
Pozdrav svetlobe !
Tokratna čena u

. Zame je to posvečeno stanje bla
čenosti, ko si v svojem notranjem centru in samo si, brez

potrebe da karkoli naredi Moja pot kako sem potovala do njega in moja vizija kaj
lahko naredimo, če si dopustimo, da čutimo to notranje zadovoljstvo je v sredi ču.

čitek v notranjem zadovoljstvu tisti aspekt, ki nam pomaga ustvarjati tudi notranjo
stabilnost in bolj

Kajti objameš in se z njimi pomiriš
čno u Drugo je, če se z boriš, po tem, ko si jih našel, če jih hočeš

izbrisati, zamenjati ali se jih kako drugače "rešiti". M najljubši citat v zadnjem času je citat meni
izjemno ljubega Don Miguel Ruiza: "Kadar greš v puščavo, se soočiš s svojimi demoni. In ko se vrneš iz
nje, vsi ti demoni postanejo angeli." Vendar če ne greš v puščavo, se ji izogibaš nikoli ne najdeš
angelov. In po drugi strani, če greš v puščavo in se v njej izgubiš, v notranjih bitkah in bojih ostaneš
zagozden v njej. Ključ je da greš noter, pa tudi ven. In da najdeš užitek v življenju

Taja Albolena

številka je posve žitku in to tiste vrste užitku, ki te izpolni, ki prinaša notranje
zadovoljstvo, ki te sprosti in zaradi katerega uživaš v življenju ženosti,
povezanosti, notranje umirjenosti, osredoto

š, dosežeš, dokažeš.
š

Verjamem, da je po
šo povezanost s svojim centrom. Življenje me je naučilo, da je notranje zadovoljstvo

vredno največ. In vse pozitivno razmišljanje in afirmacije in pozitivna usm rjenost mi nista pomagala
ven iz dreka , ker sem mogla najprej priti do dna in svojim demonom
pogledati globoko v oči. Spomniti sem se morala, kako uživati v tem dreku, v tistih majhnih
vsakodnevnih drobnarijah, ki naredijo naše življenje lepo. In odučiti sem se morala sojenja, kritiziranja
in nerganja in se naučiti uživati.

In vse kar delam danes, povzema vse moje učenje kako prepoznati ovire v sebi, se z njimi pomiriti in
jih objeti, kajti šele takrat prepoznaš, da so vsi ti demoni v resnici angeli, ki so te naučili, kako živeti
izpolnjeno življenje in v notranjem zadovoljstvu.

šele ko svoje demone lahko š užitek v življenju in dojameš kaj
pomeni resni živati življenje.

objemam polnost življenja, polnost ljubezni in polnost strasti, te vitalne
življenjske energije, ki ji pravimo tudi spolna energija ali či ali prana. Danes uživam brezmejno in moja
vizija je, da to lahko stori ves planet. Moja vizija je izpolnjena Zemlja, ki združuje tako polnost ženske
energije življenja, kot svobodo in praznino moške energije zavesti.

Carpe Diem!
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In tako danes in vsak dan

Nisi le kapljica v oceanu.
Ti si mogočen ocean v kapljici.

-

You are not just the drop in the ocean.
You are the mighty ocean in the drop.

Rumi♥
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20.9.2012 KO SE DU

12.9.2012 Tempelj Divine, Miklo Odstiranje 7 tan

14.9.2012 Tempelj Divine, Miklo

15.9 2 Tempelj Divine, Miklo
Pot Ljubezni.

Tempelj Divine, Miklo

20.9.2012 Tempelj Divine, Miklo predavanje iz sklopa Ženska v svoji
polni moči u .

Tempelj Divine, Miklo

Divine Feminine

za popotovanjem vase preko spleta,
V tem 22 dni trajajo

Prijave na mail so obvezne! Prispevek 44€.

ob 18. uri , za s
prvim arhetipom na na

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

ob 18. uri , LaLuna sveti krog za

9 enodnevno celodnevno dru
Govorili bomo o petih izzivih na na

0

ob 18. uri , vabim na sre

ob 18. uri , vabim na novo
26

na praznovanje jesenskega enakono

za
divinefeminine/prebujanjezenstvenosti.html

za
divinealignment midva

za
divinealignment/zmenekzusodo

čnemo z novim, sve
čem popotovanju se bomo vsak dan dotaknili strun na

črta. Za vse tiste, ki poznate moja notranja popotovanja lahko povem, da
je tole resnična poslastica. http://www.divine.si/divineawakening/dusaprebudi.html

čnemo
čanja

si sledijo na vsakih 14 dni. Prijave so obvezne! Vse podrobnosti na spletni strani:

čenost
in zapu čenost. Pot ljubezni je intenzivno zdravljenje srca. Prispevek 1 8€. Prijave obvezne.

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

, je €

čja.
bo tokrat zaznamovala Innana, svečenica in boginja iz sumerske tradicije, ki bo za nas odlo

čic. Popotovanje skozi njen mit nas pelje v lastne globine

Več o jesenskih notranjih popotovanjih si preberite na povezavah

čnemo 3.10.2012 na vsakih 14 dni
http://www.divine.si/

čnemo

čnemo

žim
še duše in sprehodili skozi vse

njene aspekte, od povezanosti z višjim jazom, do njenega prebujenja, ponovnega rojstva, poti Ljubezni,
zavedanja Duše, do božanskega na

šem notranjem popotovanju, ko se bomo spogledale z Divjo Žensko v sebi. Sre

ženske. Prijave obvezne.
Prispevek 26€.

ob . uri v Ljubljani, vabim na ženje
ši poti srca, , ki jih moramo pozdraviti,

da bi v polnosti stopili na svojo pot srca in kako se ljubezen izraža v naših življenjih. Pomembno je, da
spoznamo vse izraze skozi katere se izraža Ljubezen, da jo prepoznamo; Philae, Eros, Storge, Agape, Eunoia,
Charis in pet ranjenosti, ki jih moramo pozdraviti na svoji poti Ljubezni; izdajo, zanikanje, sojenje, lo

š Vabljeni!

Prispevek . Prijave obvezne!

ob 18. uri pa vabim v
žila

svojih 7 tan ženstvenosti. Vabljene! Prispevek je
26€. Prijave obvezne!

4.10.2012 na vsakih 14 dni
http://www.divine.si/ / /midva.html

5.10.2012 na vsakih 14 dni
http://www.divine.si/ /zmenekzusodo.html

ŠA PREBUDI

ši žanske Ženske

ši

.201 ši
o petih ranah srca

ši

ši
živa v Življenju

21.9.2012 ši

Midva - intimno partnerstvo

Zmenek z Usodo

čeva 13 čic bo

čeva 13

čeva 13

čeva 13 ZAVESTNA KREACIJA.

čeva 13

čeva 13
Mabon

predavanje je namenjeno

17.9. 2012

ženskam

29.9.2012 je V.I.P dan za Boginjo na temo KREACIJE

108€

celodnevno druženje od 9. do 18. ure z odmorom za
kosilo med 13. in 15. uro. Lokacija bo znana naknadno. Vse prijavljene boste izvedele pravo
Prispevek .

časno.
Spoznale bomo svoj primarni center gravitacije, radosti, kreativnosti in du

čjo moč č negovanja, moč rasti
in moč ustvarjanja novega č ponovnega rojstva. Čas je, da spoznate kako lahko spremenimo
svet s tem, ko poskrbimo zase in kaj to pomeni, kaj to prina Čas je, da začnete u

šne povezanosti,
o katerem smo pozabile resnico. Spoznale bomo tudi najve ženske, njeno mo

življenja, mo
ša s seboj. živati življenje kot

Ženske, z velikim Ž. Prijave obvezne!
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Arhetipi so naša energijska matrica, struktura, ki pravzaprav konstituira človeka. Arhetipi so naši energetski
vodniki s pomočjo katerih zaživimo svoj polni kreativni potencial, izpolnitev svojega posvečenega dogovora.
Narava naših arhetipov je tako osebna, pa tudi neosebna. Če jih gledamo skozi srce, so dovolj osebni, da jim
lahko rečemo naši spremljevalci. Če jih zremo skozi um, so neosebni, simbolični vzorci, ki oskrbujejo
organizacijo naše duhovne evolucije. Življenje, v katerem sta um in srce razdvojena, je takšno, kot da bi imeli v
sebi dva bojna tabora, ki se spopadata za oblast nad našo močjo izbire. Kadar sta izolirana drug od drugega,
sta prikrajšana tako srce kot razum; um poskuša biti skrajno razumski, srce pa pretirano razčustvovano. To
ravnovesje pa drobi našo osebno moč. Vse dokler med našim srcem in umom ni pretoka jasnega
sporazumevanja, bomo zbegani ob odločitvah, kaj storiti s svojim življenjem.

Arhetipi niso nekaj kar se naučite ali jih pridobite s posnemanjem, dejstvo je, da so že v človekovi psihi, ko se
le-ta rodi. Lahko bi rekli, da je prvi človek že imel vse arhetipe v sebi, te iste, ki jih imamo danes v sebi vsi mi.
Vsak arhetip je del človeškega nezavednega, kateri pa so tisti, ki bolj stopijo v ospredje pri vsakem
posamezniku je odvisno od svobodne izbire vsakega posameznika

Delo z lastnimi arhetipskimi vzorci je najboljši način kar jih poznam, da ozavestimo sami sebe, učinke svojih
dejanj in potrebo, da vsak dan znova izbiramo čim bolj modro. Skozi arhetipe se naša duša uteleša v zemeljski
resničnosti.

Poznavanje svojih notranjih zaveznikov iz arhetipskega sveta je ključ, ki odklepa vrata do razumevanja sebe in
svojih najglobljih plasti. Ko si pridobimo razumevanje svojih arhetipskih zaveznikov spoznavamo sami sebe in
razumemo zakaj v določenih situacijah odreagiramo na določen način.

Arhetipska razsežnost je tista nevidna razsežnost, v kateri 'prebivajo' arhetipi. Arhetipska razsežnost je skupna
vsem nam. Vsaka duša pred utelešenjem v telo izbere katere arhetipske energije bodo prisostvovale v
izoblikovanju njene osebnosti. Duša izbere tiste arhetipske energije, ki ji bodo omogočile zemeljske lekcije, ki jih
potrebuje za svojo rast. Kljub temu, da imamo v sebi vse arhetipske energije pa se ljudje med seboj razlikujemo po
tem kako močno imamo izražen določen arhetip v svojem karakterju.

In tako si vse ženske delimo osem osnovnih arhetipov božanske Ženske; divjo žensko, muzo, divo, mati, mago,
modro žensko, svečenico in kraljico. Vprašanje pa je, katera od teh arhetipskih energij je tista, ki v našem življenju
najmočneje deluje. Dejstvo je tudi, da so ob različnih priložnostih in v različnih obdobjih našega življenja določene
arhetipske energije močneje prisotne v našem življenju. Tako smo v času materinstva bolj povezane s svojo
notranjo materjo in v zreli dobi se ženske bolj povežejo s svojo modro žensko, v partnerskem odnosu običajno
stopi v ospredje naša muza in v poslovnem svetu, v naši karieri pogosto stopimo v svojo divo.

Vsak arhetip ima tako svojo senčno kot tudi svetlo plat in če arhetip zanikamo v sebi, se z njim borimo v sebi, se
pogosto bori za našo pozornost tako kot se za pozornost borijo majhni otroci. Če ne gre zlepa, bo šlo pa zgrda. In
tako se pogosto soočamo s podivjano, besno divjo žensko, ki bljuva strup in se znaša nad drugimi ljudmi, običajno
tistimi, ki so nam najbližje in po takem izpadu se običajno sploh ne prepoznamo, da ne govorim o sramu in
občutkih krivde, ki jih čutimo po tem, ko je njeno besnenje zaključeno. In vendar smo takih izpadov ženske vajene
v predmenstrualnem času, ko vstopamo v realnost divje ženske in če tega arhetipa v sebi ne prepoznavamo, se
agresivnost usmeri ali v zunanji svet ali pa v notranjega. V resnici poznam precej več žensk, ki so destruktivne
same do sebe, ker ne obvladujejo te energije v sebi. In v resnici sploh ne gre za obvladovanje, gre za to, da se
moramo s tem delom v sebi spoznati, ga objeti in šele takrat lahko izberemo, da delujemo skozi njen svetli aspekt.

Na tem notranjem popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza druga

v templju Divine na Miklošičevi 13.

čakra,
druge kvalitete. Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo na Če smo povezane s svetlimi aspekti, jih
vedno znova zavestno izbiramo v svojem čudovite vzorce v tej tapiseriji. In če se ločujemo od
senčnih aspektov teh istih arhetipov, jih zanikamo ali pa se z njimi nenehno bojujemo v sebi, so vzorci na tapiseriji
kaotični, brez harmonije in povezanosti.

Na čic Bo

šega življenja.
življenju, tkemo pre

ša izbira je, kakšno tapiserijo tkemo in vabim vas, da se mi pridružite v odstiranju Sedmih tan žanske
Ženske 12.9.2012

Č I . . .STO SVEŽE ŽA NSKE ŽENSKEARHETIPSKA REALNOST BOARHETIPSKA REALNOST BOČ I . . .STO SV EŽE ŽANSKE ŽENSKE



Zanimivo bo opazovati septembrsko ozračje, kajti soočali se bomo s tem, česar nas je najbolj strah. Če vas je
strah, da vam bo zmanjkalo časa, se vam bo to resnično dogajalo. Če vas je strah, da ne boste imeli dovolj
dela, boste imeli na drugi strani preveč časa. Izzivi kot so zaključevanja odnosov, te

čanje s svojimi vzorci, navadami in čustvi bo do konca leta v
ospredju. Vse se dogaja z razlogom, nič ni naključno. Opustiti je potrebno vloge, ki jih igramo, strukture,
vzorce, ki ne slu č na
Izziv je stabilnost, biti v centru, znotraj sebe ne glede na to kaj se vam dogaja, ne glede na dramo, ki se utegne
dogajati okoli vas. Najhitrej čin, da se spusti čuti čutke, svoje
telo, da si dopusti

če hočemo kreirati novo Zemljo.
Ključnega pomena je, da najdemo to notranjo stabilnost v sebi, kajti vse kar se nam dogaja v kolektivnem
smislu, vpliva na na čni sistem. Kriza, razpadanje sistemov, potreba ljudi vse to vpliva tudi nate, kajti v
resnici smo povezani in to je eden od izzivov tega časa. Ta zunanji kaos je, če te vr če te čustveno
preplavi pravzaprav le odsev tvojega notranjega kaosa. In nujno potrebno je, če

Skrb za svojo notranjo energijo, dnevne prakse so nujno potrebne. Intenzivnost energije se bo povečevala in
najti moramo svoj notranji center. Vse poti vodijo v Rim in ta Rim je na čja rast se dogaja,
ko gremo v svojo notranjost. In če smo se dolgo časa osredotočali na stvari zunaj sebe, je vstop v svojo
notranjost lahko nenavaden, lahko najdemo zapu čen Dom, poln umazanije in pajčevin in izziv je v tem ,da so
umazanijo počistimo in dopustimo, da na častnosti.
Do tega časa je bila rast mo čin, da smo se osredotočali na stvari zunaj nas in smo dosegali
stvari. Zdaj se to spreminja. Mnogi čejo vase, ker jih preveč boli, ker je v njih preveč strahu,
negotovosti, čas je, da se soočimo z vsem, kar nam predstavlja oviro do nas samih. In vendar ega procesa ne
morete siliti, ne morete potiskati in na silo iti skozi stvari s katerimi se niste pripravljeni soočiti, zato je
potrpe čnega pomena v tem mesecu. Razumeti morate, da je potrebno za
soočenje s stvarmi v sebi najti energijo skozi notranjo regeneracijo in počitek, kar se je lepo pokazalo v
avgustu.

čutimo stvari, ki se dogajajo in se znamo ravnati po tem, kar situacije od nas zahtevajo. Če smo v
strahu, zakrčeni, rigidni, v stresu, preplavljeni s stresnimi hormoni in toksini, se ločujemo, ne čutimo, pogosto
v otopelosti in malodu

čnega pomena, da popustite prijem strahu ob trenutni situaciji na planetu. Ne hranite strahu s
svojimi strahovi. Opustite vse podrobnosti tega, kar se dogaja, kako razpadajo sistemi. Opustite strahove, da
bo vse kar propadlo, ker ne bo, samo preobrazilo se bo. In prosim, prosim, prosim zavedajte se, da je
stabilnost na Zemlji odvisna od va e notranje stabilnosti.
Stabiliziranje notranjega jedra je na

če ste osredotočeni v sebi, stabilni v kaosu in drami, ste v pomoč vsem okoli
vas, da najdejo svojo notranjo moč, svoj notranji center, da prispevajo k stabilnosti na planetu. Samo takrat ko
si osredotočen, v centru, stabilen na sredi viharja č ne more. Takrat samo si. Zato BODI!
DIVINE.SI

žave z zdravjem, izguba
ljubih stvari in ljudi so tukaj zaradi vaše rasti. Soo

žijo ve ši rasti.

ši na š v svoj center je, da se umiriš in za š svoje ob
š, da se potopiš v svoj notranji center. In ženske še posebej se moramo spustiti v svoj

notranji center, v svojo maternico,

š živ
že iz tira,

želimo ustvariti stabilnost na
Zemlji, da jo najprej znamo ustvariti v sebi, v svojem telesu, v svoji notranjosti.

ša notranjost. Najve

š
ša notranjost zasije v vsej svoji veli

žna tudi na tak na
še vedno no

žljivost in nežnost do sebe klju

Ko najdemo notranji center, to notranje zadovoljstvo v sebi, s seboj, smo v toku, smo prilagodljivi, smo
povezani,

šju in zato je težko slediti toku dogajanja in biti v toku.
Zato je klju

š
še delo v tem mesecu in v naslednjih treh mesecih. Ker je vse odslikava

notranjosti v svet trenutna situacija kaže tudi na to kako nestabilno je samo jedro mame Zemlje v tem procesu
prehoda in nujno je, da stabilizirate svoje notranje jedro, saj s tem pomagate v samem procesu tako drugim
ljudem, kot tudi planetu. Samo

ti vihar ni

NEGUJ LU SEPTEMBERČ V SEBI - SMERNICE ZA 2012NEGUJ LU SEPT EM BERČ V SEBI - SMERNICE ZA 2012



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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Mabon, Jesensko enakonočje, 21. september

Ključ: Pobiranje, skupnost, zaključek

Simbol: Vino, storži, koruza, granatno jabolko

Kristal: Safir, Lapis Lazuli, Karneol

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

Z jesenskim enakono

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

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

Hvale

To je

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

Alkemi

ženost.

željo po u
življenja in vsega kar je.

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

š življenju. Poiš

življenja, to strast s katero kreiramo življenje, kajti v naravi
vitalnost po

š šla svojo iniciacijo iz teme v svetlobo, jo mora tudi vsak posameznik
pri sebi.

šnja lo š
š

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

š

čjem nastopi vladavina nadanfgela Uriela, ko začutimo čenju, po modrosti, po
globokem notranjem razumevanju

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

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

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

čas, ko začnemo ceniti vitalno energijo
časi usiha in nas opominja na pomen počitka in notranje regeneracije.

čala skozi podzemlje in pre

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

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

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

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

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.

Naj bom kot de
kjer ni ni
in je nemogo

It is like rain falling from the heavens into a river or spring;
there is nothing but water there and it is impossible
to divide or separate the water belonging to the river
from that which fell from the heavens.
Or it is as if a tiny streamlet enters the sea,
from which it will find no way of separating itself,
or as if in a room there were two large windows through which the light streamed in:
it enters in different places but it all becomes one.
―Teresa of Avila (Christian)

ž, ki pada z neba v reko ali izvir

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

In tako bodi.
In tako je.
DIVINE.SI

česar drugega razen vode
če razdeliti vodo, ki pripada reki od tiste, ki je padla z neba.

Ali kot potoček, ki vstopa v ocean
iz katerega se nikoli več ne bo ločil

Ali kot svetloba,
ki vstopa v sobo skozi dve veliki okni v sobo
Vstopa na različnih koncih in vendar postane eno.

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

Naj bom to kar sem - bo

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



RUBIN V ZOISITU ...

Afirmacija deve kristala

kamen, ki prizemljuje strast
“

”

in v zoisitu je zdru

Njegova posebnost je, da preobra

: " Medtem ko udejanjam svoj resni o moj um,srce, telo, du

Strast, življenjska sila, vitalnost so vse izrazi za isto silo, silo ki ji pravite tudi prana ali
življenjska energija, ki žnost, da vas spodbudi v vaši rasti in razvoju. Kadarkoli se

morate preroditi, na novo roditi sem z vami, da vas podpiram v tem procesu. Ko rojevate sebe v pristnost in
avtenti še sem vam na voljo, da vas vodim in podpiram v samem procesu.

željam in strast je tista, ki jo potrebujete, ko te sr želje dajete v prakso. Podpiram
vse tiste, ki ste ravno vstopili v areno duhovne rasti in potrebujete trdno oporo, stabilnost na svoji poti.
Oja

šite svoje srce in njegove želje. Negujem vaše telo in vam pomagam da se
sprostite in kon živati v življenju. Kajti šel povezava vseh aspektov vaše biti, tako fizi

ša resni živajte življenje
in svojo voljo predajte božji volji. Ko ste v prehodu iz uma v srce je žrtvovanje na notranjem oltarju nujno
potrebno, kajti vedno nekaj starega umre, da se rodi nekaj novega. V vaše življenje vnašam sre

žnost, izobilje, vitalnost in rast živite svoje
življenje v polnem potencialu, ki vam je na voljo.

Rub žitev nasprotij.
Zoisite je mehak kamen zelene barve, ki hladi in
stabilizira strast rubina v njegovi notranjosti.
Kadarkoli potrebujete podporo v zdravljenju srca,
pri odpiranju, opuš

življenju je
rubin v zoisitu tist kamen, ki vas pri tem podpira.

želite prizemljiti kreativno energijo,
želite prizemljiti strast, vam svetujem ta

kamen. Še posebej, želje,
ki nikakor ne najdejo poti na Zemljo, vam bo
rubin v zoizitu tisti zaveznik, ki vas bo vodil skozi
najbolj primerne poti in na

ža negativno
energijo, zdravi apati

ških in jaj ženskah.

Zmanjšuje zakisanost telesa, asistira pri nespe

ša in duh v popolni
harmoniji

či. V moji kristalni
matrici je ujeta čaka na prilo

čno izvorno moč svoje du Čas je, da
prisluhnete svojim srčnim čne

čujem povezavo med umom in srcem in vam pomagam, da vstopite v sobane svojega srca. V tej
povezanosti si dopustite, da sploh sli

čno začnete u čne,
čustvene, mentalne in duhovne ravni prina čno izpolnjenost in notranje zadovoljstvo. U

čo,
zadovoljstvo, hvale Čas je, da se odprete brezpogojni ljubezni in za

čanju bolečine, ter da si
dopustite večjo ranljivost v svojem

Če ste zaključili odnos, ki vas je pustil v bolečini,
imate ranjeno srce, potem je rubin v zoisitu tisti
spremljevalec, ki vam bo pomagal zaceliti srčne
rane. Če
če

če imate v sebi ideje in

čine, da to udejanjite
v milosti in na popoln način.

čnost, daje fizično energijo
vitalnosti in strast ko jo potrebujete in hkrati
nudi tudi vztrajnost na poti.

Prebuja kronsko čakro in povezuje korensko, srčno in čakro tretjega očesa. Ustvarja občutek dobrobiti in
ravnovesja v telesu. Asistira pri zdravljenju vnetij v telesu.
Povečuje plodnost, asistira pri zdravljenju bolezni testisov pri mo čnikov pri

čnosti in povečuje fizično vitalnost telesa.

čni Jz s
.”

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



Kako zanimivo temo sem postavila v tokratno središ
žitek gledajo kot na nekj, kar je v ve še ena tema, ki je le v

majhnem procentu vezana na spolnost, v veliko ve življenje samo.
Zanimivo je to, da je v resnici izogibanje užitku to, kar ljudi vodi v zabavo, ki ji sicer pravijo užitek, a jih puš

škodljivega vedenja ali zase ali do drugih.
V svojem iskanju najprej svetosti v mojem življenju, kar me je vodilo v razumevanje, da je svetost del mene in
da jo lahko najdem le v sebi, me je ta svetost vodila v globine posve živanja v življenju, notranjega
zadovoljstva in izpolnjenosti.
Na svojem notranjem popotovanju sem ugotovila da so to to

živanja v življenju, v tem kar sem imela in sem se pehala za doseganjem tistega, kar še nisem
imela. In ko sem to dosegla, se nisem po življenju, pravzaprav
je vsaki šala napolniti. In kot vsi zemljani, ujeti v
potrošništvu, svojo notranjo praznino vsaj za ženski del populacije lahko re Ženske
smo bitja detajlov, smo zbiralke in lepša kot je embalaža, bolj si želimo vsebine. In sodobna potrošniška družba
je naravnana na konzumiranje, še ve še boljše, nikoli dov,olj je moto ve š iz tega kolesja
bežanja pred bole š najprej v polnosti spogledati s temi demoni pred katerimi
bežiš.

Vsi smo ujeti v isti sceni, vsi potujemo po isti poti in ko opazujem to isto igro v medsebojnih odnosih je bole
ši s

tem, da jim ne damo tega kar si želijo in jim povzro živali v zadovoljstvu tega,
da lahko delimo z njimi. Igramo igro, ker ti ne daš meni tudi jaz ne dam tebi in tako vsi v družini trpijo.
Ponavadi ljudje sploh ne znamo ceniti družbe drug drugega, dokler ta drugi ne umre, potem pa jih kujemo v
zvezde z globokimi ob živati v
življenju z živimi ljudmi nam je izziv.

Ko se spomnim, kako je ta modrost vstopila v moje življenje, me je v
šiti, do temeljev, da sem dojela lekcijo trpljenja in bole

šam, ko imam na voljo mehkejše opcije,
kar je verjetno povezano s tem, da sem bila zelo dobro udoma žrtvovanje za druge.

V mojem prejšnjem življenju, ki se je kon šna ženska, delala sem terapije,
pomagala ljudem in vse je izgledalo kot v pravljici. Dokler se lepega dne ta pravljica ni sesula in kot se zame
spodobi ne samo na enem podro ševala eno podro

še vse ostalo. Podrlo se je kot hiša iz kart. Vsa leta terapije in dela na sebi mi niso pomagala
šljala v katero smer naj usmerim

svoje življenje. Bila sem v globoki krizi, prezgodaj za krizo srednjih let, vedela sem, da imam idealno priliko, da
vzamem lekcijo ljubezni do sebe. Vendar mi ni šlo prav od rok. Ni

šlo.

Ob vsem tem sem izgubljala na vseh podro
žine so me zapustili. Eden najbolj grozljivih trenutkov v mojem

življenju, ko sem se za š š
šel iz mojega

življenja, ker je moralo biti nekaj z menoj grozljivo narobe, da so me ljudje zapuš Soo

žnost za to kar sem imela, kako najti v sebi lu

žna in najti zadovoljstvo v
majhnih stvareh. Šla sem v pekel na sre

žimo sami sebe, se sodimo, kritiziramo in trpin

če, popolnoma napačno razumljeno v sodobnem svetu,
kjer ljudje na u čini vezano na spolnost. V resnici je to

čji mero pa na
ča

prazne, nepovezane in vodi v nevarnost odvisnosti ali celo

čenega u

čno tiste stvari, ki sem jih vseskozi iskala zunaj
sebe, v doseganju in iskanju popolnosti, hkrati pa sem se jim izogibala. Ugotavljala sem, da sem izgubila
kapaciteto u

čutila nič bolj izpolnjena in zadovoljna v svojem
č znova zazevala globoka luknja praznine, ki sem jo posku

čem, polnimo s stvarmi.

č, čine. Da sestopi
čino in praznino v sebi, se mora

če
opazovati, kako se največkrat z ljudmi, ki jih imamo najraje pravzaprav najbolj kruto igramo mačke in mi

čamo bolečino, namesto da bi u

čutki krivde in sramu, ko se spomnimo kako smo se vedli drug do drugega. U

časih kar groza tega, kako globoko se je
moralo vse kar sem zgradila poru čine. Vendar vedno
znova poudarjam, da so moje lekcije tako temeljite zato, ker ne poslu

čena v trpljenje in

čalo leta 2009 sem bila uspe

čju, ampak na parih frontah istočasno. Ko sem tako re čje, se
je zraven sesulo
čisto nič, ko sem lepega dne sedela na tleh svojega novega Doma in razmi

č kar sem se do takrat naučilo mi ni
pomagalo, bila sem tako globoko v notranji temi, da nisem videla lučke na koncu tunela. In ko ti ljudje zunaj
tebe rečejo, da si depresiven, apatičen, brezvoljen ti to čisto nič ne pomaga. Vse to sem vedela v sebi. In
globoko me je bilo sram tega, da jaz, z vso svojo svojo večletno prakso dela na sebi in vso to terapijo za sabo
ne morem urediti sama sebe. Hotela sem se spraviti v red, pa nikakor ni

čjih, ostala sem praktično sama, v notranjem boju sama s seboj.
Prijateljev praktično ni bilo več, vsi razen dru

čela soočati z lastno zapu čenostjo, s tem, kako močno je zapu čenost zapisana v
energijsko matrico mojega notranjega otroka in kako sram me je bilo vsakič, ko je kdo od

čali. čala sem se z
notranjimi demoni in sramovi, ki so bili tako globoko zakopani v meni, da me je bilo sram tega, da me je sram.
In vendar sem se počasi učila, skozi hvale č. Prva lekcija je bila
prenehati s sojenjem, kritiziranjem, obsojanjem same sebe in tako kot sem se tega naučila ko sem bila
majhna, sem se zdaj morala tega odučiti in se naučiti kako se pohvaliti, biti hvale

čanje s svojimi demoni in zdaj vem, da pekel ni nekje zunaj nas, je v
nas. To je tisto mesto, kjer sovra čimo in mučimo sami sebe. In
zato tudi vem, da so tudi nebesa v nas. In ko rečem, da je zlata doba v nas, mislim zelo resno.

V S R E D I UŠ ŽIT EKČ U -V S R E D I UŠ ŽIT EKČ U -



Zlata doba je stanje zavesti, je naša notranja naravnanost, je mesto v nas in ne zunaj nas.

žalosti, s katerimi sem se soo

še vedno nisem vedela, kako narediti stvari druga
žje

re

življenju ne
funkcionira, osredoto

življenju in nisem imela veš
že mislila, da sem na konju, sem ponovno padla v stare vzorce.

š enkrat in potem vse deluje. Tako kot smo slabo navado trenrali, da smo jo usvojili, tako moramo tudi
dobre navade trenirati. In tako sem za

živaj življenje, zgrabi svoj dan in uživaj v tem kar imaš tukaj in zdaj.
In ko sem se u živati v tem kar imaš sem se soo

živati v življenju, ki sem ga imela. Nau

še, so to popotovanje delile z menoj, ko sem delila tisto, kar sem
odkrivala.

Spoznala sem, da smo udoma

ženosti na Zemlji, moramo najprej ženske nekaj narediti pri
sebi. Kajti ženske vzgajamo naslednjo generacijo, generacijo, ki lahko ustvari veliko ali pa zavozi veliko. Kajti
kritika, ki prihaja od zunaj v otroštvu se ponotranji v obliki arhetipa notranjega kritika ali sodnika, ki je naš
najhujši kritik. Nih žati in skritizirati bolj kot to naredimo sami sebi. In verjemite, ni ga
sodnika, ki bi me lahko obsodil huje, kot sem sama sebe. In s tem sem se nau živeti. Borila sem se z njim,
ga prepri šala skriti sama pred seboj. Poizkusila sem vse trike zanikanja v sebi in
vendar je vedno znova prišel na površje mo ši kot kadarkoli prej.

Spoznala sem, da je edini na

š

živanja v življenju. In to uživanje je povezano z notranjo
izpolnjenostjo, notranjim zadovoljstvom in ne s kopi žkov ali ljudi, kot verjame ve .
Pridobila sem si razumevanje, da uživanje ne pomeni dragih hiš, avtomobilov, po žitek niso nova
obla še igra žitka ni v vdajanju substancam, seksu ali igrah na sre

žitek je. žitek je tisto notranje zadovoljstvo, ko deliš sebe s
svojimi najdražjimi in z ljudmi sveta. Užitek je v jutranji kavici z možem, v poljubu, ki ga dobiš, v objemu
otroka. Užitek je v opazovanju vrtnice, ki odpira svoje prve cvete, užitek je zadovoljstvo, ko ti je uspel projekt,
ko š ljubezen v sebi, do sebe, s sabo. Ko si ljubezen, ko si življenje, ko si užitek. Ko ti ni treba ni

žitek božanje son žarkov na moji koži. Užitek je ko zjutraj bosa hodim po rosni travi. Užitek je, ko
poslušam svojo najljubšo glasbo in se moje celotno telo sprosti v ugodju, ko enostavno sem v toku življenja.

Užitek napolni tvoje telo s hormoni radosti in fizi š dobrobit, si polno v svojem telesu, prisoten, tukaj in
zdaj. In bole žitek. Bole šice, sprosti
stresne hormone in ustvarja toksine v telesu.

Na svoji poti sem ugotovila, da kljub katarzičnim solzam in besu ter čala v svojih
terapijah, navkljub mojemu razumevanju, kako je moja preteklost vplivala na prihodnost in navkljub vsemu
delu na sebi če. Nobenega vzornika nisem imela, ki bi mi
pokazal kako naprej. In tako sem se obrnila k mistikom. Nauči se ljubiti sebe je bilo vodilo, vendar je bilo la

či kot temu slediti.

Končno sem po vseh letih intenzivnega dela na sebi ugotovila, ni dovolj da vem, kaj v mojem
čiti se moram na tisto, kar deluje, kar je ok. Vendar v tistem trenutku nisem vedela kaj

deluje v mojem čin, kako ustvariti notranje zadovoljstvo. Zato sem vedno znova
zapadala v stare navade in ko sem

Naučila sem se, da je notranje zadovoljstvo stvar izbire, vsakodnevne izbire, da ne gre za odločitev, ki jo
sprejme

čela s treningom.

Carpe diem je postalo moje vodilo, u
čila, kako u čala z vsemi ovirami na poti, ki so mi preprečevale,

da bi si dovolila u čiti sem se morala, kako odkriti kdo v resnici sem in kaj
je tisto, kar meni naredi tisto notranje zadovoljstvo v meni. Notranje zadovoljstvo s sabo v sebi. In ja, vzelo mi
je kar nekaj časa. Redke pogumne du

čeni v kritiziranje samega sebe in v notranje nezadovoljstvo. Predvsem mati je
tista, ki to prenese na svoje otroke, zato vedno znova poudarjam, mame, če hočemo ustvariti novo Zemljo,
zlato dobo, kakorkoli hočete reči temu stanju bla

če te ne more poni
čila

čevala, da nima prav, da posku
čnej

čin, da se z njim soočim. In to soočanje z mojim kritikom, z mojim sodnikom mi je
vzelo kar nekaj časa. In vendar sem se mojstrila. Vedno znova sem mu prisluhnila, kaj mi je sporočal in se nato
zavestno odločila kaj bom verjela in čemu bom sledila. Zavestno sem začela izbirati notranje zadovoljstvo
namesto trpljenja, kritiziranja in bolečine. Dojela sem, da je to soočanje z bolečino in njeno odpu čanje nujno
potrebno, vendar ni dovolj.

Moj manjkajoči delček je bil ustvarjanje nove navade u
čenjem stvari, dose čina

čitnic, da u
čila, kup nakita, najnovej čke, da u čo, čeprav nič

od tega nisem počela. Spoznavala sem, kaj u U

čuti česar
dokazovati, dosegati z nikomer tekmovati, tudi sam s seboj ne in enostavno samo si.
Zame je u čnih

čno čuti
čina ne vodi v u čina naredi ravno nasprotno, loči te, zategne tvoje mi
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In uživati se moraš nau žje, da vzamemo to lekcijo so naši medsebojni odnosi. In
vendar obi

žujemo, ko kritiziramo in damo partnerju jasno vedeti kaj nam ni vše
šamo

ne obstajati, namesto da bi se odprli, bili v toku, se povezali.
Nau

ši znali deliti ljubezen in pozornost
brezpogojno in se zato pogosto ne znamo spopadati z razli željami, mnenji,

š š

š, da se sodiš, obsojaš - pa naj bo to samega v sebi
ali tako da sodiš kogarkoli zunaj sebe, kajti vsi so samo odsev tebe. Ljubezen je, ko sprejmeš sebe, tudi takrat
ko si jezen, da se ljubiš tudi, ko si siten, da se ljubiš tudi ko besniš, da zmoreš v sebi toliko poguma, da se imaš
rad tudi takrat ko te boli, ko veš, da si zamo š, da bi lahko izbral drugo pot. In vedno znova izbiraš, da
ljubiš sebe celega, takega kot si.

In zame je to vedno znova izziv.
Ljubiti sebe je dnevna praksa, ko vedno znova izbiraš, da se ljubiš, tudi

š, da bi lahko izbral bolje in se vendar ljubiš tudi v vseh svojih slabostih. In ker ljubiš sebe in š z
drugimi, se lahko opravi š, lahko prosiš odpuš š samemu sebi. In to je pot Ljubezni. To je
moja pot. Izbrala sem pot Ljubezni, ker verjamem, da sem Ljubezen in da je ta ista Ljubezen v vsaki osebi na
planetu. Izbrala sem Ljubezen, kar se cenim in ker spoznavam svojo vrednost, ne le zase, za svoje življenje,
temve življenja, je strast, je vitalnost, je svetloba.

Nau življenja v sebi in
polnost ljubezni. In tudi to je moja dnevna praksa. Zavestno izbiram to v svojem življenju. In moja vizija je, da
lahko v eni generaciji spremenimo svet, žanskost,
potopljena v božanskost, ki samega sebe izkuša kot individualni vidik božanskega.

To je moja misija, deliti to z ljudmi in s svetom. Prebujati to v ljudeh in jim pokazati, kako živeti izpolnjeno
notranje življenje, ki se odslikava v polnosti zunjega življenja, kjer je vse eno in je eno v vsem.

Sprostite se, globoko vdihnite in izdihnite. Za življenja v sebi. Dovolite si, da vas
preplavi. Bodite strast in se ji predajte. Uživajte v življenju.

V našem enodnevnem druženju je to osrednja tema, je pa vodilo tudi v vseh
drugih notranjih popotovanjih, ki jih za Ženstvenost v sebi,
Midva - intimno partnerstvo in Zmenek z Usodo - najdite svojo življenjsko misijo.

Nadaljevanje DivineFeminine Umetnost Ženstvenosti, pa bo imel za rde žitek, kako ustvariti
dnevne prakse uživanja v življenju po tem, ko si se soo

Ženstvenost v sebi.

žitek dobil šikov
oksid je tisti plin, ki se sproš živamo in

življenja. Ve Ženska v svoji polni mo

žbo.

čiti. In poligon, kjer je najla
čajno odnose jemljemo kot nekaj samo po sebi umevnega in ker mislimo, da bomo stvari

spremenili s tem ko se prito č na njemu,
pogosto ustvarimo odnose, ki so zelo boleči, kjer kaznujemo drug drugega in kjer čimo in posku

čili smo se, da se umaknemo, da se zapremo, da napadamu drug drugega in da ne delimo pozornosti in
ljubezni in da v spolnosti kaznujemo partnerja.
Dejstvo je, da nas ni veliko, ki smo imeli dobre vzornike, da so star

čnimi čustvenimi potrebami v
medsebojnih odnosih na ljubeč način, ki podpira partnerja.

Pa vendar, pot v notranje zadovoljstvo ne vodi skozi trpljenje in odrekanje, kot so nas naučili, niti ne skozi
bolečino. Pot v notranje zadovoljstvo vodi skozi negovanje sebe, skozi odprtost in povezanost s samim seboj in
svetom, skozi spro čenost in dopu čanje, skozi zaupanje in empatijo, skozi ljubezen.

In ko govorim o ljubezni, zame ni ljubezen to, da se kritizira

čil, ko ve

če so tvoja dejanja napačna, ko se
zaveda čuti

či čanja in tudi opusti

č za celoten planet in vesolje. Kajti Ljubezen je val, je energija

čila sem se ljubiti sebe in hoditi po poti izpolnjenosti. Vsak dan bolj čutim polnost

če vsi objamemo sebe v polnosti in smo to kar smo - bo

čutite strast, to vitalno energijo

čenjam z oktobrom DivineFeminine prebudite

čo nit ravno u
čila z ovirami in jih odstranila, kar počnemo v notranjem

popotovanju DivineFeminine Prebudite

Zame je u čisto nov pomen in sedaj razumem, kako močno vpliva na moje zdravje, kajti du
ča v telesu ravno ob tem, ko u čutimo to notranje zadovoljstvo in

izpolnjenost. In ta plin je tisti, ki spodbudi nastajanje hormonov sreče, ki pomaga, da smo odprti, povezani,
ranljivi in s tem v toku č o njem pa na predavanju či.

Vabljeni v mojo dru

se zakr

Namaste
Taja Albolena

V.I.P. dan za Boginjo 29.9.2012
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Zdravnica in ginekologinja dr. Christiane Northrup je v svojih prejšnjih knjigah, kot sta Modrost menopavze in
Žensko telo, ženska modrost, ki je izšla tudi v slovenščini, obravnavala zlasti motnje in bolezni. Knjigo Skrivni
užitki zrelosti je v celoti posvetila užitku temu, kako vstopiti na področje, ki je za mnoge ženske žal
neznano ali vsaj svetuje pa tudi, kako se prepustiti užitku.

Ženske po petdesetem letu dosežejo vrhunec svojih sposobnosti na različnih življenjskih področjih – čemu ga
ne bi tudi v seksualnosti? Po petdesetem letu vas čaka najboljši seks v življenju, sporoča avtorica. Kot
ginekologinja, ki že več kot četrt stoletja dela z ženskami v menopavzi, je knjigo napisala šele tedaj, ko je tudi
sama vstopila to obdobje. Zaveda se namreč, da je za vpogled in razumevanje problematike, poleg strokovnih
izkušenj seveda, še kako pomembno tudi notranje, osebno doživetje.

Ko ženska zbere pogum ter spremeni svoja prepričanja in obnašanje tako, da začne izžarevati svojo resnico in
se usmeri v negovanje zadovoljstva namesto stresa, dobi moč, da v življenje privabi srečo, v zdrav odnos pa
gorečo željo po seksu, pravi dr. Northurp.

Ženska, ki se po zaslugi modrosti, ki jo prinašajo leta, razvija, se lahko nauči še bolj uživati v sebi, svoji
seksualnosti, svojih bližnjih in življenju nasploh. "Rodimo se zato, da bi izkusili neomejen užitek in srečo. To je
naša pravica, ki jo dobimo z rojstvom," pravi avtorica. "Slediti užitku in si dopustiti, da ga redno doživljamo, je
ključno za doseganje in ohranjanje telesnega in čustvenega zdravja. S takšnimi sporočili nas dr. Northrup uvaja
v svet užitka in opogumlja za napredovanje po tej poti.

o dušikovem ksidu, brezbarvnem plinu brez vonja, ki ga proizvaja telo. Za odkritje, da je dušikov
oksid signalizacijska molekula v našem telesu, je dr. Ferid Murad leta 1998 dobil Nobelovo nagrado za
medicino.

Če ga telo ustvari dovolj, celice ostanejo zdrave in dobro delujejo. Če
nam ga primanjkuje, celice začnejo razpadati, kar povzroča bolečino in vodi v degenerativne bolezni, kot so
sladkorna bolezen, artritis, srčne bolezni … Količina dušikovega oksida je izredno pomembna za povezanost
uma in telesa na poti sprejemanja užitka kot pravice in zmožnosti vsake ženske. Dušikov oksid pošilja sporočila
o zdravju po celotnem organizmu, zato je pravi ekvivalent življenjske energije. Prav zato je pomembno vedeti,
kako ga ustvarjati. Po mnenju strokovnjakov to dosežemo z zdravim življenjskim slogom, ki obsega pozitivno
naravnanost ter hkrati izražanje negativnih čustev, kot so žalost, strah in jeza. Poleg tega je treba uživati zdrava
živila, ohranjati primerno telesno težo, opustiti kajenje, dovolj spati, in kar je najpomembnejše: povečati
užitek v spolnosti.

: "Čutnost in orgazem sta posledica ustvarjalne energije v telesu. Ta vitalna kozmična energija
nam je vedno dostopna, le naučiti se moramo, kako jo zavestno usmerjati, da nam bo pozdravila telo in
življenje."

SEDEM KLJUČEV ZRELE ŽENSKE ČUTNOSTI
Poskusite uporabiti sedem ključev, s katerimi boste v menopavzi na stežaj odprli vrata seksualnosti in čutnosti.
Vse to seveda velja tudi prej, vendar pogosto menimo, da z menopavzo vse te skrivnosti prenehajo veljati.

1. Postanite iskalka lastnega zadovoljstva.
2. Možgane naravnajte na frekvenco užitka.
3. Ne pozabite, da je vzburjena ženska neustavljivo poželjiva.
4. Z vajo do užitka.
5. Prepoznajte ter sprostite jezo in negativno naravnanost.
6. Redno raziskujte nove možnosti za telesni užitek.
7. Živite življenje na način, ki vas spravlja v gibanje ter obenem motivira in spodbuja druge, saj vam bodo tako
pokazali svojo najboljšo plat.

ZRELE IN (ŠE VEDNO) GREHA VREDNE
Starejše ženske so najbrž najbolj seksualna bitja na svetu. Čeprav v postelji verjetno niso več akrobatke, so
kljub temu izredno čutne in seksualne. Dobro poznajo svoje telo, vedo, kako ga uporabiti, in ob dolgoletnem
partnerju, ki mu zaupajo, pa so seksualno zelo aktivne.

. Govori o
zelo oddaljeno,

Govori tudi o

(NO) je plin, ki v organizmu prenaša signale. Prenos plina, ki ga proizvede ena sama
celica in nato izstopi skozi celično membrano ter regulira delovanje drugih celic, predstavlja popolnoma nov
princip signalizacije v bioloških sistemih.

Kot pravi avtorica

Dušikov oksid
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Preverite seznam nadvse poželjivih in še kako dejavnih zvezdnic iz kluba 60 +.

Helen Mirren, 66 let: ta z oskarjem nagrajena igralka, ki je pred nekaj leti osupnila svet s fotografijami v
kopalkah, je od leta 1986 poročena z režiserjem Taylorjem Hackfordom. To je njen prvi zakon.

Sigourney Weaver, 66 let: zaslovela je z vlogo poročnice Ripley v kultnem Alienu, po vlogi Dian Fossey v filmu
Gorile v megli pa je postala okoljevarstvenica. Že 28 let je poročena z režiserjem Jimom Simpsonom, s katerim
imata hčerko Charlotte.

Suzanne Somers, 65 let: igralka, pevka, pisateljica in sporna gurujka hujšanja je s svojim drugim možem
Alanom Hamelom v zakonu že od leta 1977.

Morgan Fairchild, 62 let: zvezdnica telenovele Dallas je po ločitvi od prvega moža Jacka Calmesa leta 1973
prisegla, da se ne bo nikoli več poročila. Tega v resnici ni storila, vendar že več kot 25 let živi v srečnem
razmerju s producentom Markom Seilerjem.

Goldie Hawn, 66 let; igralka, režiserka in producentka je po dveh ločitvah in dveh otrocih (sin Oliver in igralka
Kate Hudson) že od leta 1983 v srečnem razmerju z igralcem Kurtom Russlom, s katerim imata sina.

Isabelle Huppert, 59 let: francoska igralka, ki je zaslovela z vlogo stroge, odtujene in seksualno sprevržene
učiteljice klavirja Erike Kohut, je od leta 1982 poročena s pisateljem in producentom Ronaldom Chammahom,
s katerim imata tri otroke.

Catherine Deneuve, 68 let: z oskarjem nagrajena igralka, muza francoskega modnega oblikovalca Yvesa Saint
Laurenta, ima za sabo dva zakona, leta 2007 pa je priznala, da je v resnem razmerju, pri čemer ni izdala, kdo je
srečni izbranec.

Meryl Streep, 62 let: kar 17-krat nominirana za oskarja in trikratna dobitnica zlatega kipca, je od leta 1978
poročena s kiparjem Donom Gummerjem, s katerim imata štiri otroke.

Vir: viva.si
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2. september od 7:38 do 4. september do 17:42, 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.

4. september od 17:42 do 7. september do 6:11, 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.

7. september od 6:11 do 9. september do 18:50, 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.

8. september ob 15:16 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.

9. september od 18:50 do 12. september do 5:02, 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.
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Dober dan za pranje perila.

12. september od 5:02 do 14. september do 11:32, 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.

14. september od 11:32 do 16. september do 14:56, 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.

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.

16. september od 4:05 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 je prebavni trakt, trebušna slinavka,
vranica, trebuh, želodec. Če imate koga »v želodcu« je sedaj najboljši čas, da spustite zamere do te osebe, če
ste ogorčeni nad nepravičnostjo v svetu je to tudi idealen čas za spuščanje teh travm.
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.

16. september ob 4:12 je mlaj in sicer v ozvezdju device.
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Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za rastlino je
takrat ta poseg najmanjši napor. Če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo, saj takrat vsa
energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo
koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.

16. september od 14:56 do 18. september do 16:46, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za
krepitev energij v ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

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

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

18. september od 16:46 do 20. september do 18:35, 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.

20. september od 18:35 do 22. september do 21:22, 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 delati afirmacije
da imamo tukaj vedno polno podporo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

22. september ob 21:42 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.
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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. september od 21:22 do 25. september do 1:34, 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.

25. september od 1:34 do 27. september do 7:25, 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.

27. september od 7:25 do 29. september do 15:15, 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.

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.
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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.

30. september ob 05:20 je polna Luna v ozvezdju Ovna. 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 spustiti 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, ki
lajšajo glavobole, krepijo zobe, krepijo oči, nabrana ob tej polni luni, imajo precej večjo moč delovanja kot
običajno.

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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 16. septembra.

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

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

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

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.

Splošno v tem mesecu:
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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 16. septembra 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 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

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

To bo za vas mesec sprememb. Svetujemo, da iskreno pogledate vase, v situacijo in se odločite kaj si še želite,
da ostane z vami in na katerih področjih je čas za spremembo. Sami sebi ste
največja ovira in največja podpora pri napredku. Lahko se vam bo zdelo, kot da z ljudmi govorite v drugem
jeziku, zato je pomembno, da komunikaciji v tem mesecu posvetite več pozornosti. Pomembno je, da greste
naprej z veliko mero potrpežljivosti in jasno postavljenimi cilji. Bodite pripravljeni iti s tokom in se ne upirajte
spremembam, ki se kažejo, kajti pred vami je zelo nepredvidljiv mesec.Za vas je izjemno pomembno, da si
dopustite in resni

Intimni odnosi bodo za vas v tem mesecu pomembni,
samskim se lahko odprejo možnosti za nova poznanstva.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Morganit

Pred vami je mesec, ko se bo dogajalo mnogo novega in vznemirljivega. Vse se bo dogajalo z izjemno
hitrostjo. Odpirale se bodo nove priložnosti in mnoge izkušnje, ki vam bodo širile obzorja in vam pokazale kaj
vse je možno doseči. Zavedajte se sebe, svojih želja in svojih ciljev h katerim stremite. Pomembno je, da
zgrabite priložnosti, ki bodo švigale mimo vas. Videti bo, da ste povsod najbolj zaželena oseba. Postavljeni
boste v ospredje in ponudile se vam bodo mnoge poslovne in osebne priložnosti, da doživite svojih 15 minut
slave. To je mesec, ki vas bo postavil na oder pod soj pomembno je, da ste pripravljeni na akcijo.
Bodite zelo jasni in konkretni, urejeni in povsod točni! Dobili boste priložnost spoznati tisti del sebe, ki ga
morda še ne poznate, stopiti v stik z veličino svojega bitja. In predvsem bo veliko prilo

Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Zoizit z rubinom

Prej je bil za vas zelo aktiven mesec in to se bo spremenilo. To vas utegne zjeziti,
vendar bosta naslednja dva meseca bolj namenjena notranjemu počitku kot akciji. Ker ste po naravi izjemno
dejavni bo ta mesec za vas naporen, saj vas energija sili v notranje vpoglede, ki jih niste ravno vajeni. To je čas
za delovanje v sebi, čas ko prisluhnete svoji duši in napolnite svoje baterije. Zato izkoristite ta da opustite
vse tisto, kar ne slu ikel v va To je odličen čas da očistite svoj
organizem, ga negujete in hranite. Pojdite v naravo in se čim bolj umirite. Mir vam bo pomagal soočiti se s
svojimi najglobljimi strahovi in jih transformirati. Ko boste imeli občutek, da nimate ne volje, ne energije in
drugih stvari, ki bi si jih želeli se spomnite, da ste kot prazna posoda, ki se polni. Dajte vanjo dobre stvari!
Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Jaspis

Navzven se še vedno ne bo dogajalo toliko, kot bi si morda želeli, zato mesec uporabite za dnevna sanjarjenja
in načrtovanje. Energija vas podpira v novih učenjih, načrtovanju, študiju in pripravi na akcijo v naslednjem
mesecu. Morda se vam bo zdelo, da se vam izmikajo tla pod nogami in da nikakor ne morete zagrabiti ideje
oziroma tistega, kar bi radi naredili. V kolikor imate občutek, da imajo ljudje do vas nenavadne zahteve, raje
ohranite diplomatsko držo in se ne spuščajte v spore. Bodite pozorni na učenja in globoka spoznanja, ki jih
prejemate iz svojih lastnih življenjskih izkušenj in tudi iz izkušenj drugih ljudi. Mesec vam bo ponudil
prilo rebno opustiti, da bi lahko za Dobro se pripravite
za akcijo ki bo sledila temu notranje precej umirjenemu mesecu. Vzemite si čas in nikar ne hitite!
Kristali, ki lahko pomagajo: Mesečev kamen, Beril

Čas je za notranjo inventuro.
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Začenja se novo obdobje rasti, ki bo prineslo izjemno število možnosti in priložnosti. Mesec bo za vas izjemno
naporen, saj se bodo stvari po umirjenosti prejšnjih dveh mesecev, dobesedno manifestirale. Čude

r zanje. Pomembno je, da imate odprte oči in ušesa. Sprejmite pomoč in
kreativno energijo tistih, s katerimi soustvarjate. Dejstvo je, da nihče ne more nič narediti namesto vas.
Ostanite zvesti svojemu postavljenemu načrtu in ne bodite preveč frustrirani nad množico detajlov in
intenzivnostjo dogajanja. Vztrajnost bo dobrodošla vrlina v tem mesecu. Intenzivnost dogajanja lahko
občasno preseže zmožnosti toleriranja, zato nikar ne pozabite na počitek in poskrbite za svoje fizično telo z
razvajanjem, kopanjem in masažo. ca svojemu telesu namenite posebno
pozornost pri regeneriranju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Prehnit, Smaragd

Komunikacija z ljudmi vam bo pomagala prizemljiti ideje. Pomembno je, da ostajate v tem trenutku tukaj in
sedaj, da se posvetite vašemu načinu komunikacije, temu, kakšen je vaš odnos do okolice, da prisluhnite
svojim občutkom, kar ni nujno lahko, je pa ključnega pomena v tem mesecu. Bodite pozorni na svojo okolico,
na dokumente, ki jih podpisujete in na izjave, ki jih dajete. Pomembno je, da nadaljujete s projekti, ki ste jih že
začeli in so v skladu z vami, saj vam bodo novi projekti v tem času vzeli ogromno energije. Pojdite na sprehode
v naravo in stres umirite s telesno vadbo. To vam bo pomagalo obdržati jasne misli in se osredotočati na tisto,
kar ste si zastavili. Kaotične misli in akcije vas lahko v tem mesecu drago stanejo, zato je umirjenost klju

Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Safir

To bo mesec učenja in verjetno boste priča velikim notranjim spremembam. Veliko se lahko naučite o sebi, o
svojemu čustvovanju, razmišljanju in reševanju izzivov v globinah vašega bitja. V tem mesecu bodo vaše
odločitve imele skoraj takojšen odgovor in vedeli boste, kaj je v skladu z vami in kaj ne. Izziv tega meseca je,
da se boste morali jasno odločiti kaj boste še nesli s seboj naprej in kaj boste pustili v tem mesecu. Poglejte
nazaj, kaj so vam prinesle vaše pretekle odločitve, kje se nahajate in kaj ste se naučili v svojem življenju.
Razčiščevali boste situacije, se soočali s seboj in s svojimi lastnostmi, skozi situacije z drugimi ljudmi. Ljudje
vam bodo prisluhnili in bolj cenili, kar imate povedati. V vsem akosu in intenzivnosti dogajanja, ki ste mu
lahko pri
Kristali, ki lahko pomagajo: Apatit, Tigrovo železo

Pred vami je priložnost, da v sodelovanju s svojimi prijatelji, znanci in družino dosežete vse tisto, kar ste si
zastavili. Premišljeno delovanje vsekakor ne bo odveč, saj se bodo pojavile priložnosti, ko boste z opravljenim
delom lahko dobili še več kot ste načrtovali. V tem mesecu bo lažje ohranjati pretok izobilja skozi vaše
življenje in ga povečati, kot sicer. Morda rezultati ne bodo takšni kot bi jih želeli, vendar boste zelo dobro
videli pri katerih stvareh greste v pravo smer in pri katerih ne. V tem mesecu postavljate kompas tudi za svojo
prihodnost zato se modro odlo pustite, da prepoznate vsakodnevne blagoslove. Ne
pozabite na druženja in komunikacijo, četudi boste zelo dejavni. V sebi začutite nov vir življenja in zato
energijo, ki vas bo prevevala delite ob večerji v prijetni družbi, privoščite si negovanje svojega telesa in duha.
Smejte se in u !
Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Karneol

Prej je bil mesec aktivnosti in sedaj si lahko privoščite malček oddiha. To bo prijeten mesec, ki
prinaša mnoge priložnosti za druženja, zabave in praznovanja. Z manj truda boste dosegli več in ljudje vam
bodo pripravljeni pomagati na vsakem koraku. Druženje se vam bo obrestovalo, saj vam bo prineslo nova
poznanstva in nove poslovne priložnosti. Pomembno je, da ohranite svoje noge trdno na tleh in da ste
praktični v svoje vsakdanjem življenju. Organizacija nalog in dejavnosti bo v tem mesecu za vas zelo
pomembna. Bodite prisotni in strpni. Komunikacija bo v tem mesecu pomembna za vas. U

n zabavajte se!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Zlati topaz

ži se bodo
dogajali,

Še posebej proti koncu mese

živanju v življenju klju

živajte

šnji mesec

živajte v svojih
vsakodnevnih, drobnih podrobnostih i

če ste naredili prosto

čnega
pomena za vas v tem mesecu!

ča je osredinjenost v u čnega pomena.

čite in si predvsem do
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Kardamom je lepota, zdravje in užitek v enem. Ponuja nam omamen okus, deluje poživljajoče, pomaga kopici
organov v telesu in nima stranskih učinkov. Njegov topel vonj nas navdušuje in zapeljuje ter nas vabi v svoj
objem, kjer nas pričakajo sanje po eksotičnih deželah.

Največ zdravilne in začinske moči kardamoma je skrite v njegovih semenih. Še danes je tretja najdražja
začimba na svetu, družbo pa mu delata še žafran in vanilija. Njegova vonjava pa je tista, ki je kraljica med
dišavami, saj njena citrusna nota spominja na bergamotko.

č pa ga pridelajo v Indiji, na Šrilanki, v Gvatemali in v Nepalu. Njegova
semena sušijo, pražijo in meljejo. Pri nas lahko kupimo predvsem mletega, dobimo pa lahko tudi cela semena.

Glede na različno vrsto in kakovost vsebuje kardamom od 3 do 9% eteričnih olj zelo pisane sestave: med
drugim so to limonen, cineol, menton, mircen, sabinen, linelol, nerol, geraniol in metil evgenol.

V ajurvedi kardamom uporabljajo tudi za zdravljenje obolenj dihalnih poti, predvsem suhega kašlja.
Kardamomov čaj namreč spodbuja izločanje sluzi in krčenje bronhijev, kar omogoča lažje izkašljevanje.
Obenem pa deluje tudi rahlo protimikrobno.

SPODBUJA KONCENTRACIJO IN KREPI DLESNI

Kardamom podpira presnovo možganov in, podobno kot kofein, spodbuja koncentracijo, pri čemer deluje
drugače kot kofein. Kava namreč lahko povzroči razbijanje srca, kardamom pa prav to težavo odpravlja. Arabci
in Indijci kavi tako dodajajo kardamom, saj ima takšna kava veliko boljšo aromo.

Tradicionalna medicina priporoča kardamom tudi moškim, saj njegovo poživljajoče delovanje omili težave z
impotenco. Kitajska medicina ga priporoča tudi otrokom, ki ne morejo prebaviti glutena. Svetuje, da si po
jedeh iz žitaric posipajo kardamomov prah in tako omilijo prebavne težave.

Žvečenje kardamomovih semen pomaga proti slabemu zadahu, njegova eterična olja pa krepijo dlesni in
nevtralizirajo bakterije, ki povzročajo parodontozo ali gingivitis.

čimba, ki jo pogosto dodajamo k prazničnemu pecivu,
sadnim solatam, likerjem, jogurtom in kavi. Uporablja se v sladkih in slanih jedeh ter je ena od sestavin karija.
Vseeno pa z njim ne smemo pretiravati.

Kardamom se dobro ujema tudi z drugimi začimbami. Njegovo družbo imajo radi čili, paprika, poper, cimet,
ingver, koriander, kumina, laška kumina, nageljnove žbice, žafran, janež, janeževa zvezda, koromač, limonina
lupinica in vanilija.

POSKUSITE ČAJ IZ KARDAMOMA

Ker kardamom v naše telo vnaša tople občutke,
si lahko v hladnih dneh pripravite čaj iz kardamo
ma. Potrebujete 15 kardamomovih semen, ki jih
morate zdrobiti in jih preliti z 1 dl vroče vode.
Če želite okus še izboljšati, mu dodajte ščepec
cimeta in ga pustite stati 15 minut. Nato dodajte
1 dl mleka ter pustite stati še 10 minut.
Resnično kraljevski okus pa boste pričarali, če
boste dodali še malo vanilijinega stroka in medu.

čar, Sanja et al.:
Ščepec rešitve: zamolčane zdravilne moči začimb

Kardamom izvira iz južne Indije, najve

Kardamom, ki ga odlikuje njegov topel vonj, je za

-

Literatura: Lon
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Angelika je izjemno cenjena rastlina prav zaradi njenega zdravilnega delovanja. Zdravilne u

Koren angelike je bogat s fitoestrogenom. Fitoestrogeni so skupina kemikalij, ki jih najdemo v rastlinah in
lahko delujejo kot hormon estrogen, ki je najbolj pomembna sestavina za ravnovesje ženskih hormonov.
Raziskave tudi kažejo, da angelika deluje v dvosmerni regulaciji in sicer, zadrži izlo

te
te

angelike

vir: internetne strani faceforceyoga.com, vega-shop.si, dru

Angelika ali Dong Quai vsebuje folno in nikotinsko kislino, majhne količine vitamina A in E, biotin, karoten in
pantotensko kislino. Poleg tega je bogat z vitaminom B12 (0,25-0,4 mcg na 100 gramov posušene korenine)
kar je dovolj trden dokaz, da so ga starodavni zeliščarji upravičeno uporabljali prav pri zdravljenju bolezni krvi.

Nekatere študije so pokazale, da imajo korenine Dong Quai tudi pomirjevalne oz. protikrčne lastnosti, zaradi
česar se jih klinično uporablja pri zdravljenju visokega pritiska, srčne aritmije in bolečin v prsih. Učinkujejo
tako, da pomagajo sprostiti gladke mišice in širijo žile v gladkih mišicah, s čimer se izboljša prekrvavitev in
srčni utrip.

V različnih zvrsteh je rastlina doma po vsem zmernem pasu Evrope in Azije, posebno še v severnejših predelih,
pri nas rase v naravi zdravilsko slabotnejša navadna angelika (Angelica officinalis), arhangelika pa je vrtna
rastlina. Gojijo in izvažajo jo največ Poljska, Nizozemska in Nemčija, manj Belgija, Italija, Češka in Slovaška.

Angelika je do 2 metra visoka aromatična zelnata dvoletnica. Ima pokončno rebrasto in votlo steblo, velike
svetlo zelene liste in zelenobele cvetove v kobulastih socvetjih. V britanskih zdravilnih rastlinah je leta 1877 o
njej pisalo da jo imajo Laponci za eno najpomembnejših pridelkov. Muči jih več vrst kolik in korenine angelike
so najboljše zdravilo.(vir: Encik.zdrav.rastl . A. Chevallier)

činke vsebuje pri
pospeševanju krvnega obtoka, prebave, čiščenju krvi, zmanjševanju bolečin pri menstruaciji, odpravljanju
krčev, vnetju dihalnih poti in grla. Prav tako krepi delovanje jeter. Njene korenike lahko zbiramo septembra in
oktobra.

Angelika vsebuje tudi veliko dragocenih fitokemikalij, ki lahko pomagajo povečati proizvodnjo belih krvnih
celic v telesu in s tem pomagajo k zmanjšanju vnetja. Ravno zaradi proti-vnetnih lastnosti je zelišče pogosto v
uporabi pri zdravljenju najrazličnejših bolezni, ki povzročajo vnetja.

čanje estrogena, kadar je
tega preveč ali pa spodbudi izločanje estrogena, ko ga je premalo.

Priprava angelikinega čaja: Zvrhano jedilno žlico posušene in tanko narezane korenike prelij s četrt litra
vroče vode. Po petnajstih minutah precedi .
Opozorilo: Ni primeren za nosečnice in sladkorne bolnike.

Korenika , vsebuje eterično olje, grenčine, kumarinske sestavine in flavonoid arhangelenon.
Je pogosto rabljena začimba za jedi, izvlečki pa tudi za likerje in druge žgane pijače.

Svet Evrope razvršča sorodno A.silvestris v skupino začimb N3, ki se lahko doda živilom na tradicionalen način,
čeprav ni na voljo dovolj izsledkov o možni strupenosti.
Je grenčica in aromatično sredstvo, ker tako vsebovane grenčine kot eterično olje s spodbujanjem izločanja
prebavnih sokov v želodcu in iz trebušne slinavke zbudijo tek, kot stomahik odpravijo prebavne motnje, ki jih
primanjkljaj sokov povzroča, kot protikrčno in protimikrobno sredstvo pa tudi zavrejo nastanek vetrov in
omogočijo njihovo sproščanje ter odpravijo občutek napihnjenosti, napenjanje in izpahovanje.

V ljudskem zdravilstvu je razpon zdravilske namembnosti precej širši, med drugim se rabi notranje tudi za
razkuževanje dihal in izkašljevanje, za odvajanje seča, pri žilni bolezni in ob zastali menstruaciji ter proti
nespečnosti živčnega izvora, zunanje pa vodne in alkoholne izlužnine ter eterično olje blažijo revmatične
bolečine in manjša kožna vnetja.

V fitomedicini so izvlečki iz angelikove korenike zlasti sestavine želodčno-črevesnih in žolčevodnih zdravil, pa
tudi pomirjeval in uspaval ter splošnih krepil za telo.

žina.enaa.com
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Pomembna si, to ve

V veli

Rezerviraj si 29.9.2012 kajti to bo pomemben dan, ko se bomo

V.I.P dan za Boginjo v soboto 29.9.2012 je
108€

š? Si najpomembnejša oseba v svojem življenju. Se zavedaš tega?
V tebi je vse kar potrebuješ za popolni uspeh in da v celoti izraziš svoj kreativni potencial.
Ni že v tebi.
Želiš spoznati svoj izvir kreativnosti v sebi, svoj brezmejni vir kreativnosti, navdiha, lepote, miline, ljubezni,
ki je v tebi?

V.I.P. dnevu za Boginjo

žarevanje P povezanost.

ženske sre

česar ti ni treba iskati zunaj tebe, vse je

častnost, I iz

čale in se povezale skozi naravne
ritme, skozi svoj notranji cikel kreativnosti.

Pridru serijo enodnevnih druženj, ki vas vodijo skozi
notranje zaklade .

je za

Enodnevno dru
, se pove

Enodnevno dru vodi .

celodnevno druženje od 9. do 18. ure z odmorom za kosilo med
13. in 15. uro. Lokacija bo znana naknadno. Vse prijavljene jo bo izvedele pravo Prispevek .

ži se mi na enodnevnem . Gre za
ženske, ki je v svoji polni mo

in za Gre za brez
živimo svoj polni potencial.

Ženske smo pozabile, kako izjemno pomembna je naša prisotnost na tem planetu, kakšno mo
š vpliv, ko govorimo o kreaciji. Kreacija je nekaj, kar nam je pisano na kožo.

Obuditi moramo svojo izvorno mo ša
pot v srce vodi skozi telo.

Telo je tisto s katerim moramo navezati pristen stik, želimo živeti pristno življenje in za

ženje je namenjeno povezovanju in druženju, izmenjavi mnenj in modrosti, ki jo vse ženske
nosimo v svojih maternicah. ženska v svojo notranjost, da za že s
svojimi sanjami in vizijami, da se poveže z notranjim oceanom.
Maternica je mesto, kjer se rojeva posve

ženski temelj ženstvenosti, kjer se rojeva kreativni potencial ženske,
njena vitalnost, dobrobit in mo

žensko je maternica najsvetejši tempelj v telesu, najbolj vitalno mesto v telesu, mesto od koder prihaja
vodstvo, umirjenost, kreativnost in notranja mo

šne povezanosti, o katerem smo
pozabile resnico.
Spoznale bomo tudi najve ženske, njeno mo življenja,
mo

ša s
seboj.

Ko se ženska poveže s svojo ženstvenostjo, s svojo radostjo znotraj sebe jo to poveže s srcem. Ženska vstopa v
svoje srce v zavezništvu s svojo maternico in to jo ponese v spontanost, preto

žarevanje ženska svojo svetlobo
za

ženska postane Boginja in živi svoje življenje iz notranjega centra mo življenja s svojo
sposobnostjo negovanja in odprtosti sproži izjemno globoke odnose z moškim v svojem življenju. Prebudi se
globoko spoštovanje življenja, hvaležnost in povezanost, ki poglablja vse odnose. In tako postanemo
sprememba, ki jo želimo videti v svetu.

ženje

Prijave na e-mail

či
za časne kvalitet, ki jih moramo ponovno

obuditi v sebi, da ponovno obudimo svojo notranjo Boginjo in za

č nosimo v sebi
in kako pomemben je na

č kreacije, se spomniti notranjih pomočnikov in predvsem spoznati, da na

če čutiti to, po čemer
hrepenimo - izpolnjenost in povezanost.

Čas rdeče lune je čas, ko gre čuti sebe

čenost, je stanje zavesti, ki nas rojeva na novo, rojeva novo realnost in
ki v sebi nosi globoko moč preobrazbe. Je

č kreacije.
Za

č.

Spoznale bomo svoj primarni center gravitacije, radosti, kreativnosti in du

čjo moč č negovanja, moč rasti in moč ustvarjanja novega
č ponovnega rojstva.

Čas je, da spoznate kako lahko spremenimo svet s tem, ko poskrbimo zase in kaj to pomeni, kaj to prina

čnost in odprtost.
To v njej prebudi notranjo svetlobo, ki jo izpolni od znotraj in tako skozi iz

čne deliti s svetom.

Ko či, radosti in

časno.

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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

P.S. V

12 DIVINE

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


