
Pozdrav svetlobe !
Tale september je kar zletel skozi in že smo v oktobru in konec leta se približuje z veliko hitrostjo.
Vprašati se moramo, kam potujemo in kaj izbiramo sami zase. Kajti življenje je kreacija vsakega
posameznika in dokler ne dojamemo, da kreiramo s svojimi izbirami, ki jih dnevno izbiramo, ne
moremo ni

še izbire v vsakodnevnem življenju, kot so kaj bomo
oblekli, kje se bomo peljali in kaj bomo jedli. Pozabili smo, da pravzaprav kreiramo celotno svoje
življenje in da nismo nemo šibki, kot se nam zdi.

šam številne izkušnje, ki jih ljudje delijo z menoj me vedno znova osupne koliko svoje
pozornosti vsakodnevno namenjamo temu kar ne deluje, kar nam ni vše

še vedno ne razumejo osnove, ki pravi, da tvoja pozornost,
to, š svojo dnevno pozornost k tebi pritegne to, v š pozornost In potem
se žav, revš

š v
pozitivno razmišljanje, zraven pa te skrbi, kako boš preživel, kaj mislite, kaj je tisto kar dobiva vašo
konstantno pozornost in tudi vso vašo energijo?

ša energija. ži star pregovor, da je
navada kot železna srajca. Ve žave s svojimi navadami. Ker so navajeni na dolo

šljati se navznoter zelo borijo sami s seboj, ko ho ževati pozitivno držo na silo.

življenja je, da je pravzaprav tok. Vse te
življenjska energija. In kako jo usmerjamo, je odvisno od nas. Lahko se tudi

žamo na slamico, da komaj preživimo. Lahko pa se razširimo
in dopustimo, da je naš pretok brezmejen. Izbira je naša. Vsak trenutek. Nih

ša notranja odlo
še bitje na svetu.

To mo žja stvar v življenju. Da to izbiro ponavljate vsak dan, v vseh
okoliš š izziv.

česar spremeniti.

čni in

č, česar ne maramo. Ljudje
kljub vsemu pisanju o zakonu privlačnosti

čemur namenja čemur posveča
čudimo, da je toliko te čine, toliko negativnosti. Ko pa nekaj miljard ljudi po vsem svetu to

vsakodnevno hrani. Je sploh kaj čudnega, da smo kjer smo, če to vsakodnevno ustvarjamo?
če noče, pa vendar energija ne sledi mislim, energija sledi pozornosti. In če se ti sili

če va
čina ljudi ima te čen

način razmi čejo vzdr

čilnost če in se preliva, se zliva skozi nas. V resnici smo zgolj
kanali skozi katere se zliva
čisto zakrčimo in stisnemo in svoj kanel zo

če ne more namesto vas
izbrati, da boste nesrečni, to je va čitev. In kot ste izbrali to, da ste nesrečni lahko
izberete in ustvarite novo navado, da ste najsrečnej

č nosite v sebi. In vendar je to najte
činah, vedno znova. To je na

Taja Albolena

Ljudje smo mnenja, da so nam na voljo le manj

Ko poslu

Seveda tega nih

Tja kamor usmerjate pozornost, tja te In verjemite mi, da dr

Zna

Dokler nisi našel bole š našel zdravila.
š odpovedal življenju, se ne boš združil z ve šo.
š ognja v sebi, ne boš dosegel izvira življenja

čine, ne bo
Dokler se ne bo čno du
Dokler ne najde .

-

Until you've found pain you won't reach the cure
until you've given up life
you won't unite with the supreme soul
until you've found fire inside yourself
you won't reach the spring of life.

Rumi♥

MISEL MESEC AMISEL MESECA

stevilka 76 oktober 2012



20.9.2012 KO SE DU

3.10.2012 Tempelj Divine, Miklo DivineFeminine

5.10.2012 Tempelj Divine, Miklo Midva - intimno partnerstvo

1 Tempelj Divine, Miklo

Tempelj Divine, Miklo

8 Center Oona na Du

20.10 2 Tempelj Divine, Miklo Pot Ljubezni
Pogledali bomo pet ranjenosti in pet aspktov ljubezni.

23 Hotel Kogoj, Bukovica 1a, Ren

16., 17. in 18.11.2012

smo za popotovanjem vase preko spleta,
V tem 22 dni trajajo

Prispevek 44€.

ob 18. uri , prebujanje za s
prvim sre

http://www.divine.si/divinefeminine/prebujanjezenstvenosti.html

ob 18. uri , za

divinealignment midva

ob 18. uri , vabim na brezpla

ob 18. uri , vabim na sre

ob 18. uri , vabim na brezpla

9 enodnevni seminar
0

ob 18. uri , vabim na brezpla

vabim na prvo vikend dru

čeli z novim, sve
čem popotovanju se vsak dan dotaknemo strun na

črta. Najbolj zanimivi del

http://www.divine.si/divineawakening/dusaprebudi.html

čnemo
čanjem za čanja si sledijo na vsakih 14 dni. Prijave so obvezne! Vse podrobnosti na

spletni strani:

čnemo s prvim
srečanjem. čanja si sledijo na vsakih 14 dni. Prijave so obvezne! Vse podrobnosti na spletni strani:

čno srečanje in predstavitev
Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

čanje Prijave
obvezne. Podrobnosti v nadaljevanju mesečnika. Prispevek 26€.

čno srečanje in
predstavitev Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

.
Prispevek 1 8€. Prijave obvezne.

čno srečanje in
predstavitev Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

črt Bo
čk, ki pove čistimo ujete vzorce v njih, se

osvobodimo in lahko svobodno izbiramo. Proces temelji na poznavanju Ka kanalov in spiralnih točk, ki nas
pove čenic boginje Isis iz Egipta, ki ga bom
prvič od kar sem pred petimi leti obudila to vedenje delila v skupini

č se bomo
dru č v soboto 24.11.2012. Plačate lahko v dveh delih, dru

čano do 16.11.2012. Prijave obvezne!

žim
še duše in se sprehajamo skozi vse

njene aspekte, od povezanosti z višjim jazom, do njenega prebujenja, ponovnega rojstva, poti Ljubezni,
zavedanja Duše, do božanskega na šele prihaja, povezava s kauzalnim telesom
Duše in njegovimi sedmimi žarki. Še vedno se nam lahko pridružite.

ženstvenosti
ženske. Sre

Sre
http://www.divine.si/ / /midva.html

Ženske! Na sre ženska esenca skriva za nas,
kaj nam prinese, ženske tiste, ki bomo spremenile svet in kako postati
najsre ša Ženska na svetu. Sledi meditacija povezave z žensko esenco. Vabljene! Prijave so potrebne
zaradi omejenega števila mest.

Ženske! Na sre ženska esenca
skriva za nas, kaj nam prinese, ženske tiste, ki bomo spremenile svet in kako
postati najsre ša Ženska na svetu. Sledi meditacija povezave z žensko esenco. Vabljene! Prijave so
potrebne zaradi omejenega števila mest.

ob . uri v Ljubljani, vabim na

Ženske! Na sre ženska esenca
skriva za nas, kaj nam prinese, ženske tiste, ki bomo spremenile svet in kako
postati najsre ša Ženska na svetu. Sledi meditacija povezave z žensko esenco. Vabljene! Prijave so
potrebne zaradi omejenega števila mest.

ženje , kjer bom z vami delila kaj je
izvorni na žanske Ženske in kaj je ženska esenca, kako jo prebudimo in živimo. Spoznale bomo 18
pomembnih to žejo energijski sistem in ko jih prepoznamo, pre

žejo z naddušo in našim templjem Sol-om-on. Gre za znanje sve
žensk. Lahko se udeležite samo

petkovega druženja na temo našega angela vodnika, Daimona ali Genija, ki nas bo spomnil zakaj smo tukaj.
Za vse tiste, ki si ne morete vzeti zase celotnega vikenda, sem pripravila opcijo dveh sobot. Prvi

žile v soboto 17.11. in drugi ženje mora biti v
celoti pla

ŠA PREBUDI

ši

ši

ši

ši

šanovi 5 v Mariboru

.201 ši

DivineWoman Blueprint

čeva 13

čeva 13

čeva 13
DivineWoman Blueprint .

čeva 13 ZAVESTNA KREACIJA.

DivineWoman Blueprint .

čeva 13

če pri Novi Gorici
DivineWoman Blueprint .

™

™

™

1 .10.

15.10.

1 .10.

.10.

2012

2012

2012

2012

1.12.2012 V.I.P dan za Boginjo IZSTOPAJ - BODI KAR SI! na temo SAMOZAVESTI
108€

je celodnevno druženje od
9. do 18. ure z odmorom za kosilo med 13. in 15. uro. Prispevek .

a

Spoznale bomo Veličastnost telesa,
Iz Čas je, da se spomnimo kako lahko spremenimo svet s tem, ko
poskrbimo zase in kaj to pomeni, kaj to prina Čas je, da začnete u

žarevanje Duše in Povezanost Duha.
ša s s bo. živati življenje kot Ženske, z

velikim Ž. Prijave obvezne!
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Čas je, da začneš kreirati iz sebe, iz svoje notranjosti v svet. Čas je, da se povežeš z modrostjo tvoje ženske
esence in da jo neguješ. Čas je, da dopustiš mehkobi srca, da te vodi z Ljubeznijo, namesto da poskušaš na
moški način skozi voljo, doseganje in tekmovalnost doseči to, po čemer hrepeni tvoje srce.

Ženski način kreiranja je tisto, kar moramo usvojiti vse ženske sveta. In če želimo spremeniti Svet, mora vsaka
začeti najprej pri sebi. Kajti kreacija poteka iz srca v svet.
In da bi lahko vstopila v svoje srce, se moraš najprej potopiti globoko v svoje telo, v svojo maternico. V
notranjih globinah se začenja Pot Ljubezni, ki vodi v samo bistvo, v sam center esence ženstvenosti.

je skupek dnevnih praks, modrosti, napotkov, ki so namenjeni Tebi. Skozi dnevne
prakse te vodim in usmerjam na ženski način, ki teče, se zliva, je mehak in nežen. Skozi dopuščanje in
sprejemljivost te spoznavam s Teboj, s tvojo izvorno esenco ženstvenosti, ki je že v Tebi. Odlikuje ga unikaten
pristop in vedenje, ki se skriva za njim.
Ko sem svoje zveste stranke spraševala, kaj je tisto, kar me loči od drugih, je večina izpostavila to, da pokažem
pot kako priti do tega o čemer slišimo, beremo, kar vemo, da nas čaka tam nekje. Skozi 20 let izkušenj na
področju osebnega in duhovnega razvoja sem razvila edinstven način kako vam lahko pomagam na vaši poti.

ponuja dvodnevni seminar na katerem razkrivam izvorni načrt božanske ženske in
kje moramo začeti, da se sploh odpremo in vstopimo vase. Učenje egipčanske alkimije in starodavnih
lemurijskih modrosti je vodilo na naši poti v globine svetega grala, ki ga na tem dvodnevnem druženju
podrobno spoznamo. Sveti gral je v ženski in vanj se zlivata bela in črna reka Ljubezni.

Na voljo je tudi , kjer se soočimo z notranjimi arhetipi kot zavezniki na naši poti. In
začnemo z notranjim otrokom, kajti najprej je potrebno prepoznati kaj so izvorne rane naše Duše, jih sprejeti
in se z njimi pomiriti, da lahko postanemo starši svojemu notranjemu otroku in sprejmemo polno
odgovornost za svoje življenje.

Ker sem na svoji poti okusila marsikatero bolečino vem, kako pomembno je , še posebej po
zlorabi, splavu, težavah v tem delu ali odstranitvi fizične maternice. Energijsko jedro vedno ostane in portal v
notranjost je še vedno tam, na energijskem nivoju. Potrebno pa je očistiti vso bolečino, nakopičene energijske
zastoje v tem delu, kajti zastala voda v notranjem jezeru se ne more spremeniti v neskončen ocean življenjske
energije, ki nam je na voljo v tem delu našega telesa. Ženska je oblikovana tako, da uživa v življenju. Fizična
anatomija ženske je narejena za zadovoljstvo, izpolnjenost in radost, zato, da izkušamo srečo, ekstazo, in
uživamo življenje na polno. Vprašanje je samo ali si dovolite, da uživate ali se raje mučite. Izbira je vaša.

Tisto, kar je krona mojega programa pa je prav
. Gre za dve urno aktivacijo v božansko zavedanje . Znanje o Ka kanalih izhaja

iz starih egipčanskih šol misterijev, kajti Ka kanali so tisti aspekt, ki fizično telo poveže z eteričnim telesom Ka,
z našo dušo Ba in z Aumakhuo. Osnova DivineWoman Bluprinta je moje srečanje z učiteljem v Egiptu, ki me je
skozi iniciacije v templjih spomnil na starodavno svečeniško učenje aktivacije izvornega načrta, ki smo ga v
templjih prejemali skozi iniciacije v božansko zavedanje in utelešanje. Gre za aktivacijo vseh 18 pomembnih
točk ženskega izvornega načrta s pomočjo katerega prebudimo in utelesimo svojo izvorno Bit v ta trenutek
tukaj in zdaj. Povežemo se s svojim izvornim načrtom Duše, da lahko utelesimo in polno zaživimo to, kar smo
kot Duše izbrale.

DivineWoman Blueprint™

DivineWoman Blueprint™

individualno svetovanje

iščenje maternice

DivineWoman Blueprint™ Aktivacija izvornega načrta
božanske ženske Jaz sem kar sem

Č

Program je namenjen ženskam, ki želijo stopiti v svojo polno moč Duše in
postati Ženska z velikim Ž.

V ta namen sem odprla tudi posebno skupino na Facebooku, ki je namenjena izmenjavi mnenj,
navdihov in izkušenj.

DivineWoman Blueprint™

https://www.facebook.com/DivineWomanBlueprint

Č I . . .STO SVEŽE DIVINE WO MAN BLUEPRINT ESENCA BOŽANSKE ŽENSKEČ I . . .STO SV EŽE D IVINE WO MAN BLUEPRINT ESENC A BOŽANSKE ŽENSKE



Tokrat sem prijaznost postavila v sredi

Ponovna naravnava bo tema oktobra in sploh ni nobeno naklju

š že opazili
povezan z iskrenostjo do sebe, z razkrivanjem resnice, z notranjo kontemplacijo in inventuro, ki jo moramo
opraviti preden konec meseca vse predamo svetu mrtvih, da bi se lahko na novo rodili v svetu svetlobe z
21.12.2012. Zato bodo prisotnost tukaj in zdaj in pozornost do soljudi v tem mesecu v ospredju. Predvsem pa
bo pomembna prijaznost do samega sebe, kajti notranji sodnik in kritik bosta na delu. Svetujem vam, da se v
tem mesecu resni življenja.
Ker se bo toliko dogajalo na prepoznavanju kaj je tisto kar je resni

š
š šate.

Za nekatere bo velik izziv zataknjenost, upiranje, zmeda na poti in pomembno bo, da uporabite vse klju

š življenju in da nimate pri

življenju. In vrednotenje je zelo povezano z arhetipom žrtve. Ali
se cenite ali se ne in v kolikšni meri se cenite bo eno klju šanj tega meseca. Pomembno bo opustiti
vse sramove na temo nevrednosti in se soo

ši sodniki in najhujši
kritiki in da je pomembno, da svojo pozornost usmerjate na to, kaj imate radi in kaj je tisto za kar ste
hvaležnost. Ponovno se bo pokazalo, da je hvaležnost tista energija, ki vas bo vodila v globine in bo hkrati
najboljši vodnik na tem popotovanju vase.

žite nasveta in bodite prijazni sami s seboj vprašajte se; Kako sem
lahko kar najbolj prijazen s seboj? Vprašajte se tudi kako pomembno je tole zame? In ali mi to v mojem
življenju služi ali me ovira?

še vedno fascinira že kar
navadila na to, da sem vodena in da je DivineTiming vedno usklajen. Oktober prinaša tudi številne novosti v
moji ponudbi in v tem procesu ponovne naravnave boste morda za

š š š
š š

š
živaljali številne neprijetne simptome na fizi

ša iz energijskih nivojev nižje in se izrazi na fizi
ša osebna kreacija je klju

žrtvijo, ubogim jazom, ki se razburja, da ni
fer, da ni on kriv, da so pravzaprav krivi drugi in tako dobi izgovor za sojenje, obsojanje, razsojanje in
kritiziranje.

še
živajte!

če z namenom. Kajti mesec oktober je in bo, kot ste verjetno

čno soočite s svojimi ranjenostmi, da jih spustite in odprete nov list v svoji knjigi
čno in kaj je iluzija, kaj je vredno da ostane

in kaj je modro da gre, vas bodo podprle vse aktivnosti či čenja, jasnosti in usmerjenosti. Usmerjeno
prepu čanje bo glavna tema meseca in modro je, da se poslu

če, ki
jih 2012 ponuja za nas. Eden od glavnih ključev v tem letu je nenavezanost na karkoli. Izjemno pomembno je,
da znate spu čati stvari v svojem čakovanj, kajti to dvoje nas najbolj ovira v zadnjih
mesecih leta.

V tem mesecu boste vrednotili stvari v svojem
čnih vpra

čiti z milostjo iskrenosti in prijaznosti do sebe.
Ko boste ocenjevali kaj vam je vredno in koliko se spomnite, da smo sami sebi najhuj

V svojem notranjem prerazporejanju se dr

čje, da bo ravno v oktobru pri nas tudi dr. Eric
Pearl s ponovno povezavo. Sinhronost dogodkov in pojavov me čeravno sem se

čutili, da je čas, da se srečamo in da
podelimo stvari tudi osebno.
Ko boste pretehtali kaj je tisto kar ostaja in kaj je tisto kar odhaja vam svetujem, da se vrnete k ritualom in
simbolom odpu čanja, pu čanja stvari za seboj. Modro je opraviti energijsko či čenje in si pomagati z
osnovnimi elementi pri či čenju vsega, kar odhaja. Predvsem ogenj lahko močno pomaga pri odpu čanju,
rezanje eteričnih vezi, energijsko či čenje osebnega prostora, energijskih teles. Ljudje, ki bodo sami sebe v teh
procesih ovirali bodo do čnem telesu, kajti zastalost energij se
vedno prena čnem nivoju kot bolezen.
Kreacija, na čna tema tega leta,kajti prevzeti moramo polno odgovornost za svoje
kreacije. Zato je v tem mesecu tako pomembno soočanje s svojo

Časa nimamo več prav veliko in svetujem vam, da se soočite s temi aspekti znotraj sebe. Vzeli so
nam preprogo pod katero smo pometali vse tisto, kar nam ni bilo v č. Čas je za iskrenost in soočanje s samim
seboj. In ne pozabite, bodite prijazni sami s seboj. In ne glede na vse, maksimalno u
DIVINE.SI
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September je mesec, ki nas vodi v zadnje četrtletje famoznega 2012. In kljub temu, da me zabavajo vse
govorice o koncu sveta, ne morem mimo dejstva, da smo mi tisti, ki kreiramo svojo prihodnost.
V tem letu se pogosto spomnim na besede pokojnega Thomasa Kellerja, ki nam je leta 2000 razlagal, da se z
novim tisočletjem spreminja igra, ki jo igramo in da zdaj sami pi

In ko poslu govorice o propadu evra in dolarja si ne morem
kaj, da se ne vpra

čilo Hatorjancev, ki ga
po čila, da enkrat mesečno organiziram Dan Zavestne Kreacije. V tem mesecu
bo to v ponedeljek 17.9. 2012, v oktobru bo to ponedeljek 15.10.2012, v novembru ponedeljek 12.11.2012 in
v decembru 12.12.2012.

Moja namera je, da se enkrat mesečno zdru

čenost, usmerjeno prepu čanje, ko si voljan opustiti vso navezanost in se prepustiti

čanje na stvari zunaj vas, temveč na notranji
svet, notranjo izku

ča

čni zapis same prakse, ki bo na voljo vsem tistim,
ki se srečanja ne boste mogli udele

čanja bodo 2 urna, odprta za vse, ki
čnega procesa je vsakič 26€. Tisti, ki bi čnega zapisa na spletu lahko po

čilo na moj e-mail in v tem primeru je prispevek 13€.

Seveda pa lahko vsakič sodelujete z nami, se pove
čer okoli 11. ure naredim celoten proces, kot bo predstavljen na srečanjih in v

zvočnem posnetku in vabim vas, da se mi pridru
čeno pozornost in usmerjeno prepu čanje toku

šemo svojo Biblijo. Izjemno pomembno je, kaj
želimo, da bo o nas zapisala zgodovina.

šam o vseh strahovih, ki so jih potegnile na površje
šam: “Kaj kreirajo vsi ti ljudje?” ALI SE ZAVEDAJO, DA S SVOJIMI STRAHOVI KREIRAJO

PRIHODNOST? Svojo prihodnost in da soustvarjajo prihodnost nas vseh? SE ZAVEDATE TEGA?

In potem se spomnim na Jezusove besede; odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo.

Pa vendar sem na to temo dobila navdih, ko je v moj poštni predal priletelo novo sporo
šilja Tom Kenyon in sem se odlo

žimo v pozitivni nameri in soustvarjamo svet, ki si ga želimo. Da se
stabiliziramo, potopimov svoj notranji center in se iz njega povežemo s poljem vseh možnosti ter nato v svoje
energijsko polje skozi svoj prihodnji jaz pritegnemo vse tisto, kar si želimo zase in za ljudi sveta, ter planet.

Pomembno je razumevanje treh korakov kreacije, ki so
Namera, ko si jasen v tem kaj želiš zase.
Pozornost, ki je povezana s tem kam usmerjaš svojo pozornost, ali hraniš svoje strahove ali svoje želje.
In zadnji korak je sproš š
toku življenja, vendar ob tem še vedno ohraniti v sebi pozornost na to kar si želiš.

Proces se razlikuje od manifestacije v tem, da ne gre za osredoto
šnjo, v kateri že si to kar si želiš. Pomembno je, da si to kar si želiš in ne da imaš to, kar si

želiš. Takoj ko si v paradigmi imeti, se osredoto š na stvari zunaj sebe.

Sam proces potrebuje redno prakso, zato bo na voljo tudi zvo
žiti.

Sre želite sodelovati v procesu kreacije. Prispevek za druženje in dostop do
zvo želeli samo dostop do zvo šljte
sporo

žete in prispevate v tej nameri.
Moja praksa je, da vsak ve

žite v zavestnem kreiranju zlate dobe iz sebe v svet, iz sebe v
svet, skozi soustvarjanje, namero, osredoto š Življenja.

Bodi zavesten Soustvarjalec, Stvarnik, Kreator svojega življenja in skupne prihodnosti.

Namaste

DIVINE.SI
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Samhain, 31. oktober
Ključ: Počitek
Simbol: Buča, jabolko, črna mačka
Kristal: Jet, Obsidijan, Črni turmalin

Samhain je najpomembnejši keltski praznik, saj označuje začetek Keltskega novega leta in je bolj poznan kot
Haloween ali noč čarovnic.

To je noč, ko je mogoča komunikacija z duhovi prednikov. Na to noč je tančica med svetovi najtanjša.
Praznoverje je preživelo originalni pomen, ko so se bitja narave, vile, palčki, škrati, salamandri in ondine,
umirila in nehala s svojim običajnim delom, skrbjo za naravo. Začelo se je obdobje počitka in notranjega
opazovanja. Ta praznik označuje tudi tretjo in zadnjo žetev.

Samhain je

Samhain je bil tradicionalno praznik globoke povezave z lastno duhovnostjo in duhovnimi koreninami. Gre za

Tukaj dopustimo, da na To je večer posvečen tistemu delu
boginje, ki predstavlja modro Boginja Hekata odpira pot, po kateri staro leto odhaja in novo prihaja.
Simbolično predstavlja križišča, kjer se srečujejo svetovi. Povezuje plodnost s smrtjo. Čez dan omogoča
bogato žetev, ponoči pa je boginja magije, duhov in grobov. Je boginja ciklusov, ki vključujejo smrt in ponovno
rojstvo. Je kraljica podzemlja, ki nosi baklo in osvetljuje pot v prihodnost.
H naša notranja priča na vsakem u. Kot opazovalka
nas nagovarja v simbolnem jeziku sanj in za nas ustvarja povezave. Hekata i,

Za intuitivnega človeka ni nič skrivnostnega ali nadnaravnega, da vidi, kako se je
situacija razvila ali od kod nekdo prihaja.

Hekata je kot notranja priča molče navzoča na pomembnih križiščih v našem življenju.

Priporočamo, da na ta dan odpustite vse svoje zamere in bolečine. Napišite seznam vsega kar odpuščate na
list papirja in zažgite. Kot zaščito pred duhovi je staro priporo ta dan nosite pri sebi črne kamne.

čas prehoda, v katerem se v temi razvijajo nova pojmovanja, ki se pripravljajo na novo rojstvo. Gre
za praznovanje smrti, kajti smrt starega predstavlja katalizator za transformativno alkimijo ponovnega rojstva.
Vse staro mora umreti, da naredi prostor novemu in ta praznik simbolizira ta proces. Samhain predstavlja
konec starega leta in začetek novega leta. Gre za zaključek enega cikla in nov začetek, ki razkriva nove
mo

čne se s spustom v temo, ki je znotraj nas, z namenom, da bi na

čas preiskovanja lastne du čanje z notranjim svincem, ki me vleče navzdol. Osvobajanje starega vam
omogoči, da va

četkom novega ciklusa in časti vmesni prostor med svetovi in med dimenzijami. Predstavlja
začetek najglobljega, najtemnej četek zime.

č

če prepoznavati
čine.

čilo, da na

žnosti.

Za šli notranji svinec, ki predstavlja alkimistovo
osnosvno substanco, ki jo v notranji posodi spremeni v zlato.

še in za soo
ša notranja plodna prst sprejme nova semena, nove poti, ki se oblikujejo v temi. Samhain slavi

mir v temi pred za
šega dela leta, za

š stari jaz umre, da se lahko rodimo na novo.
žensko.

ekata, boginja intuitivne in jasnovidne modrosti, je križiš
vidi v tri smeri hkrat vidi povezavo

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.
Ko prispete na cestni razcep, je tam. Vidi, od kod prihajate in, kam vas lahko popelje dvoje poti iz razcepa.
Če ste pozorni na sanje in sočasnosti, če črpate iz nakopičenih izkušenj ter uporabljate intuicijo, ko se odločate
za smer, poznate arhetip.

Hekata je boginja intuicije.
Z intuitivno zaznavo je mogo vzorce, ki povezujejo

pretekle situacije ali razmerja in sedanje okoliš

DIVINE.SI
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Naj nič najdraži 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.

Pomagaj mi, veliki Duh
naj tiho delim Resnico.
Naj poslušam z odprtim umom
ko drugi govorijo
in se spomnim Resnice
ki jo lahko najdem v Tišini.

žanskost
potopljena v božanskost,
ki sama sebe izkuša, kot individualni vidik božanskosti.

In tako bodi.
In tako je.
DIVINE.SI

Naj bom Eno.
Eno v vsem
in Vse v Enem.

Naj bom to kar sem - bo

O Great Spirit
help me always
to speak the truth quietly,
to listen with an open mind
when others speak,
and to remember the peace
that may be found in silence.

~ Cherokee Prayer

MO LIT EV T EG A MESEC AMO L I T E V T EG A MESECA



SMITHSONITE ...

Afirmacija deve kristala

kamen prijaznosti
“

”

Smithsonite je

Jamesu Smithson, ki je ustanovitelj Smithsonian Institute.

Kristal je poznan po tem, da odstranjuje te

Psiholo

: " Jaz sem jasnost in

Prijaznost in umirjenost sta dve glavni kvaliteti, ki ju iz sebe širim v prostor. Ustvarjam okolje umirjenosti,
hkrati pa pomirjam neprijetne situacije. Harmoniziram in poravnavam šesto

šnosti in jasno živeli kakršnekoli
travme kot otrok vas podpiram v vašem soo

življenje. želite pomo š
žbo. Moja družba vam bo zagotovila družbo angelskih svetov, saj vas moja energija vodi

direktno v angelsko kraljestvo. Pove
želite vodnika, ki vas bo vodil po sanjskih svetovih in vam držal podporo pri tem, da informacije prinesete

tudi na fizi žite v roki in mi predate vse
svoje skrbi in težave. Kadar imate težave s stresom in s svojimi živci, živeli živ

žba godila. Pomirjam živ
.

žnato lila barve, ki je zaobljen in se svetlika z biserno, v
ši primerki prihajajo iz ZDA in Mehike. Mineralno gledano gre za cinkov karbonat iz

skupine kalcitov, ki kristalizira v romboidne in botriodinalne strukture, ki so zaobljene ali pa v obliki stalaktitov.
Najdemo tudi rumene, bele, sive in rumenozelene primerke, pa tudi rjave. Najlepši so nedvomno rožnati in
zeleno modri. Poimenovali so ga po angležu

žave z
imunskim sistemom in pomaga pri zdravljenju
sinusov in prebavnega trakta.
Pomaga tudi pri zdravljenju alkoholizma, kadar
imate težave s kožo, predvsem srbenjem ali z
osteoporozo.
Zeleni kristali pomagajo pri zdravljenju celotnega
fizi

ško gledano Smithsonite podpira vodstvene
lastnosti, še posebej ko je potrebna taktika

žkih medseboj-
nih odnosih. Uravnoveša vaše življenje in vanj
vnaša ravnovesje. Prebuja diplomatske sposobno-
sti in pomaga pri komunikaciji. Pomaga pri umirjan-
ju in zdravljenju težavnih situacij.

Kamen daje podporo

Podpira fizi štiri vogale postelje, saj
vas bo v taki mreži med spanje o Še posebej u

še dodatno aktivira sposobnosti zdravljenja.

š

četrto, peto in čakro in pomagam
pri jasnovidnosti, jasnoslu čutnosti. Pomirjam notranjega otroka in če ste do

čenju in zdravljenju travmatičnih situacij. Če se čutite neljubljeni in
nesprejeti vas podpiram v soočenju s temi aspekti v sebi in vam dajem podporo pri sprejemanju ljubezni v
svoje Če č pri sprejemljivosti, dopu čanju, voljnosti in jasnosti, potem vam bom z
veseljem delal dru

čujem tudi notranje vpoglede in pomagam pri jasnosti v sanjskih svetovih.
Če

čno raven, me imejte kje blizu postelje. Med meditacijo me lahko dr
če ste pre čni zlom ali ste blizu

temu, da ga boste v prihodnosti, potem vam bo moja dru čni sistem in odstranjujem
stres iz vseh nivojev

čudovit kristal modro zelene ali ro časih
druzy efektom. Najlep

čnega telesa.

.
Smithsonite neguje in pomaga pri te

čustb+venemu telesu, ga neguje in mu omogoča popolno regeneracijo.

čno telo in imunski sistem, zato ga priporočamo, da ga namestite na vse
čistil in negoval. činkovit je v kombinaciji z zelenim turmalinom,

ki

čistost. Moje čustveno telo je v popolni spro čenosti, umirjenosti
in regeneraciji. Umirjen sem in sposoben vpogledov v vzporedne realnosti .”

SPO ROČI LO K RISTALNE DEVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E



Prijaznost je ena tistih vrlin, ki smo jih v sodobnem svetu, poleg humanosti pustili nekje v ozadju. Pravzaprav
ve šaš do drugih. V resnici se prijaznost pokaže v
odnosu do sebe. Kajti vrline notranje stanje , z njimi duhovno rastemo in jih živimo.
In ker mnogi mislijo, da je prijaznost osladna, kot zahvalne kartice v butikih, ne razumejo, da smo lahko
“prijazni” do onemoglosti, dokler nismo zeleni v obraz, pa nam to šamo
kupiti pozornost in to, da nas imajo ljudje radi. Prijaznost ni osladnost in to, da iz sebe narediš predpražnik.
V ša stvar, ki jo narediš za nekoga drugega ali zase to, da se razjeziš, da se postaviš na trda
tla in se brcneš v rit. In tega mnogi sploh ne razumejo.

Prijaznost pomeni, da si pristen sam s seboj, da prepoznavaš svoje pristne, sr želje in jim slediš. Prijaznost
je povezana z ranljivostjo in odprtostjo. Ko prepoznaš, da so tudi drugi ranljivi in da v sebi nosiš mo

škoduješ ali da jih ozdraviš in da je ta mo š sebe pravzaprav v tem, da si prijazen sam s seboj.
Prijaznost je esenca veli

življenje.

š uslugo, ko prepoznaš potrebe ranjenih ali potrebnih
ljudi. Prijaznost je srce življenja. Prijaznost oja

š
š

želeli
postaviti na piedestal v svojem življenju ali pa v klet.

In najbolj pomembna je prijaznost do samega sebe, kajti tako pogosto smo sami do sebe najhujši sodniki in
kritiki in se zelo radi zapiramo v klet, ter ob tem nekoga drugega postavimo na piedestal. U

žemo. In seveda je to lažje
povedati kot narediti, vendar vedno znova ponavljam, da je potrebna dnevna praksa.

Tako kot smo leta in leta ponavljali na šanje in delovanja v svoji mladosti, ko smo bili udoma
šanja, bo tudi nekaj

že mo

Že nekaj

šem
življenju,

že smo, v tem trenutku. Obilje ni povezano s tem koliko denarja
imaš na svoji banki, prej bi rekla, da je povezano s koli

žene v tvoji duhovni banki.

To, da spremenimo svoj pogled na stvari nima veze s tem, da se prepri

ša
življenjska energija in tam imate rezultate.

Za šele takrat jo lahko presežemo in ko si
priznamo, kaj se v našem življenju dogaja, dobimo možnost izbire v našem življenju.

čina misli, da je prijaznost povezana s tem kako se obna

čisto nič ne koristi, če si s tem poku

časih je najprijaznej

čne
č, da jih

po č, da pozdravi
čine in je osnovna karakteristika najbolj plemenitih ljudi. Prijaznost je kot potni list, ki

odpira mnoga vrata. Prijaznost mehča srce in oblikuje prijateljstva, ki lahko trajajo celo

čuje dobroto, vendar ni dobrota. Prav neverjetno je koliko
napačnih videnj prijaznosti imamo. Kako pogosto jo zamenjamo za vljudnost do ljudi in kako pogosto se z
vljudnostjo pravzaprav izognemo temu, da bi se povezali, odprli in resnično vplivali na ljudi s prijaznostjo.

Da bi se resnično naučili kaj prijaznost je, moramo najprej prepoznati radost dajanja in odpu čanja, brez
navezanosti in brez da pričakujemo karkoli v zameno. Ko smo prijazni ne izkori čamo ranljivosti drugih ljudi.
Namesto tega spodbujamo in ojačujemo ljudi okoli sebe. Kajti prijaznost od nas zahteva empatijo; zavestno se
moramo postaviti v vlogo človeka na drugi strani, da lahko začutimo, kaj je tisto, kar njihovo srce v tistem
trenutku najbolj potrebuje. In to od nas zahteva zaupanje vase, odprtost in povezanost. Prijaznost krepi
samozavest in nam pomaga, da prepoznamo kako pomembno je, da znamo prepoznati kdaj bi nekoga

čenje zadnjih treh
let, ki ga predajam na svojih seminarjih govori o tem, da je izjemno pomembno, da se namesto na piedestal ali
v klet damo v srce in da moramo to narediti tudi za vse, ki nas obdajajo. Kar pomeni, da moramo najprej
prepoznati igro, ki jo igramo, si priznati, da jo igramo, da lahko to igro tudi prese

čine obna čeni v
določene načine obna časa in energije potrebno za to, da se boste naučili sebe postaviti v
srce. Prijaznost poka č značaja v akciji. Prijaznost je pravilna uporaba volje. In prijaznost je povezana z
dejanji in ne z govorjenjem.

časa aktivno govorim o tem, kako pomembno je, da spremenimo fokus svoje pozornosti. Vedno
znova ponavljam, da smo v krizi vrednot in da je kriza pravzaprav le preobrazba tega, kaj verjamemo o sebi in
kam usmerjamo svojo pozornost. In pozornost moramo usmeriti iz tega, da stvari ne funkcionirajo v na

česa vse nimamo enostavno na to, da smo prijazni sami s seboj in prepoznamo, kaj vse imamo, kaj
vse nam je dano in kako bogati pravzaprav

čino prijaznosti, ki si jo sposoben izkazati do samega
sebe in koliko prijaznosti je nalo

čamo v to. Pravzaprav gre za dobro
navado. Ko pravim, da smo ljudje udomačeni to pravzaprav pomeni, da smo leta in leta vadili in se urili v enem
in istem pogledu in navadi. In tako kot smo si privzgojili takoimenovane “negativne” navade, se jih lahko
odvadimo in si privzgojimo pozitivne navade. Gre za to, čemu namenjamo svojo pozornost, kajti tja teče va

čnemo vedno s prepoznavanjem in priznanjem stare matrice, kajti

predstavljajo Biti

Prijaznost ni dejanje dobrodelnosti, ko nekomu naredi

V SR E DI PRI JAZNOST D O SEBEŠ Č U -V SR E DI PRI JAZNOST D O SEBEŠ Č U -



In kot sem se naučila, da je notranje zadovoljstvo stvar izbire, vsakodnevne izbire, da ne gre za odločitev, ki jo
sprejme čela s treningom prijaznosti do sebe.
Sedaj sebe vsak dan večkrat vpra

časih to pomeni, da koga soočim z resnico
in s tem razbijem njegovo iluzijo o stvareh. In kot je o prijaznosti povedal Yeshua, včasih to pomeni, da se
mora

či je v tebi
in kako lahko ob nepravilnem trenutku z nepravilno potezo človeka uniči

čutja, da prepozna
čno ve

čemur smo po večini priča v sodobnem svetu je masaker in ne prijaznost. Ljudje, ki “delajo” na sebi mislijo,
da lahko vsakomur solijo pamet in s svojo voljo udrihajo po ljudeh brez prijaznosti, brez razsodnosti, brez
čutenja in občutenja lastne ranljivosti in ranljivosti drugih ljudi.

Ker v sebi nostimo toliko bolečine in ranjenosti, in smo neobčutljivi za ranljivost ljudi, ker smo trenutno v
epidemiji otopelosti, sploh ne moremo prepoznati kje je meja, kako biti razsoden in kako se odpreti, prepustiti
toku in biti pristni in avtentični. Trenutno gledamo okoli sebe dru čutljivih ljudi, ki ranjujejo drug
drugega enostavno zato, ker se branijo in ker jih boli.

človek je najprej prijazen do sebe in si enostavno
ne dopusti, da bi bili drugi do njega neprijazni. Ker prepoznava, da je njegova izbira, da je prijazen in kar daje
iz sebe tudi dobiva nazaj. In spet je potrebna razsodnost, da prepozna

čne,
sočutne, tople in pozorne odnose. Prijaznost je nedvomno moč, ki nam pomaga doseči dobroto, prepoznati in

čne v srcu. Prijaznost je srčnost in nedvomno presega tako prijetnost, kot
tudi vljudnost in to da se z ljudmi strinja č opraviti z na

č po tem, koliko src smo se dotaknili, kajti to kdo smo je precej bolj pomembno
od tega, kaj imamo. In vendar je pomembno, da ne pozabimo, da prijaznost ne pomeni, da drugim pustite, da
hodijo po vas in iz vas naredijo predpra čeni

č, prijaznost ima vpliv in to so pokazali mnogi znani in veliki ljudje, ki so s prijaznostjo
spreminjali svet kot je npr. Dalaj Lama, Gandi, Nelson Mandela.

čina prijaznosti, ki jo namenjamo sebi in ki jo delimo s svetom
enaka prijaznosti, ki prihaja iz sveta nazaj k nam. In majhni izrazi prijaznosti do sebe in do ljudi so pomembni
in

čas in se vpra
časih boste presenečeni,

ko boste ugotovili, da je najprijaznej
č vas lahko preseneti, ko boste dobili impulz, da je potrebno nekoga soočiti s stvarmi, pred

katerimi be čin. Kar ne bo
pomenilo, da smo z njim osladni, kar vam je verjetno več kot jasno.

š enkrat in potem vse deluje, sem za
šam, kaj bi bila najbolj prijazna stvar, ki jo lahko v tem trenutku naredim do

sebe ali do drugih? In verjemite mi, niso vedno samo lepe stvari. V

š tudi razjeziti in biti hud, se na koga zdreti, ker je to v tistem trenutku najprijaznejša stvar, ki jo lahko
narediš. In za to je potrebna velika mera notranjega zaupanja in razsodnosti. Kajti ko veš, koliko mo

š, je potrebno veliko notranje
prijaznosti do sebe in so š, ko je primeren odziv to, da si jezen, vendar tako, da se usmerjeno
prepustiš toku, kar pomeni, da si v srcu in povezan z njegovim srcem in to š, kje je meja in do kje lahko
greš.

To

žbo neob

še kar znajo v danem trenutku. Vendar se zaradi tega ne
poniža in ne dopusti, da drugi hodijo po njej. Kajti prijazen

š kdaj je modro, da ostaneš in kdaj je
modro, da odideš. In to niso enostavne stvari.

žeš in deliš ljubezen in kvaliteto, da znaš imeti empati

živeti v dobroti. In prijaznost se za
š. Prijaznost ima ve šo Bitjo, kot z našim obnašanjem. In

prijaznosti ne morete ponarediti. Kupovanje pozornosti skozi velikodušnost, samozagledana vljudnost,
površinska etika niso niti blizu prijaznosti. Prijaznosti ali je, ali pa je ni.

ših življenj se ne meri po tem, koliko materialnih dobrin
smo v življenju ustvarili temve

žnik. To je mu štvo in žrtvovanje in nima nobene povezave s
prijaznostjo.

štejejo. Majhni izrazi prijaznosti ustvarjajo valove, ki se širijo v vesolje in ki ustvarjajo mnogo dobrega.

šajte; Kaj je v tej situaciji, v tem odnosu najprijaznejša stvar, ki jo lahko
naredim danes? Kaj je najprijaznejša stvar, ki jo v tem trenutku lahko naredim zase? V

ša stvar, ko imate res veliko dela in ste utrujeni, da vse pustite in greste
spat. In spet drugi

ži, pred odgovornostjo ali obveznostmi. In takrat lahko to naredimo na prijazen na

Prijaznost ne zahteva od ljudi, da se morajo popraviti, da je nekaj narobe z njimi. Prijaznost ima v sebi
razumevanje, da so ljudje ranjeni in da delajo najbolj

V slovarju prijaznost opredeljijo kot vrlino, da poka

Prijaznost se dotakne srca in dvigne duha. Vrednost na

Prijaznost je mo

Dejstvo, ki ga ne moremo zanikati je, da je koli

Zato si danes vzemite

Bodite danes prijazni s seboj. Spustite se v svoje srce in poskrbite zase!

V SREDIŠČU - nadal jevanjeV SR E DI ŠČU - nadal jevanje



Prijaznost je. Ne potrebuje nobene akcije, da se doka

Toplina je

In tisto, kar je najpomembnej

In ker je vse v nenehnem spreminjanju je fleksibilnost ena izmed izjemno pomembnih kvalitet, ko govorimo o
prijaznosti. In skromnost. Biti fleksibilen v svojem

To kar je najve i
kljub temu

. Ko se osredoto

In samo

že. Zadostuje, da ste prijazni, do sebe in do drugih.
Prijaznost daje življenju pomen in oja

številne vrline, kot je iskrenost. Pomembno je zavedanje, da je iskrenost temelj inteligence
in pomanjkanje iskrenosti je temelj neumnosti. Ranljivost je osnova iskrenosti, kajti šele ko se odpremo in se
povežemo z drugimi brez skrivanja in varanja jim omogo

žave v odnosih, namesto, da se pretvarjamo, da jih ni. V izolaciji ljudje težko spoznamo sebe, za
to potrebujemo odseve ljudi, s katerimi smo v odnosih. In iskrenost je klju
Še bolj pomembna pa je iskrenost, ko pridemo do pozitivnih lastnosti in potencialov, ki jih nosimo v sebi, kajti
ko nismo iskreni s seboj in si skrivamo to, kar je dobrega v nas s tem najbolj ranimo sami sebe. Izdaja sebe
pogosto izhaja iz tega, da ne znamo biti iskreni sami s seboj. Iskrenost nam zelo olajša stvari v življenju zato je
klju šem življenju in je v zelo veliko podporo prijaznosti.

še ena od tistih vrlin, ki nam polepšajo življenje. Toplina je pozornost, je glas, ki se te dotakne, je
dotik. In dotik zelo pogosto povezujemo s prijaznostjo. Dotik izraža toplino, ki nas spreminja, ki nas osre

še medsebojne stike.
Pogosto v odnosih ustvarjamo razdaljo, ker enostavno ne znamo ustvariti pristnega stika z nekom. Prijaznost
je tista, ki se dotika ljudi in ki ustvarja pristne stike. Ko nekoga prijazno vprašate,

šnih koli pri ši in
nas oropa vseh priložnosti za to, da smo prijazni do sebe in do drugih.

še, ko govorimo o prijaznosti je zaupanje vase. In zaupanje v soljudi. Kajti tako
hitro se v sodobnem svetu ujamemo v past nezaupanja, ko se ne odpremo in si ne dopustimo, da se
povežemo z drugimi. Prisotnost z njimi je še ena pomembna lastnost. Biti popolnoma prisoten v tem trenutku
zdaj je osnova zavedanja. In zavedanje je osnova prijaznosti. Kajti ko se zavedaš in si popolnoma prisoten,
opaziš podrobnosti, ki jih druga življenja, ki bi druga

Vse je medsebojno povezano in ker je vse eno in eno v vsem, ni

življenja, ob
še srce in nas

osvobodi sebi

življenju pomeni, da opustimo svojo potrebo po nadzoru in
kontroliranju svojega življenja in ljudi v njem. Pomeni tudi, da sprejmemo svoje slabosti in sen

življenju in da si priznamo, da
je veliko stvari, ki jih ne vemo in ne poznamo. Skromnost ali ponižnost nas u

žnost je tista, ki je najve
š, da so vse lekcije in težke situacije v življenju pravzaprav

priložnosti za hvaležnost, takrat spoznaš kaj je prijaznost v akciji.

šnjega živimo je, da ima ve

ša energija, kar pomeni, da imamo tam rezultate še ve

ši nasvet, ki vam ga lahko dam kot vsakodnevno prakso za trenutno situacijo v življenju to, da se
osredoto š žni zanj.
Vse je že v nas, le najti moramo to in v sebi to pove

čuje dobroto, ki je skrita v njem.
Prijaznost krepijo

čimo, da nas spoznajo. In pomembno je, da
prepoznamo te

č za intimnost v odnosih.

čna vrlina v na

čuje in
poglablja na

če mu lahko kako pomagate
brez kakr čakovanj je to osvobajajoče za tistega na drugi strani in za nas. Razdalja nas siroma

če ne bi opazil in si v toku če teklo mimo tebe. In za ljudi je
prisotnost, tvoja pozornost eno največjih daril in eno najbolj prijaznih dejanj.

česar ne moremo izključiti iz celote. Empatija
je sposobnost, da resoniramo s sočlovekom, da začutimo kaj se dogaja z njimi, da smo v resonanci z njimi. In
če otopimo in se zapremo za to resonanco, ničesar ne čutimo pogosto da poleta za nasilje in nasilno vdiranje v

čutenja in čustva drugih, ker jih ne zaznavamo, ker ne čutimo z njimi. Empatija je sestavni del
čustvene inteligence in končni rezultat empatije je sočutje. Sočutje je tistavrlina, ki napolni na

čnosti in pohlepa.

čne strani sebe,
čeprav je boleče. Veliko iskrenosti je potrebne, da prepoznamo iluzijo v svojem

či, da nismo edino bitje na svetu,
da moramo ceniti vse svoje lekcije in se iz njih naučiti to, kar nam je dano. In hvale čji
izziv, ko govorimo o flaksibilnosti, kajti ko dojame

čji izziv dana časa in sveta v katerem čina ljud v življenju vse, a so
vedno nezadovoljni, ker ne vidijo vrednosti tega, kar imajo, in so osredotočeni na tisto, kar bi še

radi imeli ali na tisto, zaradi česar so nesrečni čamo na to, česar nimamo tja usmerjamo svojo
pozornost, tja teče na ... č tega, česar nimamo. Možnost,
da čutimo hvaležnost, nam je dana vsak trenutek življenja. če se zavedamo vrednosti tega, kar
imamo, se počutimo bogati in srečni.

Zato je najbolj
čajte na to, kar imate. Ne glede na to kako majhen je delček sreče, poi čite ga in bodite hvale

čati.
In to je vsakodnevna praksa.

DIVINE.SI
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Skupina znanstvenikov je morala izpeljati raziskavo v oddaljenem, skoraj nedostopnem kraju. Njihovo opremo
je nosila skupina mehiških nosa

Ko sem za ša prebudi me je presenetilo to, kako so vrline povezane z
našo Dušo in kako pomembne so nekatere za naše prebujenje. Prijaznost je nedvomno tista vrlina, ki nam
pomaga ohranjati stik s svojo Dušo. Ko smo v stiku s to vrlino v sebi postanemo boljši

šo Dušo.

čev. Nekje na poti so se nosači brez razloga nenadoma ustavili. Znanstveniki so
se najprej začudili, nato so postali nemirni in na koncu jezni. Zakaj ne gredo naprej? Čas zapravljajo. Mehičani
pa so še naprej čakali. Nato so se nenadoma spet premaknili. Eden od njih je znanstvenikom razložil, kaj se je
zgodilo: "Šli smo tako hitro, da so naše duše ostale za nami. Ustavili smo se zato, da jih počakamo."

Zgodba je vzeta iz knjige Piera Ferruccija, ki ima naslov Moč prijaznosti.
čnega življenja: bodite prijazni. Moč prijaznosti je vznemirljiv pregled preprostih a

globokih pojmov. Piero Ferruci je eden v svetu najbolj spoštovanih transpersonalnih psihologov, raziskuje
mnoge presenetljive plati prijaznosti in dokazuje, da je to tista drža, ki nas ne vodi le do naše osebne sreče in
sreče tistih okrog nas, ampak nas bo vodila tudi v svetu, ki postaja vse bolj hladen, nestrpen, težaven in
strašljiv.

čela z notranjim popotovanjem Ko se Du

človek in v polnosti
lahko razvijemo svoje potenciale. To je spoznal tudi znani filozof Aldous Huxley. Potem ko je poskusil že
neštete tehnike za samorazvoj, ki so segale od večne modrosti, meditacije in zena do dela s telesom in celo s
psihedeliki, je na vprašanje, katera je najboljša, odgovoril takole: "Morda je nekoliko neprijetno, da moram po
tolikih letih raziskovanj in eksperimentov reči, da je najboljši odgovor - bodite samo malo bolj prijazni."

človeških vrednotah. Predgovor knjigi je napisal Dalaj Lama, kjer toplo in srčno
pohvali Ferruccijevo delo. Pravi, da sta prav prijaznost in sočutje tista, ki osmišljata naše življenje.

O knjigi so dejali: »Ta knjiga je napisana po mojem srcu. Pierro Ferruci je združil svoje obsežne izkušnje
psihoterapevta in tisto, za kar menim, da so temeljne človeške vrednote, ki govorijo o pomenu prijaznosti. Pri
njegovi predstavitvi posebej cenim to, da je začel s prijaznostjo, ki predstavlja temelj za številne druge
pozitivne kvalitete, kot so poštenost, odpuščanje, potrpežljivost in velikodušnost. Tak pristop je očarljiv in
spodbuden.« Iz predgovora njegove svetosti Dalai Lame Ljudje smo angeli z eno perutjo, zato lahko letimo le
objeti. Ferrucijeva knjiga nas navdihuje, da to storimo: z dotikom, s prijaznostjo, toplino. S sočutjem in
empatijo, z odpuščanjem in hvaležnostjo. Z zaupanjem. To je knjiga, ki jo poklanjajmo drug drugemu, najprej
pa – sebi. Da si bomo v času globalnega ohlajevanja ogreli srce in dvignili temperaturo sreče. Obvezno branje!
Manca Košir

"Prijaznost je pomembna na vseh ravneh izobraževanja, saj se več naučimo v ozračju topline in pozornosti kot
v ozračju brezbrižnosti in represije. Otrok vzgajan z nežnostjo, se bo bolj zdravo razvijal; učenec, ki bo deležen
spoštovanja in pozornosti, bo bolje napredoval. prijaznost je nujna sestavina zdravljenja. pacienti, ki so
obravnavni s sočutjem in skrbnostjo, manj trpijo in hitreje ozdravijo."

Priložnosti za prijaznost so povsod okoli nas. rijaznost je najboljši način, da postanemo to, kar resnično
smo. čas, da se ustavimo, si prisluhnemo in delimo z drugimi.

Prijaznosti ni brez iskrenosti, topline in empatije. Zahteva veliko potrpežljivosti, zaupanja in odpuščanja. Ne
moremo biti prijazni, če nismo prilagodljivi, spoštljivi in hvaležni. Rojeva se iz skromnosti, velikodušnosti in
radosti. Vse te kvalitete, skupaj in posamično, nas postopoma pripeljejo do tega, da se približamo svoji duši.
Tisto, kar jim je skupno, je globina. Globine pa ne moremo doseči na silo in na hitro – vsaj trajne ne.

č, ko se ustavimo in se spočijemo imamo priložnost, da počakamo na svojo dušo. Najlažje se ji bomo
približali skozi tišino, lepoto in radost. čnega pomena za
na Vzemi si čas lepoto ne opaz , ampak jo tudi vsrka vase.
Dovoli aš um . Naj se njena zdravilna moč razlije po telesu, ga nahrani
in harmonizira. Ko se as resnično dotakne lepota, lahko doživi trenutek zdravja

.

Dr. Piero Ferrucci, razkriva
presenetljivo skrivnost sre

Ja izziv je nedvomno v tem, da se moramo spomniti in biti do sebe samo malce bolj prijazni. Ferruccijeva
knjiga govori o temeljnih

pravi Ferrucci.

In p
Vse kar potrebujemo je

In vsaki
In zato so lepi kraji, ki nas navdihujejo tako zelo klju

te zase, pojdite na tako mesto in le ujte jte
te si, da vam odpre v in vam osmisli dan

v te popolnega , popolne
povezanosti, enosti z vsem kar je
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Prispevek, v katerem avtor kljubuje trendom s prijaznostjo.

V teh kolumnah sem že večkrat omenjal knjigo dr. Janeka Muska Psihološki portret Slovencev, ki je izšla leta
1994. Psihometrične primerjalne raziskave med narodi pokažejo, da Slovenci izstopamo po agresivnosti.
Mediji seveda o tem ne govorijo, ker bi trčili ob samopredstavo, ki jo imamo o sebi, a kdorkoli je kdaj
odpotoval za dlje časa v kako drugo kulturo in ob vrnitvi ni mižal, se bo strinjal. Sploh vrnitev iz osrednje Afrike
je šok: nekaj prvih dni kar skačeš po pločniku, ker nasproti prihajajo v glavnem skremženi obrazi, ki so videti
kot sredi notranjega prepira. Potem se seveda navadiš in ne opaziš več – saj tudi zraka ne opaziš, dokler ga ne
zmanjka, tako tudi ne opaziš ravni agresivnosti slovenske družbe, dokler si v njej.

Prvič sem o tem začel razmišljati po sramotnem dogodku, ki sem ga zagrešil zaradi kulturnih razlik in me
potem spodbudil k iskanju strokovne literature na to temo; tako sem tudi prišel do Muskove knjige.

Takole je bilo … O, ne vem, kako naj priznam, tako neskončno sram me je! Mar te kolumne postajajo Jerry
Springer šov, to, kar kanim obelodaniti, je grozno! Strahotno, kaj sem bil naredil! Damam in srčnim bolnikom
branje odsvetujem in bom izpoved tudi ustrezno označil, za posledice ne odgovarjam!

Skratka ... Sramota, gnusno, kako sem mogel storiti nekaj takega!

------------- Preskočite ta del: -------------
Po daljši odsotnosti sem se vrnil iz Anglije in vstopil na avtobus mestnega potniškega prometa. Živo se
spomnim sleherne podrobnosti, obtičale so mi vsepovsod po amigdali in hipokampusu. Strahota, kako sem
mogel! Oprostite, moram se zbrati! Evo:

Vstopil sem v avtobus in pozdravil z "Dober dan!" Šofer je razširil oči in vrglo ga je v kot. Oklenil se je volana,
kot bi ga tiščal med sebe in manijaka, ki je pravkar vstopil. Takoj sem se zavedel, da nisem več v Angliji, da tu
nihče ne pozdravlja šoferjev in ti ne odzdravljajo nazaj, da sem kršil nepisano pravilo, izstopil iz množice in da
me je ubogi možakar uvrstil med nevarne psihotike. Če bi vkorakal z nožem ali sekiro, s katere bi še visela kaka
črevca, ni problema, ljudje se radi poveselijo in prav je, da uporabijo mestni promet, namesto da bi zbijali
pešce po cestiščih.

Ena napaka je vodila v drugo – hotel sem se umakniti, mu dopovedati, da nisem nevaren, da sem normalen
agresiven potnik in ne prijazen norec, zato sem v tej silni nuji ponovno padel v past. Rekel sem "Oprostite!" in
zdaj so me že gospe v prvih vrstah čudno gledale. Sklonil sem glavo in po mišje pobegnil čisto v zadek vozila.
Izučilo me je: po tistem se za vstop v avtobus nisem več postavljal v vrsto, v kateri bi itak ostal sam in za večno
zunaj, s komolci in preklinjanji si normalno izborim svoj sedež, ki ga ne odstopim nikomur, šoferja pa le
prezirljivo pogledam in on me zaničljivo ošine nazaj. Skratka, uspešno sem se aklimatiziral.
------------- Konec preskakovanja. -------------

Kot vidite, modrost starih drži: tujina človeka pokvari. A misel, da bi predrznost ponovil, me je žulila še naprej.
Tako sem sklenil narediti poskus, ki sem ga pri sebi imenoval dan prijaznosti. Točno tako: izbral sem soboto in
krenil po opravkih, a s stalno mislijo, da bodo vse moje akcije in reakcije prijazne. Bizaren dan je bil, toplo vam
priporočam lastno izvedbo poskusa. Hitro boste opazili, koliko izmenjav je nevljudnih in agresivnih, pa kako se
razveselite človeka, ki ni tak – da, obstajajo, a na žalost ne v večini. Drugo, kar moram povedati, je nekakšna
dvodelna struktura. Naj pojasnim s prvim kontaktom sploh. Vstopil sem v trgovino, da si kupim nekaj za zajtrk,
in hotel vzeti še časopise. Pred polico pa se je razbohotil upokojenec, ki je bral časopis točno pod znakom
Listanje revij prepovedano (zanimivo, v Novem Sadu sem videl obraten napis: Listajte, glejte!). Prijazno sem ga
pozdravil in ga zaprosil, če se malce odmakne, da vzamem časopise. Seveda, je prav tako prijazno odvrnil,
naredil korak vstran, potem pa se je zdrznil, kot bi se šele sedaj iz časopisa vrnil v slovensko stvarnost in začel
sikati: "A mislite, da imam oči na hrbtu? Kako pa naj vas vidim?" (Kar ni imelo nikakršne povezave s situacijo,
ker mu nisem ničesar očital.) Podobno dvodelno strukturo sem opazil tudi na forumih. Nekdo zastavi čustveno
nevtralno vprašanje, dobi korekten odgovor v prvem odstavku, nato pa sledi še dodaten odstavek, kjer
spraševalca ozmerjajo, češ, idiot, pojma nimaš, kaj pa sprašuješ. Zanimivo. Očitno je interakcija brez sikanja v
naši družbi označena kot prazna, neizkoriščena.

ZANI M I VOST I - DAN PRI JAZNOSTIZANI M I VOST I - DAN PRI JAZNOSTI



Vozniki mestnega avtobusa niso skakali, odzdravljali pa tudi ne. Najbolj čustvenega odziva sem bil deležen od
brkača, ki je zobotrebec od okna premaknil v mojo smer.

Ne bom vas moril s podrobnostmi, navedem naj le primer, ki me je nad prijaznostjo zares navdušil: v zakotni
ulici med bloki se je neka gospodična hudo motovilila s parkiranjem. Zvest zaobljubi nisem trobil, marveč
mirno čakal. Voznik, ki je pripeljal za menoj, očitno ni bil del istega poskusa. Utripal in hupal je že od daleč,
ostro zavrl, nato pritekel in rjovel, čisto rdeč v obraz, žila mu je utripala na čelu. Spustil sem steklo, ga prijazno
vprašal, kaj je narobe. Vpil je, naj se takoj odmaknem, ker on pa že ne bo čakal. Seveda, sem prijazno dodal in
se z avtom stisnil bolj desno. Nikoli ne bom pozabil njegovega obraza – hlastal je kot riba: "Kako, kar odmikate
se?" "Ja, seveda." Roki je prestavljal pred seboj, kot bi iskal klavir. "Ja, a kar odmaknili ste se?" "Ja, seveda."
Odšel je čisto zbegan. Utripanje njegove žile na čelu me je privedlo do razmišljanja o biologiji: njegovo telo so
napolnile kemikalije za boj. Do mene je pritekel poln smrtonosnega koktejla, jaz pa nisem reagiral s prepirom
ali udarci, marveč prijaznostjo. In nenadoma so mu vse te kemikalije obvisele v krvi, brez cilja. Za trenutek so
zaklokotale, potem pa so se obrnile v lastne organe in jih napadle. Zasejale so mu prve rakave celice v jetrih in
zagrizle v prekate srca. Če ta človek še nekajkrat doživi prijaznost, je z njim konec, pobral ga bo infarkt.

Kar pomeni, da prijaznosti ubija! Juhu, zvest svoji slovenski naravi sem se tisti trenutek povsem navdušil nad
njo.

Vir: http://www.siol.net/priloge/kolumne/miha_mazzini/2011/09/dan_prijaznosti.aspx
Avtor: Miha Mazzini

Rada ga berem ,ker me nasmeji. Preverite!
DIVINE.SI
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29. september od 15: 15 do 2. oktober do 1:27, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito
spuščanje napetosti iz glave, živcev glave, zob, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli glava«.
Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.

Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

2. oktober od 1:27 do 4. oktober do 13:48, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah,
vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v
roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.

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

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

4. oktober od 13:48 do 7. oktober do 2:46, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v členkih,
ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik, bronhijih.

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.

7. oktober od 2:46 do 9. oktober do 13:56, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

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

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

Dober dan za pranje perila.

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



8. oktober ob 9:34 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.

Če imamo ob tem krajcu morje težav, definitivno pomeni da bo v življenju treba nekaj spremenit.
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

9. oktober od 13:56 do 11. oktober do 21:25, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno
sproščanje energij v srcu, hrbtenici, krvnem obtoku, medvretenčnih ploščicah. 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.

11. oktober od 21:25 do 14. oktober do 1:03, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega
trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit.
Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh
dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo okolico, če boste spustili iz
svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj
vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere
lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

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

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

14. oktober od 1:03 do 16. oktober do 2:07, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za sproščanje
energij v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih.

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.
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15. oktober ob 14:04 je mlaj in sicer v ozvezdju tehtnice.

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

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

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

15. oktober od 14:04 do 4:19 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 ledvica, mehur,spodnji del hrbtenice,
kolki.
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.

16. oktober od 2:07 do 18. oktober do 2:27, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje energije v
spolne organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju, če
pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.
Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in
z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

18. oktober od 2:27 do 20. oktober do 3:42, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v stegna,
jetra, kolke. Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, tudi z odnosom do boga, je smiselno delat
afirmacije da imamo tukaj vedno polno podporo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.
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Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

20 oktober od 3:42 do 22. oktober do 7:03, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za krepitev 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.

22. oktober ob 5:33 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

22. oktober od 7:03 do 24. oktober do 13:01, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

24. oktober od 13:01 do 26. oktober do 21:32, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh
delov telesa, v teh dneh, deluje dvojno.

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

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo. Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.
Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.
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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.

26. oktober od 21: 32 do 29. oktober do 7:16, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito krepitev
energij v glavi, živcev glave, zobeh, očeh.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskati, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli glava«.
Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.

Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

29. oktober ob 20:51 je polna Luna v ozvezdju Bika. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih
področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem
ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

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

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč. Zelišča, za
zdravljenje grla, nabrana ob tej polni luni, imajo precej večjo moč delovanja kot običajno.

29. oktober od 7:16 do 31. oktober do 10:41, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah,
vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v
roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.

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

31. oktober od 10:41 do 3. november do 8:44, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v
členkih, ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik,
bronhijih.

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.

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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Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 15. oktobra.

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.

Od 15. oktobra do 29. oktobra 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 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 Turk

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



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

Dvojna kovinska zvezda bo v tem mesecu poudarila kvalitete kovinske energije vodje, kar utegne povzročiti
konkretne in činke, kot smo jih vajeni, saj ne bo vpliv le na ravni medsebojnih odnosov,
temveč se bo hkrati v tem stilu dogajanje odvijalo tudi na kolektivni ravni.

še bolj poudarjene u

To bo za vas vsekakor zelo dejaven mesec. Ob
zanimiv mesec, vendar uspeh in slava ne

bosta trajna. Globoko dihajte! Dihanje vam bo pomagajo sprostiti napetost. V vaše življenje utegnejo stopiti
nove situacije in mnogo pozitivnih izkustev. Dru

Delite svojo dobro srečo z drugimi, s svojo družino in prijatelji. Če je vaše delovanje vezano na izpostavljanje
javnosti in medijev je to lahko izjemen mesec. Obdržite obe nogi trdno na tleh. Privoščite si razvajanje za vaša
ušesa in ostale čute z obiskom koncerta ali gledališke predstave.
Kristali, ki lahko pomagajo: Peridot, Mesečev kamen

Verjetno boste imeli občutek, kot bi stopili na zavoro, ko se bomo premaknili v drugi teden oktobra. Naenkrat
se vam bo zdelo, da imajo tako ljudje kot dogodki kontrolo nad vami in vidljivost bo v teh okoliščinah zelo
majhna, kar pomeni, da boste težko videli kaj je pred vami in se odločali za naslednje korake. To je odličen čas
za umiritev in vpogled vase. Svetujemo vam, da ponoči spite kakšno uro več in si v tem mesecu dobro
odpočijete. Vaša intuitivna in duhovna plat bo v tem mesecu bolj v ospredju. Odprli se vam bodo vpogledi v
notranje svetove. Izkoristite mesec izkoristite v svoji
dru Negovanje samega sebe bo v tem mesecu za vas klju

Energija leta se v tem mesecu podvaja, zato bodite
ekstremno ne
Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Morganit

V tem mesecu bo premikanje v svetu še vedno bolj okorno kot ste vajeni in včasih se vam bo zdelo, da ta
umirjenost in neaktivnost res že predolgo traja. Vendar tudi to mesec za velike akcije v vašem
stilu. Po Zdelo se vam bo,
da so zahteve in naloge, ki vam jih ljudje dajejo, težavne in skoraj smešne. Vendar pa je v tem mesecu res
pomembno, da si vzamete trenutek vašega časa in pomagate ljudem okoli tebe in da podprete tiste, ki so vam
blizu. Va To je dober čas za študij in
branje knjig, ki vas morda čakajo že nekaj mesecev. Naredite si načrt delovanja za prihodnje mesece.In
predvsem se pripravite na prehod v leto 2013, ki bo za vas pomembno.
Kristali, ki lahko pomagajo: Smaragd, Danburit

To bo nedvomno mesec, v katerem lahko spustite vse svoje zavore in greste v akcijo. Iz faze planiranja ste
namreč vstopili v fazo akcije. Priložnosti bodo prihajale iz vseh strani in to z veliko hitrostjo, zato je okretnost
izjemno pomembna vrlina, da boste ujeli vse tiste, ki so za vas pomembne, preden odbrzijo mimo. Ne
pozabite na uravnovešanje dajanja in sprejemanja, da bodo vaša zavezništva močna. To je mesec, ki bo zaradi
svoje aktivnosti od vas zahteval več telesne aktivnosti. Dolgi sprehodi, kolesarjenje in druge telesne aktivnosti
vam bodo pomagale premagovati stres. Narava bo v tem mesecu va

In ne pozabite, da je narava tudi v va

časno boste imeli občutek, kot da vas bodo stvari preplavile,
zato je pomembno, da si vzamete čas za oddih. Vsekakor boste imeli

čisto nov pomen, saj je
pomembno, da nova poznanstva jemljete resno. Utegnejo vam prinesti zelo uspe

čas za meditacijo, kontemplacijo in predvsem čimbolj
čnega pomena. Počnite stvari, ki vas negujejo in

ko ugotovite, kaj vas navdihuje tega počnite č.

čakati boste morali

ženje z ljudmi bo v tem mesecu dobilo
šne posle v prihodnosti.

žbi.
še ve

žni s sabo.

še ni optimalen
še en mesec, da boste lahko energijo izkoristili za velike skoke.

ša potrpežljivost bo v tem mesecu zlata vredna in se vam bo obrestovala.

ša zaveznica in zato nikar ne pozabite na
vse njene darove, ki jih lahko deli z vami. Aromaterapija in globoko dihanje na svežem zraku vam bomo še
kako prav prišla v tem intenzivnem mesecu. šem domu. Uredite si ga
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tako, da vas bo v tem izjemnem ših podvigih.

še vedno bo veliko priložnosti, ki jih boste želeli ujeti.

ša sposobnost osredoto
šno pomembno sre

ših idej.

šem življenju pojavili ljudje, s katerimi niste zaklju šite.
š

živali in da vam bo predstavljal oazo v katero se boste radi vra
žnost, da si omislite kaj lepega, nekaj kar vas navdušuje in navdihuje.

času podpiral pri va

č časa s filozofiranjem,

čanja in diplomacija bosta vsekakor v ospredju.
čanje, kajti povezave z ljudmi vam bodo v prihodnjih mesecih pomagale pri

uresničevanju va

čili odnosov. Pomembno je, da stvari razre
čine, ki vam bodo

pomagale pri ohranjanju notranjega fokusa in miru.

čali.

čalo nivo vitalnosti.

Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Angelit

Tudi to bo mesec, ki bo zahteval veliko vaše pozornosti, osredotočenosti in energije. Še vedno je modro, da
poskrbite za svoje telo in mu pomagate skozi stres s sproščanjem, masažo ali plavanjem. Določeni rezultati
preteklega delovanja se že kažejo, vendar pa je še vedno pomembno, da se držite zastavljenega načrta. Ne
izgubljajte preve Delajte na
projektih, ki so se pokazali kot uspešni in ne začenjajte novih projektov, saj vam utegne zmanjkati tal pod
nogami. Ostanite osredotočeni na detajle in ne dovolite kaotičnim in vznesenim mislim, da ovirajo vaše
premikanje naprej. Va Pojdite na
kak

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Lepidolit

To bo dober mesec za pregled vašega napredka in usmeritve. Kaj bi želeli spremeniti, kaj je tisto kar vam
ustreza in ostaja z vami. Pregled vaših sanj in ponovna postavitev načrtov, ki upoštevajo vse trenutne
okoliščine je v tem mesecu dobrodošla. To je čas opazovanja in učenja. Vendar pa vam odsvetujemo
sprejemanja velikih odločitev ali spreminjanje načrtov. Bodite prizemljeni, z obema nogama na zemlji.
Verjetno se bodo v tem mesecu pojavljale situacije v povezavi z nedokončanimi stvarmi iz preteklosti. Lahko
se bodo v va
V tem mesecu ne svetujemo velikih nakupov in investicij. In predvsem si zagotovite okoli

Kristali, ki lahko pomagajo: Obsidijan, Oniks

Nagrade za preteklo delo se bodo pokazale v tem mesecu. Glede na vloženo delo v prejšnjih šestih mesecih se
bodo tukaj pokazali prvi rezultati. Če rezultati niso zadovoljivi je čas, da povečate svoj napor in naredite vse
kar je potrebno. V tem mesecu boste morda zaznali, da lažje kot običajno rešujete težave, ki se pojavijo, da je
vaš um bolj dovzeten za praktične rešitve in urejeno razmišljanje. Na vas se utegnejo obrniti ljudje s težavami,
ki jim boste z lahkoto svetujete kaj storiti v dani situaciji. Ne pozabite uživati v sadovih svojega dela. Uredite si
svoj dom tako, da boste v njem u To je za vas
prilo
Kristali, ki lahko pomagajo: Akvamarin, Ametrin

Majhni napori znajo v tem mesecu prinesti precej večje rezultate kot običajno. Ljudje bodo bolj pripravljeni
pomagati in pomembno je, da ste pripravljeni sprejeti njihovo pomoč. To je mesec, ko si dovolite uživati in
dovolite drugim, da vam pomagajo. Oktober je mesec, ko si lahko malce oddahnete in si privoščite nekaj
zabave. Pojdite na večerjo s prijatelji, v kino ali v gledališče. Preživite več časa z otroci in se zabavajte!
Pomembno je, da si dovolite in se od srca nasmejite. To vam bo dalo energije in pove
Počivajte in si naberite moči za naslednji mesec. Ne ubirajte novih poti in ne začenjajte novih stvari, saj vas
energija v tem ne podpira.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hidenit, Sodalit

Mesec bo poln izzivov in zdelo se vam bo, da je po prijetnem preteklem mesecu izbruhnila prava revolucija na
vseh področjih. Možno je da se bodo v vašem življenju zgodile velike spremembe. Iskreno soočanje s trenutno
situacijo je izjemno pomembno. Integriteta in transparentnost v zadevah predvsem s samim seboj bosta
izjemno pomembni. Potrpežljivost bo vaš velik izziv in vendar bo ključnega pomena, če se boste želeli s
čimmanj stresa premakniti naprej. Pomembno je, da pri sebi jasno veste kam želite iti. To je ugoden mesec za
potovanja in začetek novih medsebojnih odnosov. Pomembno je, da znate prisluhniti drugim in se jim v tem
mesecu bolj posvetite. Povezovanje z drugimi je dobra dota za naslednje mesece.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Zeleni turmalin

5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA
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Vsi poznamo maline, tiste so

isti, ki so vzeli lekcijo, ki nam jo daje deva maline postanejo izvrstni u

Malina nosi s seboj sporo

Devinsko bitje maline nam pomaga razre

Afirmacija deve maline: V prijaznosti sem eno z vsem kar je. Aroma brezpogojen ljubezni te
.

vir: http://www.innerpath.com/flower-essence-raspberry

čne, magentne sladke sade

čutja, ki jo vsi nosimo nekje znotraj sebe. Malina spodbudi ne čutno naravo
čamo

pravzaprav učitelji, ki nas učijo o globinah nas samih. Malina nam pomaga odpu čati v prvi vrsti samemu sebi.
Izziv je v tem, da znamo

čijo nekaj o nas samih. Namesto notranjih konfliktov spodbuja prijaznost in notranje razumevanje.

T čitelji za druge, svetovalci in terapevti.
Kajti ko izmojstri čanja lahko to izku
Če nosimo v sebi zamere in godrnjamo ter se prito

čujejo od sveta in ljudi. Deva maline
pomaga, da sprostimo svoje srce in dovolimo, da postanemo prijazni v srcu. Zato je izjemen pomočnik za vse,
ki imajo ranjeno srce. Poslu čno poslu

Spodbuja tudi empatijo na
čanju.

čajo s prizadetostjo. In za
člana ali če so soočeni s kak

čilo mojstrstva, saj nas mojstrenje v sočutju, prijaznosti in sprejemanju polne
odgovornosti za svoje

čanju starih ranjenosti in nas spodbuja, da pomagamo
soljudem. Ko smo soočeni s situacijami, kjer je modro, da opustimo nam bo malina pomagala pri tem.

č k srcu in smo
hitro prizadeti, ko prehitro odresgiramo, brez da bi si vzeli čas za premislek, smo preveč impulzivni, brez
razumevanja, kadar druge krivimo za stvari, smo u

če skozi mene in se
dotika src tistih, s katerimi prihajam v stik

že, ki poleti krasijo mnogo vrtov. Malo manj pa je
znanega o esenci maline. Vonj sicer uporabljajo tudi v kozmetiki, pogosto ga kombinirajo z vanilijo za topel in
sladek duo.
Kvaliteta esence maline pa je prijaznost. Uporablja se jo, saj aktivira to vrlino v naši duši in nam pomaga
prebuditi kvaliteto so žnost in so
ženstvenosti. Deva maline nam pomaga razumeti, da so vsi izzivi in ranjenosti s katerimmi se soo

š
živeti brezpogojno ljubezen in prepoznati, da nas slabe izkušnje z ljudmi vedno

nau

š to sposobnost preseganja negativnosti v sebi in odpuš šnjo deliš z drugimi.
žujemo, si pravzaprav bolj škodujemo kot koristimo in s tem

ustvarjamo znotraj svojega energijskega polja visoke zidove, ki nas lo

šanje in to empati šanje je kvaliteta, ki jo v nas pomaga aktivirati deva
maline.

šega srce, da se znamo vživeti v srce druge osebe in prepoznati kako lahko nekomu
pomagamo. Malina nam pomaga pri odpuš Še posebej je to esenca, ki otrokom pomaga, da se lažje
soo živali je to esenca, ki jim pomaga pri pretresih, ko imajo težavo sprejeti novega
družinskega šnim gostom, ki ga marajo. Uporablja se lahko v spreju in osebo ali
žival enostavno posprejamo.

življenje vodi v dobrobit za nas in za ljudi, ki nas obdajajo. Prav tako aktivira energijo
blagosti in blaginje, velikodušnosti. Pomaga pri odpuš

ševati vzorce ranjenosti, ko si stvari vzamemo preve

žaljeni, zamerimo, smo zagrenjeni in mislimo, da si ne
zaslužimo tega kar se nam dogaja.
Malina nam pomaga, da smo bolj prijazni s seboj in z drugimi.
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Malinjak (Rubus idaeus)

Za prehrano: plodovi
Za zdravljenje oz. podporo uporabljamo liste

Uporablja

Novejša dognanja v farmaciji
Vodni izvlečki malinjakovih listov vsebujejo dejavne sestavine z druga drugi nasprotnimi farmakološkimi
učinki, prve spodbudijo mišično dejavnost, druge jo zavrejo, za spodbudne učinke so posebno dovzetne
maternične mišice, najbolj nosečnic. Za čreslovine se ve, da imajo krčilne lastnosti. Protivirusne lastnosti
plodov pripisujejo fenolnim sestavinam, med njimi čreslovinam.
Učinkovine: organske kisline, polipeptidi, čreslovine in flavonoidi, je blag adstringent, uterotonik ...

Pripisujejo mu protikrčne in krčne lastnosti. Zaradi krčilnih se v ljudski medicini rabi notranje proti driski in
želodčno-črevesnim vnetjem, zunanje pa za grgranje in izpiranje vnetih ust, žrela in glasilk, pa tudi kot očesni
losion ob vnetju očesne veznice.
Zaradi protikrčnih lastnosti naj bi blažil krče med nosečnostjo, zaradi krčnih pa krepil pritisne porodne krče in
olajšal porod.

se tudi ob želodčno-črevesnih, dihalnih in srčno-žilnih motnjah, pa tudi proti prehladu, vročini in za
znojenje, ob menstrualnih težavah, sladkorni bolezni, primanjkljaju vitaminov, za odvajanje vode, žolča in za
"čiščenje krvi in kože"…

Različne babiške prakse uporabljajo malinove liste med nosečnostjo in porodom… in pri nekaterih drugih
primerih – kot vidite, se kar nekaj podvaja:

- lajšal naj bi jutranjo slabost pri nosečnicah
- preprečeval naj bi poporodne krvavitve
- preprečeval naj bi krvavitve iz dlesni (kar je včasih težava nosečnic)
- med porodom pomagal pri sproščanju (Burn & Withell, 1941) in krčenju … maternice – oboje skupaj potem
pomaga k bolj učinkovitem delovanju maternice
- pomagal pri iztisu otroka in posteljice
- bogat vir železa, mangana, magnezija, vitaminov B1, B3, E
- pozitivno naj bi vplival na dojenje
- pozitivno naj bi deloval glede plodnosti
- pomagal naj bi urejati premočne in neredne menstruacije
- pomagal naj bi pri premagovanju okužb
- pomagal naj bi pri driski
Nasploh se verjame, naj bi krajšal in olajšal porod.

Odmerek za odrasle
Pri nas se malinovi listi uporabljajo v glavnem v obliki čaja.
Krop se prelije čez poldrugi gram droge in po 5 minutah precedi. Žlička droge tehta približno 0.8 grama.

Prakse uporabe med porodom: močan čaj zmrznejo in ga dajejo po kockah ženski med porodom
V nekaterih državah imajo na voljo izvleček malinovih listov v različnih že pripravljenih oblikah – tablete,
tinkture. Nekateri svetujejo redno pitje čaja že pred nosečnostjo in potem še naprej v nosečnosti.
Drugi svetujejo pitje čaja nekje po 32. tednu nosečnosti do poroda.
Pojavljajo se tudi opozorila, da bi morale biti ženske, pri katerih je bil predhodni porod zelo hiter, pri uporabi
malinovih listov zelo previdne. Tanini v malinovih listih lahko prispevajo k zaprtju (česar si nekatere nosečnice,
ki trpijo zaradi zaprtja, ne bi želele).
Načeloma velja previdnost pri jemanju katerihkoli dodatkov in zdravil med nosečnostjo, zato je res pametno
dobiti relevantne informacije.

dr. Zalka Drglin, ženske študije
transakcijska analitičarka - svetovalka

MALINA



M A T R I C A Ž I V L J E N J A - premiera presenetljivega filma o najsodobnejših vpogledih v um, telo
in zdravje

V sredo, 3. oktobra, bo ob 18. uri v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani
krajšo različico filma z dodatnimi komentarji predstavila Anita Kejžar Škulj,

Premiera v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani v sredo, 10. oktobra, ob 19. uri,
gostiteljica dr. Manca Košir, osrednji gost dr. Eric Pearl
v filmu nastopa tudi dr. Eric Pearl, ustanovitelj ponovne povezave, avtor knjige Ponovna povezava, po
filmu bo podpisoval svoje knjige

Biopolje je v nas in povsod okrog nas, imamo informacije in energijo, da se pozdravimo!
Film Matrica življenja nas opogumi, da prisluhnemo vsemu v svojem srcu in mislih, se v biopolju okoli
sebe razširimo v svet neskončnih možnosti ter se odpremo za informacije. Medicina in znanost o
človeku ta čudež življenja, ki vre v nas in okoli nas, iztrgata iz vesolja. V resnici smo del čudovite
celote, v kateri je zapisano vse potrebno za naše blagostanje.

V filmu spregovorijo dr. Eric Pearl, Lynne McTaggart, dr. Bruce Lipton, astronavt iz odprave Apolla 14
dr. Edgar Mitchell ... In številni drugi znanstveniki, psihologi, bioenergetiki, zdravniki in izvajalci
ponovne povezave, raziskovalci človekovega biopolja, kvantne fizike, srčne koherence,
nevrolingvističnega programiranja ter zdravljenja z informacijami. Nekateri med njimi so s svojimi
knjigami in metodami znani že tudi med slovenskimi zdravitelji! Strokovnjaki z oprijemljivimi primeri
odstrejo tančice do čudovitega bistva človekovega ustroja: smo bitja, obdana z biopoljem, sposobni
samoozdravitve, z neverjetno močjo misli in uma.
Pred nami se zvrstijo osupljivi primeri ozdravitev otrok in odraslih, v resnici vse znanstveno razložljiva
zdravljenja.

Res je, v kar verjamemo, in to lahko uresničimo.

Človek zmore veliko več, kot si upa verjeti!

Vabljeni!
z vami sem Anita Kejžar Škulj

vodnica za osebna iskanja, pooblaščena izvajalka ponovne povezave TM

Osnovno sporočilo filma:

Link na YouTube

infoanita@notranjamoc.com

http://www.youtube.com/watch?v=PvEL6FTABeA

P R I P O RO MAT R I C AČA MO - ŽIVL JENJA FILMP R I P O RO MAT R I C AČ A M O - ŽIV L JENJA FILM



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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

P.S. V
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Spletne strani:

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

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

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

Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineAligning coaching vodi ljudi nazaj k sebi, saj imamo v sebi vse kar potrebujemo,
da najdemo stik s svojo izvorno Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi
DivineSpaces svetovanja po principih eng Shuija in energijsko

jo 040 503 895

vam čete na

či čenje prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj. Nudi tudi

F š .
Lahko pokli ali pišete na

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si


