razmerah.

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

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

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

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

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

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

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

Na začetku obroka hrano blagoslovimo vse nazaj do njenega izvora v imenu luči, ljubezni in življenja. Lahko
se zahvalite, da vam daje moč, energijo in zdravje. Jejte vedno umirjeni in sproščeni z zavestjo, da hrana
podpira vaš organizem, ohranja življenje in je gradnik vaših celic. Uživanje hrane je sveto opravilo. Pri jedi
se ne zapletajte v težke razprave, ne berite časopisov in knjig, ter ne glejte televizije. S hrano namreč
užijete tudi te informacije.
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Uporaba svežih sokov

Stranski učinki

Hrana, ki v fazi razstrupljanja ni dovoljena

Aromaterapija

Refleksoterapija

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.
Uživanje sveže stisnjenih sokov je varna in koristna oblika posta in mnogi so mnenja, da deluje bolje kot
drastična oblika postenja zgolj z uživanjem vode. Sokovi vsebujejo vse koristne snovi, ki so potrebne za
odstranitev odpadnih snovi iz organizma, za odstranjevanje starih in odmrlih celic in za nastanek novih.
Pomembno je, da se zavedate, da je telo lahko tako obremenjeno s strupi, da ima težave z absorpcijo tistih
snovi, ki so potrebne za njegovo pravilno delovanje. V kolikor ugotovite, da to za vas velja, kar lahko
ugotovite skozi intuitivni pogovor z vašim telesom, vam svetujem, da pogledate kaj je tisto, kar vas ovira.
Morda je telo pozabilo kako učinkovito absorbirati hranljive snovi, v tem primeru ga moramo spomniti.

Ko izbirate zelenjavo in sadje za pripravo sokov, dajte prednost biološko pridelanim vrtninam in sadju, saj
tako v organizem ne boste vnašali dodatnih strupov v obliki pesticidov in herbicidov. Prednost dajemo tudi
zelenjavnim sokovom pred sadnimi, ker ti vsebujejo več sladkorja. Če boste sokove redčili z vodo,
uporabljajte filtrirano ali drugo vodo, ki ji zaupate.

En najbolj pogostih je glavobol znotraj prvih nekaj dni, pogosto zaradi pomanjkanja kofeina. Zato
strokovnjaki priporočajo postopno zmanjševanje kofeina pred začetkom razstrupljanja. Priporočljivo je
začeti razstrupljanje med vikendom.
Drugi stranski učinek je driska, ki lahko vodi do dehidracije in izgube elektrolitov. Lahko se pojavi tudi
zaprtje, če povečate vnos vlaknin, a ne povečate vnosa tekočin. Manjše posledice so utrujenost,
razdražljivost, akne, izguba telesne teže in lakota. Če detoksifikacija traja dalj časa, je lahko rezultat v
pomanjkanju določenih telesu potrebnih snovi, še posebej proteinov in kalcija

Sladkor: izogibajte se vsem produktom, ki vsebujejo sladkor in skrite oblike sladkorja, kot so sukroza,
koruzni sirup, rjav sladkor, ... Tudi umetna sladila niso priporočljiva. Izogibati se morate mleka, masla,
mastnih sirov, kisle smetane in podobnih mlečnih izdelkov. Ne priporočamo uživanja belega kruha in
ostalih proizvodov iz bele moke in čimmanj žit, ki vsebujejo gluten. Ne pijte kave, niti brezkofeinske.
Izpustite tudi kvas, alkohol, konzervanse, čokolado in zelo mastno hrano.

Razstrupljanje telesa in duha spodbujajo tudi naravna aromatična dišavna olja. Vdihavanje limonovega
eteričnega olja krepi vranico in ugodno vpliva na pretvorbo hrane v energijo. Odpira limfni sistem in
odpravlja debelost, ki je posledica slabe prebave. Uravnava delovanje jeter in trebušne slinavke, ki
stabilizira raven krvnega sladkorja. Odlični eterični olji v prvi fazi razstrupljanja sta tudi ingverjevo in
janeževo olje. Majhno količino eteričnega olja lahko nanesemo na levo stran telesa, kjer ležita vranica in
želodec, ali pa ga vtiramo v stopala in refleksne točke dlani.

Refleksne točke za pospešitev prve faze razstrupljanja, ki spodbujajo prebavila in vranico, so na sredini
obeh stopal na njuni notranji strani, ki je usločeno (kdor nima ravnih stopal). Refleksno točko za vranico
najdemo tudi tri do štiri centimetre točno nad notranjim gležnjem, običajno je zelo občutljiva na pritisk.
Območje refleksne točke in njeno okolico masiramo z blagimi pritiski približno dve minuti. Refleksno točko
za želodec lahko otipamo tudi približno pet centimetrov pod zunanjim delom kolenske pogačice. Če pa
upremo roke točno na boke, se s palci na hrbtu dotikamo refleksnih točk za ledvice in nadledvične žleze.
V tej fazi priporočam, da si privoščite refleksno masažo, ki vam bo pomagala tudi na čustvenih nivojih
odkriti, kje ste zataknjeni in kaj vas onemogoča. Privoščite si tudi blatne obloge in savno.

Delno povzeto po priporočilih Nerine Darman

.
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29. februar od 4:28 do 2. marec do 16:09, 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.

2. marec od 16:09 do 5. marec do 0:19, 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.

5. marec od 0:19 do 7. marec do 4:28, 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.

8. marec ob 10:41 je polna Luna v ozvezdju Device. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. 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«.

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

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.
Zelišča, za krepitev želodca in za urejanje prebave nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek
delovanja kot ponavadi.

7. marec od 4:28 do 9. marec do 5:51, 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«.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.

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

9. marec od 5:51 do 11. marec do 6:25, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za spuščanje
napetosti iz ledvic, mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

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

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

11. marec od 6:25 do 13. marec do 7:55, 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.
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.
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13. marec od 7:55 do 15. marec do 11:25, 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.

15. marec ob 2:26 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.

15. marec od 11:25 do 17. marec do 17:13, 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«.

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.

17. marec od 17:13 do 20. marec do 1:06, 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.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

20. marec od 1:06 do 22. marec do 10:58, 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.

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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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

22. marec ob 15:38 je mlaj in sicer v ozvezdju Ovna.
Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad
(alkohol, kajenje, hrana, odvisnost od interneta….)

Od vseh mlajev, je najmočnejši ravno mlaj v Ovnu, zato je to najprimernejši dan za spuščanje
najtrdovratnejših razvad.

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.
22.marca od 15:32 do 15:44 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 glava, oči, zobje
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.

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.

22. marec od 10:58 do 24. marec do 18:18, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito dovajanje
energij v predel glave, živcev glave, zobe, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.
Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
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Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

24. marec od 18:18 do 27. marec do 12:44, Luna v Biku, rastoča. 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.

27. marec od 12:44 do 30. marec do 1:08, 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.

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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 7. marca do 21. marca.

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.

Splošno v tem mesecu:
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Do 7. marca in od 21. marca 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 srca ali hrbtenice:

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

Posebno opozorilo:
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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 se bo kvaliteta počasnosti nadaljevala. Še vedno ne bo prave akcije, vendar se bo nebo vaše
notranjosti začelo jasniti. Vaša notranja »zemlja« počasi postaja plodna in se pripravlja na novo rast, na
prva semena, ki bodo vzklila v naslednjem mesecu. Pomembno je, da z velikimi načrti počakate do aprila
da ne boste izgubljali preveč energije. Še vedno je čas ugoden za samo-raziskovanje in dru

.
o evanj To bo mesec, ko boste morda čutili

zaskrbljenost in boste preveč v skrbeh za svoje najdražje. Nikar ne reagirajte preveč burno, kajti tudi to bo
minilo. Negujte sebe in ne pretiravajte z ničemer!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Ro

ženja ter
ustvarjenje prijateljskih vezi

žnost ja

ževec

Če ste samski je to primeren mesec za nova romantična poznanstva, kajti
energija zemlje vam daje mo č a medsebojnih odnosov.

To je mesec, ki vam prinaša vidno rast in stopili boste v akcijo s polno paro. To je čudovit mesec za začetek
česarkoli, vendar se morali na priložnosti odzivati zelo hitro. Pomembno je, da ne pretiravate, kajti v
čustvenem svetu vas lahko odnesejo nepotrpežljivost, jeza in frustracije, ki za vas niso značilne. Nahajal ise
boste v hi

Veliko bo dogajanja in hitro se boste premikali
proti zastavljenim ciljem, morda prehitro. A nikar ne vozite z ro

Lahko se vam bo dogajalo na romantičnem področju, še posebej tistim, ki ste samski. V obstoječih
odnosih bo to čas, ko je modro v rutino vpeljati svežino in nove aktivnosti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Safir

Intenzivna energija prejšnjega meseca se bo spremenila v bolj poglobljeno in razpršeno. Pomembno je, da
se preudarno in z dobrim premislekom odločate za stvari, ki jih želite nadaljevati. Zapomnite si, da bo v
tem mesecu disciplina ključnega pomena za vas. Svojo energijo boste morali usmerjati. Izogibajte se
impulzivnim reakcijam in dejanjem, ki bi jih utegnili kasneje obžalovati. To bo mesec napredovanja, ko vam
svetujemo, da se ukvarjate s projekti, ki ste jih že začeli in ne začenjate novih. Ostanite osredotočeni na
detajle v tem mesecu in ne dovolite širjenja, ki ga ne morete obvladovati. Odnosi, ki ste jih začeli bodo
uspešni, bodite pa pozorni na partnerjeve potrebe! Ker boste tudi ta mesec v svoji izvorni energiji lesa je
izjemno pomembno, da se znate ustaviti in poduhati cvetje ob poti, se pogovoriti s prijateljem, si vzeti
vikend za sprostitev. Ne pretiravajte z delom!
Kristali, ki lahko pomagajo: Krizopraz, Heliotrop

Ta mesec boste imeli občutek kot da ste v središču dogajanja, vse bo prišlo k vam brez posebnega truda.
Morda se vam bo zdelo, da je mesec poln vzponov in padcev, ekstremov na obeh polih. Bodite pozorni kajti
to na kar ste se osredotočali v prejšnjih mesecih je na poti k vam. Ravnovesje je izjemnega pomena in
soočali se boste s posledicami svojih preteklih napak, hkrati pa boste zelo jasno videli kam naprej.
Odpu

Ostanite v mejah svojih sposobnosti in nikar ne poskušajte nase prevzeti
preveč. Mesec bo kot nalašč za preverjanje svojega trenutnega položaja, napredka in namere. Bodite
fleksibilni! In naj vas ne preseneti,

Kristali, ki lahko pomagajo: Apatit, Turkiz

ši lesa, kar vas lahko iz

š žijo ve

še življenje vstopili ljudje iz vaše preteklosti. Vse se dogaja z
namenom!

črpa, zato je izjemno pomembno, da se negujete in ne pozabite na počitek.
Sprehodi v naravi vas bodo okrepili in vam povrnili energijo.

čno, sprostite se in si postavite nove osebne
meje.

čanje bo v tem mesecu za vas izjemnega pomena. Stare stvari, ki vam ne slu č boste morali
opustiti in četudi stvari ne bodo imele smisla, boste v tem mesecu morali popustiti na razumski ravni in se
prepustiti intuitivnemu vodstvu.

če bodo v va
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Prva žetev vaših prizadevanj iz prejšnjih mesecev je na poti k vam. Lahko pričakujete pritok obilja na vseh
nivojih v tem mesecu. Uživajte v življenju in sledite svojim željam. V tem mesecu bo lažje dosegati
zastavljene cilje, ustavi vas lahko le aroganca in nepripravljenost prisluhniti drugim. Bodite pozorni, da ne
boste prevzetni! Uporabite svoje diplomatske sposobnosti za pomoč drugim, kajti verjetno boste bolj kot
običajno s strani ljudi naprošeni za pomoč. Jasno in usmerjeno razmišljanje vam bo omogočilo hitro in
učinkovito reševanje težav na poti. V tem mesecu lahko poglobite svojo modrost in zrelost. Zaupajte
svojemu instinktu in pomagajte ljudem. Ne pozabite da se vse kar dajete k vam vra

Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Flurit

Mesec se vam bo zdel lahkoten in opazili boste kako tekoče se stvari razrešujejo. Lahko bi rekli, da se vse
razrešuje kar samo od sebe. Ta mesec boste pre

Osredotočenost pa je pomembna, saj vam bo prinesla navdušujoče rezultate. Vendar
energija ni ugodna za začenjanje stvari, raje se držite znanih poti. Zdelo se vam bo, kot da vas resnično
podpira celotni univerzum. Vzemite si čas za druženje in uživajte v dvoje. Če boste v tem mesecu začeli nov
partnerski odnos boste morali vložiti precej energije in volje, da se bo obdržal. Komunikacija in izražanje
čustev bo pomembno. To je nedvomno mesec razvajanja in zato si privoščite užitke vseh vrst. Povabite
prijatelje na piknik, ali pa na zabavo, lahko greste v kino, v gledali

Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Kalcedon

To je čas, ko se boste prisiljeni umiriti in za vašo živahno naravo bo potreba po razreševanju starih in na
stran potisnjenih zadev, kot hladen tuš. Ponovno boste morali pogledati kje se nahajate in ali vam je všeč
to kar se dogaja. Izogibajte se trmoglavosti in vztrajanju na stališčih za vsako ceno. Obetajo se velike
spremembe v življenju in v vašem razmišljanju in tisto, kar je izjemno pomembno je, da se spremembam
ne upirate. Prevelika razpršenost želja in energije bo v vas ustvarila nemir in stres, zato ostanite
osredotočeni na svoj cilj. Bodite predvsem potrpežljivi in ljubeči sami s seboj, saj se boste v odnosih
počutili bolj ranljivi kot običajno! V va

Kristali, ki lahko pomagajo: Zeleni turmalin, Tigrovo oko

Mesec bo izjemno aktiven in uspelo vam bo opraviti vse kar si boste zastavili. Imeli boste polno novih idej
in priložnosti za izpolnitev vaših ambicij. Vsekakor boste zelo obdarjeni s srečo, vendar pa se pazite
ekstremov. Kaos, ki ga bo pripeljal s seboj ta mesec boste premoščali z organiziranostjo in urejenostjo.
Odnosi z ljudmi bodo zelo pozitivni in romantika v tem mesecu lahko zacveti. Uživajte v soju žarometov in
delite radost in navdušenje s tistimi, ki so vam blizu, z družino in s prijatelji. Ker visoko letite pazite, kako
boste konec meseca pristali. Če se v tem mesecu na površje dvignejo stare potlačene zamere in napake, se
soočite z njimi in jih odpustite. Ogenj vam bo dal na voljo svojo lu

Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Rubin

Tale prehod bo za vas precej mučen. Kot vedno, ko se ogenj podaja v vodo bo tudi tokrat ob
, da ste v tem mesecu potrpežljivi s seboj in z

ljudmi, ki vas obdajajo. Ker ste po naravi zelo pozitivno naravnani in aktivni bo ta mesec za vas kot hladen
tuš in nikakor se ne boste uspeli navaditi. Zdelo se vam bo, da vas zunanje dolžnosti dušijo in vaša vitalnost
bo močno zmanjšana. Morali se boste umiriti in iti v svojo notranjost. Intuitivni namigi bodo v tem mesecu
izjemno močni, zato jim prisluhnite. Pozitivna naravnanost vam bo pomagala, prav tako sprehod po
pomladnem sončku ali jadranje v samoti. Bodite v komunikaciji sami s seboj, prisluhnite si, kajti to je

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Roževec

ča pomno
čustva, objeme in pozornost. Vsaka malenkost

čutili kot bi vas
nosila nevidna sila.

če, pomembno je, da si dovolite u

čustva. Hkrati pa ni modro, da jih zlijete na koga v obliki spora. Poi čite prijatelja, ki mu
zaupate in se pogovorite. Komunikacija bo v tem mesecu za vas pomembna.

č in svojo transformativno moč. Izkoristite
jo in v njeje pustite vse tisto, kar č vam utegne osvetliti stvari, ki jih ne
boste preveč veseli.

čutek kot bi vas
spravili iz sonca pod hladen de

čas,
ko se rojevajo pomembne stvari v va

ženo. Dajate
lepe misli, pozitivna šteje.

živeli v energiji, ki vas podpira in zato boste

š živati v
razkošju življenja.

šem življenju se utegne zgoditi revolucija, zato ni modro, da
zadržujete v sebi š

že dolgo skrivate sami pred seboj. Lu

ž. Izjemno pomembno je

ši notranjosti. In vedite, tudi to bo minilo!

DE V E T Z VEZDNI KI NAPOVEDD E V E T Z V EZD N I KI NAPOVED
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Citrusi sodijo v družino ruti

Bergamotkino drevo je pomaran

Vir: aromaterapija.si

čevk, kamor uvrščamo tudi znano vinsko rutico. Njihova domovina je Daljni
vzhod – Kitajska in Indija. Od tam so jih trgovci na svojih poteh razširili po Bližnjem vzhodu, severni Afriki in
Evropi. Nekdaj so veljali za statusni simbol bogatih. V svojem grbu jih je imela tudi družina Medičejcev. Od
nekdaj jih gojijo zlasti na jugu Italije. Pozneje so jih osvajalci sveta zanesli v severno in srednjo Ameriko.
Največ pomaranč danes pridelajo v Izraelu, Kaliforniji, na Floridi in v državah Srednje Amerike.

Citrusi so se verjetno razvili iz daljnega skupnega prednika. Danes so znani predvsem: pomarančevec
(Citrus sinensis), najbolj znani sorti sta 'Valencia' in 'Jaffa', poznamo pa tudi rdeče pomaranče; limonovec
(C. limon), znan je še zeleni limonovec (C. auratifolia), katerega plodove imenujemo limete; grenivka (C.
paradisi), ki je križanec večjega pomela (C. grandis), obe vrsti imata največje plodove med citrusi;
mandarinovec (C. reticulata), ki ima več sort s trgovskimi imeni, kot so tangerine in klementine.

Ne smemo pozabiti na zlate pomaranče ali kumkvate, ki spadajo v rod fortunel (Fortunella japonica in F.
margerita). Med vsemi citrusi ima kumkvat najmanjše plodove, ki jih jemo skupaj z lupino. Poleg teh je
zanimiva bergamotka (C. bergamia), ki nima užitnih plodov, vendar se zaradi bogastva eteričnih olj
uporablja v kozmetični industriji.

či sorodna rutičevka s sladko dišečimi cvetovi in povečini okroglimi,
gladkimi, bledo rumenimi plodovi. Najprej so jo vzgajali zgolj v Italiji. Sadeži so podobni majhnim citrusom,
ki imajo zeleno ali rumeno lupino, vendar so neužitni zaradi močnega kislega okusa. Eterično olje
bergamotke je najbolj nežno od vseh eteričnih olj citrusov. Pridobiva se ga s hladnim stiskanjem lupin zrelih
sadežev.

Nahajališče: Korzika, Maroko, Italija

Lastnosti: Eterično olje bergamotke ima sladek, limonast vonj s toplimi, cvetnimi, balzamičnimi podtoni.
Dobro se meša z ostalimi citrusi in cvetnimi vonji ter cipreso, sandalovino, brinom, koriandrom, črnim
poprom, ingverjem, muškatno kaduljo, rožmarinom, kadilno bozvelijo.

Terapevtsko učinkovanje: analgetično, antiseptično, antidepresivno, antispazmodično, karminativno,
cikatrizacijsko, deodorantsko, digestivno, sedativno, tonično.

Eterično olje bergamotke je kot sončni žarek. Izredno dobro zdravi depresijo in tesnobo. Je prva izbira za
zdravljenje infekcij sečil in vnetja jajčnikov. Na splošno za bergamotko velja, da razveseljuje in poživlja.

Prijeten vonj in močne antiseptične lastnosti tega eteričnega olja izredno prav pride v balzamih in kremah.
Primeren je za nego mastne in aknaste kože. Uravnava tudi apetit in blaži vročinska stanja, če ga
uporabljamo kot dodatek h kopelim.

Učinkovanje na duhovnem področju: spodbuja koncentracijo, samozavest, uravnoteženost, moč, srečo,
motivacijo, harmonijo in izpopolnjenost.

Visoka frekvenca eteričnega olja bergamotke dobro deluje v avričnem polju, ki je najbljižje telesu. Je
ojačevalec energije svetlobe, krepi in jača ter odpira srce kozmični sreči.

Bergamotka razsvetljuje sence v mislih in prinaša razsvetljenje in smeh. S tem vnaša v telo neskončno
mladost in srečo, tudi tistim, ki so za kratek čas ob strani pustili pretežke srkbi in težave. Eterično olje
bergamotke nas uči, da je angelsko kraljestvo vedno blizu, vedno na dosegu roke, le iztegniti jo moramo.
Pomaga tudi pri ljudeh, ki v sebi jokajo, ki jih boli srce. Razsvetli jim srce in prežene samokritiko in
samoobtožbe. Vsaki duši prinese svežino, razsvetljenje in prepreči nazadovanje, saj se ob tem vsak človek
zave, da ga bo svetloba rešila in popeljala v kraljestvo miru in sreče.
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Stevija je tudi do 400 krat slajša od sladkorja. Primerna je tudi za vse tiste, ki hujšajo, saj ne vsebuje kalorij.
Stevia je naravno sladilo, ki je brez kalorij, brez ogljikovih hidratov ter z ni

j

j

Zgodovina stevije
Prvotno rastiš j

j

je bil prvi, ki mu je

Stevi a ima zelo sladek okus, širom sveta se uporablja kot sladilo.

čnim glikemičnim indeksom (GI).
Kot taka je odlična zamenjava za sladkor in kemična sladila.

Stevia je samorodni grmiček, večletna rastlina, ki zraste do višine 60 cm, na plantažah pa tudi do 90 cm.
Rastlina ima veliko vejic, ki so porazdeljene po steblu s parnimi in mesnatimi listi. Stevia (Stevia
rebaudiana) je vejasta grmičasta rastlina z mesnatimi listi. Prvotno raste v Paragvaju, gojijo jo tudi po
drugih koncih sveta (Brazilija, Argentina, Kitajska, Japonska…), še vedno pa se za najboljšo šteje
paragvajska, kjer jo domačini uporabljajo že stoletja.
Liste stevie pobirajo v začetnem stadiju cvetenja, ko je tudi najslajša.

Stevi a je naravni uravnalec sladkorja v krvi. Uravnava apetit, ureja prebavo, umirja želodec, ter pospešuje
krepitev organizma po bolezni.

Sestava:
V različnih raziskavah so analizirane vsebnosti in hranilni elementi, ki jih vsebuje stevia podrobno
analizirani.
To so: vitamin C, beta-karotin (pro vitamin A ), krom, kobalt, rastlinske maščobe in vlakna, železo, magnezij,
mangan, niacin, fosfor, kalij, proteini, riboflavin, selen, silicij, natrij, tiamin, vodo, cink in olje, ki vsebuje še
53 elementov.

Stevi a vsebuje veliko različnih substanc. Sladek okus ji dajejo glikozidi. Znanih je osem sladkih glikozidov
stevie: steviozid, rebaudiozid A, rebaudiozid B, rebaudiozid C (dulkozid B), rebaudiozid D, rebaudiozid E,
dulkozid A i steviolbiozid. Strukturo teh glikozidov tvorio diterpenski aglikon steviol (13-hidroksi, kaur-16-
en-18-karbonska kiselina) kot tudi 1 do 5 sladkornih enot (glukoza in ramnoza).

če stevi e so gorska območja Paragvaja, kjer so jo Indijanci Guarani uporabljali že stoletja.
Imenujejo jo "kaa-he-e", kar pomeni v njihovem jeziku sladka zel. Liste so uporabljali predvsem za
sladkanje grenkega čaja mate in v medicinske namene.

V devetnajstem stoletju je bila uporaba te rastline razširjena tudi v sosednjih deželah, predvsem v Braziliji
in Argentini.

Stevi o je v ameriki botanično odkril Italijan dr. Moses Santiago Bertoni v začetku dvajsetega stoletja po
dolgoletnem iskanju in sledenju pripovedi o njej. Poimenoval jo je v čast paragvajskemu kemiku Rebaudiju,
ki uspelo iz listov rastline izločiti
sladko snov v njeni čisti obliki.
Novica o tem odkritju se je hitro razširila po vsem svetu.
Številni strokovnjaki so stevii napovedovali svetlo
prihodnost, saj so njene odlike res očitne.

V prvih desetletjih dvajsetega stoletja je postajala vse
bolj priljubljena v Ameriki in Evropi, segala pa je tudi do
daljnega vzhoda, kjer so jo še posebno vzljubili Japonci.
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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 Bali na drugačen način.

Potopite se v starodavne rituale dežele in znanja, ki jih mesto

kamor potujete skriva za vas. Mi verjamemo, da vas destinaci-

ja pokliče, pritegne, ker za vas skriva ključe, ki vas bodo

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

pomagala, da bo vaše vsakdanje življenje bolj lahkotno, čarobno, srečno in oplemeniteno.

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

30.3.2012 predstavitev potovanja na Mikloši

Želite prvomajske po živeti druga
žele, kot imenujejo Bali, spoznavajo sveti prostor. Rde

šli, ste vabljeni v našo družbo.
Odhod 22.4.2012, vra

čevi 13, Ljubljana.

čitnice pre če?
časnosti rajske de 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 3.5.2012.

in

V skupini popotnikov, ki v brez

Svoje popotovanje bomo začeli na Javi. In če je Jakarta finančni in industrijski motor Jave, je YogJakarta
njegova duša. Yogya kot kot imenujejo pomeni čista in tukaj se srečamo z umetnostjo Jave v vsej njeni
lepoti. Ker je lepota ključ tega popotovanja smo poskrbeli, da boste uživali tako v zunanjih kot notranjih
lepotah.
Popotovanje nas bo vodilo v spoznavanje notranje lepote skozi občudovanje zunanje lepote. Lepota v
svojem izvornem pomenu izhaja iz same esence bitja. Lepota nam pokaže kdo mi smo v resnici. Lepota
nam vrača radost do življenja, v srcu prebuja upanje in zaupanje, nas povezuje z naravo, s soljudmi, in s
svetom. Lepota ima zdravilne lastnosti, saj fizično obnavlja naše celice in celi čustvene rane. Lepota nas uči
pravilne pozornosti, kako zajeti neponovljivi trenutek ter živeti tukaj in sedaj.
Yogya je najmanjša provinca Jave in vendar se njen duh širi čez ves otok. V 16. in 17. stoletju je bila sedež
veličastnega imperija Mataram in je uspela ohraniti najboljše starodavne tradicije. Dandanes je kot
posrednik med starim in novim, središče ritualov, kjer gamelan glasba prežema ostanke tradicionalnega
življenja in ga povezuje z modernostjo, ki se v zadnjih desetletjih širi čez Indonezijo. Yogya je srce javanske
umetnosti, kulture, plesa in glasbe, kot tudi dom številnih intelektualcev in pomemben center indonezijske
visoke izobrazbe s številnimi univerzami in kolidži. Samo mesto ima poseben šarm, ki te omreži. Ko se
zvečer sprehodiš po mestu vse vrvi, in vendar znajo ljudje ustvariti občutek romantike in intimnosti v
lokalih z bambusovo rogoznico okrog majhnih mizic s svečkami.

Bali pa je brezčasen. Pravijo mu rajski otok, otok bogov ali otok ceremonialov. Je mesto, kjer je tančica med
svetovi zelo tanka, kjer se duhovnost prepleta z vsakdanjostjo modernega sveta. Mesto izjemno globoke
duhovnosti, pa tudi spretnosti rokodelcev, starodavnih templjev in svetih mest, peščenih plaž in prelepih
riževih teras. Bali je edinstven in izjemen. Njegova izjemna kultura se je izoblikovala skozi stoletja, vedno
nasmejani ljudje, polni miline in prijaznosti in njegovi številni templji so otok obdali s skrivnostnostjo in
lepoto, ki bo v vašem spominu ostala še dolgo po tem čarobnem popotovanju.
Svetost so Balijci vnesli v svoje življenje in balinezijski hinduizem ni le religija, za njih je način življenja.
Ostala je čista v njihovem jeziku, od nekdaj. Pobrali so najboljše iz starega sveta in to povezali z dobo,
v kateri živijo. Pogosto se na Baliju promet ustavi in ceste se spremenijo v živopisane procesije ljudi
oblečenih v pisane v spremstvu glasbe. Če hočeš videti magijo, se moraš
pomešati med domačine, kajti magija in obredi so del vsakdanjika, ki ga sploh ne opaziš, če iščeš čarobne
stvari.

, luhur

saronge, kebaye gamelan

Več informacij na tel. 080 13 82 info@imperial-travel.info zen@imperial.si
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Obkrožite v svojem koledarju datume od 12.-16.oktobra in postanite del te izjemne zgodbe.

Seminarji o zdravljenju s ponovno povezavo se odvijajo po vsem svetu, v letošnjem prelomnem letu
2012, tudi v Sloveniji!

o je vaša priložnost, da se udeležite seminarjev Ponovne povezave, ki bodo poteklali od 12.-
16.oktobra 2012 v Ljubljani.

12.10. Predstavitev bistva zdravljenja – večerno predavanje

Spoznajte, kaj bega medicinski svet. Odkrijte, zakaj bolnišnice in univerze po vsem svetu investirajo čas
in denar, da bi uspele razložiti taozdravljenja, in kako lahko vi, prav tako, obvladate to izredno delo!
Eric bo predstavil svojo neverjetno zgodbo in v živo demonstriral zdravljenje na prostovoljcih iz
občinstva.

13.-14.10. Raven I/II:Zdravljenje s ponovno povezavo z Ericom Pearlom

Zaradi edinstvenosti vsebine je ta seminar pomemben tako za novince kot za že izurjene zdravilce. Kot
novinec boste odkrili, kako takoj dostopati do novih frekvenc zdravljenja. Kot izurjen zdravilec boste
odkrili ta “izmuzljiv skok”, zaradi katerega bo odslej vaše delo drugačno. Med seminarjem boste za
stalno vzpostavili mogočno povezavo z izvorom teh zdravljenj. Inštruktorji in asistenti vam bodo
pomagali, da boste dostopili do teh novih energij in jih osredotočili na zdravljenje drugih.

15.16.10 Raven III:Ponovna povezava z mednarodno skupino učiteljev ponovne poveza

Naša telesa vsebujejo svoj nabor energijskih linij in točk. Čeprav le delček tistega, kar so nekoč bile,
nam te linije in točke še vedno služijo kot vmesnik z vesoljem:kanal, ki omogoča našo komunikacijo z
energijo, svetlobo in informacijami med velikim in majhnim , vesoljem in človeštvom.

Na neki točki v času smo postali ločeni od teh linij, kar nas je oddaljilo od našega prej hitrega in
obširnega tempa evolucije. Naučili se boste, kako pritegniti in aktivirati “nove” aksitonalne linije, ki nas
popeljejo na mogočnejšo in naprednejšo raven kot kdajkoli prej. Te linije so del brezčasne inteligentne
mreže, ki pritegne osnovno energijo za obnovitvene funkcije človeškega telesa.

Komu je seminar namenjen!

Če vas osebno ali profesionalno zanima zdravje, osebnostna rast, duhovnost in /ali človeški potencial –
ta seminar je za vas.

Toplo pa ga priporočamo tudi zdravnikom, kiropraktikom, medicinskim sestram, terapevtom, ki delajo
s telesom (bodywork), akupunkturistom, masažnim terapevtom, strokovnjakom za lajšanje bolečin,
svetovalcem, socialnim delavcem, profesionalnim in amaterskim atletom, raziskovalcem v medicini in
ljudem z vsemi vrstami življenjskih ozadij!

žno na seminarju III.ravni je potrebno imeti opravljeno osebno ponovno povezavo, ki jo lahko
opravite tudi pri Taji.
Za udeležno I/II ravni je osebna ponovna povezava priporo

Za zgodnje prijave do 29.2.2012 poseben 21% popust!!! Prijavite se na spletni strani
www.thereconnection.com

T

Resnično priporočam!!!

Za udele

čljiva, saj ste tako bolj naravnani na frekvence s
katerimi delate.



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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Undine by Josephine Wall

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


