
Pozdrav svetlobe !
April. Ja, tukaj je april. Drvimo skozi leto 2013 in v šujemo kaj se dogaja s

Hvaležnost

Živi.
Sij svojo svetlobo.
Bodi avtenti

časih se upravičeno spra
časom. Drvi. In mi z njim. In včasih se je potrebno ustaviti in pomisliti, kam pravzaprav drvimo.
April bo idealen mesec za to. Kajti tisto, čemur se boste posvečali, bo obrodilo sadove.

Sploh ne bom dolgovezila.

Ključi za ta mesec so:
.

Ljubi Sebe!
Osredotočaj se na svoje sanje.
Bodi kar si.
Disciplina.
Prisotnost.
Jasnost.
Razsodnost.
Postavi zdrave meje.
Neguj sebe.
Sprejmi se v celoti.
Globoko dihaj.
Ljubi.

čen.

Taja Albolena

This world is in deep trouble, from top to bottom.
But it can be swiftly healed by the balm of love.

Rumi

Ta svet je globoko v težavah, od vrha do tal.
Vendar ga lahko hitro pozdravimo
z balzamom ljubezni.

MISEL  MESECA
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,

smo za
življenje. Trideset dni druženja, vodenih praks in notranjih uvidov. Prispevek

44€.

ženje kjer bom z vami delila kaj je
izvorni na žanske Ženske in kaj je žen 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.

žanske Ženske. Ve ženju na spletni strani
http://www.divine.si/divinewoman/seminardwb.html

čnele z  novim spletnim notranjim popotovanjem . Ozavesti, da si
svetloba, da si ljubezen, da si

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
to izjemno vedenje delila v skupini Prijave obvezne!

črt Bo č o dru

Postani Boginja

17. in 18. in 19.5.2013 Razcvet Božanske Ženske

288€

vabim na vikend dru
stvena

Prispevek .
Spoznaj izvorni na

4.4.2013 Večer z Marijo Magdaleno

12.4.2013 Objemi otroka v sebi

8.4.2013 Odstiranje 7 tančic Božanske Ženske.

13. in 14.4.2013 !

260€

ob 18. uri v Ljubljani na Miklošičevi 13, vabim na , kjer bomo pod
njenim okriljem prebujale svojo svečenico in spoznavale sveto vlogo spolnosti v naših življenjih.

ob 18. uri v Ljubljani na Miklošičevi 13, začnemo s srečanji , v katerih bomo
prepoznali kaj nas drži ujete v preteklosti. Ljubi Sebe je proces v katerem uravnovešamo svoje notranje
ovire in ki ga bomo uporabljali na srečanjih. Začnemo s prvim arhetipom Nevidnega otroka. Srečanje vsakih
14 dni bo za vas razkrilo pet arhetipov otroka. Vsak posameznik nosi s seboj unikatno kombinacijo dveh
aspektov otroka, ki ustrezata jinu in jangu, in ki jih preigravamo skozi ranjenosti v svojem odraslem
življenju. Vsako srečanje bo razkrilo podrobnosti v povezavi z ranjenostmi, ki so del našega celičnega
spomina in nam pomagalo, da se osvobodimo; izdaje, zanikanja, ranjenosti, zapuščenosti, ločenosti.
Arhetip otroka je tisti, ki nam pomaga, da čutimo varnost in sigurnost v sebi. Ko je ta aspekt v nas ranjen in
nepozdravljen čutimo nesigurnost v svojem življenju in varnost iščemo zunaj sebe. Vsako srečanje traja 3
ure in prispevek je vsakič 44€.

ob 18. uri v Ljubljani na Miklošičevi 13, začnemo s srečanji
Na tem notranjem popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza druga
čakra, druge kvalitete. Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo našega življenja. Če smo povezane s svetlimi
aspekti, jih vedno znova zavestno izbiramo v svojem življenju, tkemo prečudovite 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. Skozi naše druženje te bom popeljala na
posebno potovanje skozi sedem notranjih obrazov, ki so tvoji zavezniki na poti rasti. Vseh sedem moraš
spoznati in jih objeti v sebi, da bi postala Boginja.
Odstiranje 7 tančic Božanske ženske je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi tri mesece in pol, 7
srečanj vsakih 14 dni bo pred vami vsakič razgrnilo novo ploskev notranjega diamanta, ozaveščanja in
zdravljenja sebe, kajti skozi spominjanje bomo preobražale globoke notranje bolečine. Gre za izjemno
transformativno izkušnjo in zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega
popotovanja.  Več o popotovanju na spletni strani
http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

vabim na dvodnevno druženje
Želiš postati najsrečnejša Ženska ali Moški na svetu? Potem si na pravem mestu. Pogosto me ljudje vprašajo
Kako? In to dvodnevno druženje je moj odgovor na to vprašanje. Ljubi Sebe!
Sliši se enostavno in je enostavno, le da ljudje radi sami sebe oviramo na poti in predvsem sabotiramo
svojo pot. Prvi dan bo posvečen procesu Ljubim Sebe, pogledali bomo kaj pomeni Ljubiti sebe in kakšni so
miti, ki jih imamo od tega da je potrebno trdo delati do tega, da nam bo vse dano. Namesto na piedestale
in v kleti bomo sebe dali v srce. drugi dan pa bomo odstranjevali ovire na svoji poti, da resnično Ljubimo
Sebe. Drugi dan bodo na vrsti prakse Ljubi Sebe! Prispevek za to druženje je .

4:4:4 je koda utelešanja ljubezni, svetlobe in življenja in ve ženju. Prispevek 30€.
Druženje vodi Taja Albolena. Prijave obvezne!

č o njej izveste na dru

Ljubi Sebe in spoznaj svoj notranji diamant
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Zdaj, ko ste naredili prazen prostor, je pomembno s čim ga boste napolnili. Izziv meseca aprila bo
osredotočenost na novo smer, ki ste jo izbrali in pokazalo se bo, kako pomembna je disciplina, ko vedno znova
in znova izbirate zase tisto, kar si najbolj želite. Disciplina osredotočanja na to kar si želim, namesto na to,
česar nočem bo izziv meseca aprila. Vsi vemo, kako težko se je prepričati v nekaj, česar ne čutiš v sebi, in
ravno zato bo mesec april velika preizkušnja za mnoge. Mentalno osredotočanje na afirmacije in želje ne bo
zadostovalo za to, da bi se usmerili tja, kamor si želimo. Strast, čutenje zadovoljstva in radosti bo ključ tega
meseca. Če smo v marcu čistili prostor, da bi v naše življenje prišlo novo, se bo to v aprilu čisto zares začelo
dogajati, vendar je pomembno razumeti, da bodo rezultati prišli iz tega na kaj osredotočate svojo pozornost,
kaj hranite v svojem življenju. In bolj kot v kateremkoli mesecu do zdaj bo pomembno, da veš, kam greš.

April vas bo vseskozi opozarjal na to, kaj hranite s svojo energijo. Vsi projekti, ki so dolgo časa čakali na svoj
trenutek, se bodo v tem mesecu, ki podpira vse, čemur namenjamo svojo pozornost odvili z veliko hitrostjo.
Vendar je potrebno poznati svoje avtentične, srčne želje. Poznati je potrebno kaj je tisto, kar si jaz čisto
resnično želim. Iluzije tega, da bi ustregli drugim, da bi bili sprejeti ali da bi ugajali nas pustijo przne in
neizpolnjene. Če boste v tem mesecu svojo pozornost namenjli tem delom sebe, se bo vaše nezadovoljstvo
večalo. Čas je, da si iskreno priznate, kaj je tisto, kar si resnično želim. Kdo sem in kam grem?

Če v preteklem mesecu niste izkoristili energije za čiščenje, bo april postregel z energijo uničevanja, energijo
boginje Kali, ki bo odnesla vse tisto, kar nm ne služi več. Modro je, da se z njo ne borite, temveč da si pustite,
da mesec odnese vse, kar ni več usklajeno z vami. Če meseca marca niste izkoristili za čiščenje bo april zelo
naporen mesec, saj vam bo serviral vse načine, kako svojo energijo porabljate zato, da sami sebe zavajate,
kakšne so vaše odvisnosti, kjer z zunanjimi stvarmi poskušate nadomestiti svoje notranje nezadovoljstvo in
neizpolnjenost. Iskrenost do sebe in samospoštovanje bosta ta mesec ključnega pomena.

Iskrenost glede tega kar ste pripravljeni ali niste pripravljeni narediti je v aprilu bistvena. Potrebno bo sebe
postaviti na prvo mesto. Mesec je idealen za pregled tega, kje vam odteka energija, kaj je tisto, kar s svojo
energijo podpirate, pa tega v resnici ne želite. Življenjska, vitalna, spolna, kreativna energija je ena in ista
energija. Mi jo usmerjamo na stvari, ki jih izbiramo. To čemur se posvečamo, tja teče naša energija. In če vas
je strah, tudi če se prepričujete, da je vse ok, s svojo energijo hranite strah. In tja kamor usmerjate svojo
pozornost, tja teče vaša energija, tam imate rezultate. Zato izberite, da ljubite sebe in to izbiro ponavljajte
vedno znova in znova. Jasnost kam greste je še vedno aktualna.

V svojem več letnem „delu na sebi“ sem se naučila, da je delo na sebi pogosto tisto, ki ustvari fokus na tem kaj
je s teboj narobe in zato skozi to osredotočenost ustvarjaš še več težav in še več tega kaj je s teboj narobe, če
greš v to smer in temu posvečaš svojo pozornost in energijo. Seveda je ključno spoznanje kje imaš izzive, da
jih lahko presežeš, vendar je ukvarjanje s težavami tisto, ki vodi v še več težav. Zato vsi razlagamo, da je
potrebno osredotočati se na to, kar si želiš namesto na to, česar nočeš več. In vendar je lažje govoriti kot to
narediti. Ključ je v premiku v srce, ko si to kar govoriš in se zavedaš, da ti izbiraš, da ti kreiraš tok. In tukaj je
negovanje sebe in ljubezen do sebe ključna. Ljubite sebe!
Zavedanje in prisotnost so spet ključne vrline tega meseca. Nujno je, da veš kdo si in kam greš. Zavedanje in
prisotnost. Saj vem, ponavljam se, vendar resnično želim poudariti, da je pomembno, na kaj se osredotočate
ta mesec. Obiščite ponovno svoje sanje in srčne želje. Dajte jim krila. In poletite! DIVINE.SI

NEGUJ  LU APR IL 3Č V  SEBI - SMERNIC E  ZA 201NEGUJ  LU APR IL 3Č V  SEBI - SMERNIC E  ZA 201



Danes sem na FB strani Vesne Kravcar prebrala:
„April bo viharen.
Vse, česar nismo dokončali, bo kričalo, da dovršimo ciklus. Premetavalo nas bo iz trenutka v trenutek.
Nova energija je pred vrati, vsa sveža, inovativna, barvita...ne prenese pa stare prtljage, zato bo počakala.
Na tehtnici bodo prioritete.
Kaj si resnično želimo in česa ne.
Veliko bo treskanja z vrati.
Zapiranja. Dokončnega, prepotrebnega...“

In ja, definitivno se strinjam. April bo viharen. Odnašal bo vse staro, vse kar nismo pripravljeni spustiti zlepa,
bo odhajalo zgrda. In vsako seme, ki je bilo posajeno s pozitivnimi nameni in je podprto s srcem, z njegovo
čistostjo, nedolžnostjo, se bo udejanjalo. Že nekaj časa govorim o tem, da nova energija ne prenese
hinavščine, skrivanja, stvari se razkrivajo in to v tistih najbolj senčnih aspektih. Treba se bo soočiti z vsem
tistim, kar vas meče ob čeri, drugače se boste razbili na njih.

Trenutno je najpomembnejši aspekt notranje sidro, kajti utelešenost v telesu, usidranost v vašem notranjem
centru moči je tisto, ki vam bo pomagalo, da vas ne bo odnesla tale nevihta, ki je pred vrati.
Ne trobezljam brez veze že od novega leta, da je sidro v maternici za ženske tisto, kamor se je potrebno
spustiti in še vedno me mnogi ne jemljejo resno. In ta isti center dan tiena je že tisočletja znan v borilnih
veščinah kot sidro za moške.
Ko bo april pridobival na svoji viharni moči bo vsem jasno o čem govorim, kajti če si v središču nevihte, v
njenem centru si v popolnem ravnovesju in miru, ko se iz centra premakneš v zunanji svet se rzbesni vihar in
bolj ko si ven iz sebe, bolj močan je. Dokler si v njegovem središču, si v toku.

Poglejte v svojo okolico, kaj je „prtljaga“, ki vam otežuje tole popotovanje? Kaj vas iritira, kaj ni več uskljeno z
vami? April je mesec, ko bo potrebno nahrbtnike odložiti, kajti če vas ujame nevihta z vašimi nahrbtniki, bo
popotovanje oteženo.
Poglejte v svoje kleti, svoje garaže, pa ne le fizične, tudi v svojih telesih poglejte v predale in omare in
odstranite vse kar vam ne služi več, česar ne marate ali pa je polomljeno in neuporabno. S tem boste osvobjali
svojo ujeto energijo in ustvarjali prostor za kreativno energijo, da vas podpre na vaših poteh.

Tudi  vreme bo aprila  nevihtno. Tale sneg aprila kaže na zamrznjenost in ohladitve v ljudeh, kaže na to, da so
ljudje v krču, da poskušajo nazaj v zimo, kjer je vse varno pospravljeno v podzavesti. Veliko ljudi se je ustrašilo
pomladne vznesenosti, ki je na površje začela prinašati stvari s katerimi se je potrebno soočiti. Vreme je odsev
človeka in tega, kar izbiramo, tale zmešnjava v klimi bo zanimiva za opazovanje v nadaljevanju, kajti skrajnosti
kažejo na neravnovesje v posamezniku.
April bo nedvomno prinašal s seboj veliko vode, kajti notranje plimovanje in nevihte na notranjih oceanih
kolektivnega se bodo razbohotile. In stvari ne bodo prv nič rožnate, če jih sami ne boste ustvarili kot take v
svoji notranjosti.

Ključ je v samozavedanju, samozaupanju, samozadostnosti, negovanju sebe, samospoštovanju, samozavesti in
lastni vrednosti. V dveh besedah, ljubi sebe!

DIVINE.SI

ZANI M I VOST  MESECA NEVIHTA-ZANI M I VOST  MESECA NEVIHTA-



Beltane je drugi najpomembnej

Beltain je praznik, ki slavi zunanjo rast, novo

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

Alkimisti

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

Beltain predstavlja slavljenje

V tem

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

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

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

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

žiganjem kresov.

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

š
življenjske sile, plodnosti in udejanjanja. Ta plodni

šanje v življenje, v ta fizi

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

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

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

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

DIVINE.SI

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

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

Praznujemo ga 30.4. s pri

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

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

čno gledano predstavlja beltane izku
čnemo na

času

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

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

čas dru

P O SEBNO ST  T EG A  MESEC A  -  BELTANE



Molitev za ljubezen do sebe - Don Miguel Angel Ruiz

Danes, Stvarnik vesolja, te prosim, pomagaj mi, da sprejmem samega sebe takšnega, kot sem, brez razsojanja
o sebi. Pomagaj mi, da sprejmem svoj um takšen, kakršen je, vsa moja čustva, sanje in upe, svojo osebnost,
svoj edinstven način bitja. Pomagaj mi, da sprejmem svoje telo natanko takšno, kakršno je, z vso njegovo
lepoto in popolnostjo. Naj bo ljubezen, ki jo čutim do sebe, tako močna, da se nikoli več ne bom zavračal in
škodil svoji sreči, svobodi in ljubezni.
Naj bo odslej vsako moje dejanje, vsak moj odziv, vsaka misel in sleherni gib zasnovan na ljubezni. Pomagaj
mi, Stvarnik, da bo moja ljubezen rasla in rasla, dokler ne bo vse moje življenje prenovljeno, dokler ljubezen in
radost ne bosta zamenjali strahu in nemira. Naj bo moja ljubezen dovolj močna, da bo zlomila vse laži, v
katere so me prepričali – vse laži, ki mi dopovedujejo, da nisem dovolj dober, dovolj močan, dovolj pameten in
da mi ne bo uspelo. Naj bo moja ljubezen do mene samega tako močna, da mi ne bo več treba živeti po meri
mnenj drugih ljudi. Naj do kraja zaupam sam sebi, tako da bom lahko sprejel le tiste odločitve, ki jih moram
sprejeti. Zdaj, ko ljubim samega sebe, se ne bojim nobene odgovornosti več, nobene težave več; zdaj bom
vsakršno tegobo reševal takoj, ko me doleti. In karkoli bi že rad naredil, naj bo narejeno z močjo moje ljubezni
do mene samega.
Pomagaj mi, že danes, da bom vzljubil sebe tako zelo, da nikdar več ne bom napletel okoliščin, ki bi mi bile v
škodo. Živim lahko tako, da sem, kar sem, in se ne pretvarjam, da sem nekdo drug, samo zato, da bi me drugi
sprejemali. Zdaj ne potrebujem več drugih ljudi, da bi me sprejemali ali hvalili, kako dober da sem, saj sam
vem, kdo sem. Naj ob ljubezni do sebe uživam ob tem, kar vidim vsakič, ko se zazrem v zrcalo. Naj bo na
mojem obrazu prešeren nasmeh, ki bo poudarjal mojo notranjo in zunanjo lepoto.. Pomagaj mi, da bom
občutili tako silno ljubezen do sebe, da mi bo lastna navzočnost vselej v radost.
Daj, da bom ljubil sam sebe, ne da bi se obsojal, kajti če se obsojam, si oprtam breme krivde, da začutim
potrebo po tem, da bi se kaznoval, in pozabim na tvojo ljubezen. Okrepi mojo voljo, da si bom znal odpustiti,
takoj zdaj. Očisti moj um vsega čustvenega strupa in vseh samoobsodb, da bom lahko zaživel v popolnem miru
in ljubezni.
Naj bo moja ljubezen do mene samega tista moč, ki spreminja sanje mojega življenja. Naj s to novo močjo v
srcu, z močjo ljubezni do sebe, preobrazim vsak svoj odnos, začenši z odnosom do sebe. Pomagaj mi, da ne
bomo z nikomer prihajal v spor. Naj rade volje delim svoj čas s svojimi ljubljenimi in jim odpustim za vse
krivice, ki jih občutim. Pomagaj mi, da se bom tako zelo ljubil, da bom lahko odpustil vsakomur, ki me je kdaj
prizadel.
Daj mi pogum, da bom brezpogojno ljubil svojo družino in prijatelje in da bodo odslej vsi odnosi, ki jih imam z
ljudmi, kar najboljši in kar najbolj ljubeči. Pomagaj mi ustvariti nove poti za komunikacijo z bližnjimi, tako da
ne bo med nami nobenih bitk za premoč, nobenih zmagovalcev in premagancev. Naj skupaj delamo in se
trudimo za ljubezen, radost in soglasje.
Naj moji odnosi z družino in prijatelji temeljijo na spoštovanju in radosti, tako da nam ne bo več treba drug
drugemu dopovedovati, kakšni naj bomo in kaj naj mislimo. Naj bodo moje ljubezenske zveze čista lepota; naj
občutim radost vsakič, kadar delim sebe s svojim partnerjem. Pomagaj mi, da bom sprejel druge natanko
takšne, kakršni so, brez obsojanja, kajti če zavračam njih, zavračam tudi sebe. In če zavračam sebe, zavračam
tebe.
Danes je nov začetek. Pomagaj mi, da na novo začnem svoje življenje, začenši z današnjim dnem, z močjo
ljubezni do sebe. Pomagaj mi, da bom užival v svojem življenju in v svojih prijateljstvih, da bom raziskoval
življenje, da bom tvegal to in ono, da bom živ in da ne bom več živel v strahu pred ljubeznijo. Naj odprem
svoje srce ljubezni, ki je moja rojstna pravica. Pomagaj mi, da postanem mojster hvaležnosti, velikodušnosti in
ljubezni, tako da bom lahko užival v vsem, kar si ustvaril, na vekov veke. Amen.

MO LIT EV  T EG A  MESEC A



SNEŽNI KREMEN ...

Afirmacija deve kristala

kamen opazovanja
“

”

Mlečni kremen je odličen kamen za tiste, ki imajo težve s spanjem, saj pomiri in prinša prijetne, mirne sanje.
Za odličen spanec ga lahko kombinirate z Lepidolitom ali ametistom. Za ravnovesje jina in janga ga
kombinirajte z ametistom in roževcem.

Mlečni kremen uteleša čisto belo svetlobo. Kamen vsebuje vse barve in ga imajo zaradi tega za  univerzalni
zdravilni kristal, ki ga je mogoče uporabiti kjerkoli v sistemu subtilnih energij. Ko svetloba vstopi v auro, očisti
prostor,  da lahko vstopi nova energij. Mlečni kremen ima sposobnost čiščenja prostora, lahko pa povzroči tudi
nenadne temeljite spremembe zavesti, globoka doživetja, ki človeku spremenijo življenje. Zato je
priporočljivo, da ga umestite v svoj dom. Kamen pogosto povezujejo z duhovnim razsvetlenjem in blagoslovi.
Kristal energijski sistem uskladi z univerzalno frekvenco svetlobe. Nekateri ga imajo za simbol uravnovešenega
energijskega polja.

: "Delujem z jasnostjo in nežno uravnovešam vse aspekte tvoje Biti.

slika vir:  Bolha.com

Kadarkoli čutite preplavljenost z energijami, se počutite omejene ali imate preveč obveznosti in enostavno
ne zmorete in potrebujete počitek, sem va

Če imate tendenco, da se
čenika, vam pomagam ozavestiti va

Če

čutja in
empatije, ki jo delim z vami. Harmonizirm vse, kar vstopa v va

čustveno ali mentalno ravnovesje, me nosite pri sebi

”

š zaveznik. Pomirim vaš energijski sistem in vas povežem z
univerzalno energijo vira, da se pomirite in uravnovesite. žrtvujete in igrate vlogo
mu šo potrebo po tem, da vas potrebujejo. Pomagam vam, da se
premaknete v pozicijo opazovalca in skozi nevtralno držo prepoznate, kaj je najbolj modro narediti v danem
trenutku. želite na svet pogledati skozi otroško radovednost, skozi nedolžnost, neobremenjenost z
razsodbami, da se povežete z entuziazmom in strastjo, sem z vami na tem notranjem popotovanju. Pomagam
vam, da razmislite, preden spregovorite in delujete z modrostjo. Moja energija je nežna in ko v svojem domu
potrebujete sidro za negovanje, mehkobo in nežnost, sem vam na voljo. Imam sposobnost so

še energijsko polje, vzpostavljam polje miru in
urvnovešenosti. Kadar potrebujete . Pomagam razjasniti
stvri in kadarkoli potrebujete jasnost, me imejte v bližini.

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Se tudi vam zdi, da je dovolj samo-kritike, sovraštva do sebe, samo-zlorabe, samozanikanja, sojenja sebe in
dvomov vase. Obstaja neskončno število načinov, kako zanikati, zanemariti, razvrednotiti in zapustiti samega
sebe. In večino smo izmojstrili do konca. Resnično obvladamo to, kako sebe pomanjšati. Občutek lastne
vrednosti večina ljudi krepi s stvarmi v zunanjem svetu, namesto, da bi si okrepili notranji temelj, svoj notranji
diamant. V svojem dolgoletnem »delu na sebi« sem uspešno preigravala dva aspekta sebe, ki ju imenujem
tudi piedestali in kleti. Ali sem bila v samoljubju ali pa sem igrala vlogo žrtve. In verjemite mi, da smo tako
dobro udomačeni v ti dve vlogi, da smo nenehno na gugalnici v svojem življenju. In dokler ne ozavestimo sami
sebe sploh ne vemo, da smo na tej gugalnici. Ko smo v samoljubju, projiciramo svojo senco na druge, da bi
sebe osvetlili in se dajemo na piedestal, prepričujemo se, kako dobro nam gre in da smo zmagali. In ko čutimo,
da smo žrtev, se vsa ta senca usmeri nazaj na nas in sebe damo v klet, se prepričujemo, da smo zgube in da
nam v življenju nič ne ratuje. In kar naprej imamo veliko dela sami s seboj. In to je začarani krog v katerem
vedno znova pristanemo na eni ali drugi strani. Vse dokler se ne damo v srce.

Ko sebe in vse druge, pravzaprav ves svet daš v srce, vse samo je. Sojenje in razsojanje ni potrebno. Ni dobrih
in slabih stvari, vse samo so. In ti samo si.

In tukaj se začne razvijati najpomembnejši odnos v tvojem življenju, odnos do tebe samega. Ljubezen do sebe
se razvija skozi prakso samoopazovanja, samozaupanja, sočutja do sebe in negovanja sebe. In pomembno je
razumevanje, da negovanje sebe ni povezno z masažami, kopelmi, negovanje ni povezano s čimerkoli, kar
lahko poješ, si namažeš nase ali si oblečeš. Negovanje sebe je povezno s popolnim sprejemanjem sebe, takega
kot si, z vsemi svojimi plusi in minusi, z vso prtljago. Negovanje sebe te spomni, da se ti ni treba ščititi pred
negativnim, ker to »negativno« ni nič zunaj tebe, ampak je del tebe. Negovanje sebe ti pokaže, da je vse kar
vidiš zunaj sebe, v tebi in da je »modro«, če se s temi stvarmi pomiriš in jih sprejmeš kot del sebe. Negovanje
sebe je povezano s povezovanjem, s sprejemanjem, namesto ločevanjem in kritiko.

Kako imeti rad sebe je izjemno priljubljena tema knjig za samopomoč, ki nas učijo, da se lahko naučimo
vzljubiti sebe. Vendar je resnica, da se ni potrebno ničesar naučiti, kot tudi ne spremeniti ali rezati, ali
zamenjevati, kot smo pogosto prepričani. Ljubiti sebe pomeni samosprejemanje sebe v popolnosti in ob tem
se ne rabiš prepričevati, da »boš od jutri naprej rekel NE vsem, ki kaj hočejo od tebe; ali  da se boš v stilu
navijaštva s pomočjo afirmacij spodbujal, super ti gre, uspešen/na si; ali pa da se odločiš, da boš jutri pa res
shujšal, jedel bolj zdravo in se imel rad.« Ljubiti sebe ni prepričevanje na miselni ravni. Ko si tako iz dneva v
dan lažemo in se prepričujemo, kako bi moralo biti, smo vedno bolj nesrečni, ker nas nihče »tukaj noter« ne
posluša in ker nihče nič ne naredi.

Sama se še vedno kdaj ujamem, ko si rečem, »Bog, daj no, prosim.« in se v naslednjem trenutku zavem, da ni
nikogar zunaj mene, vse je v meni. Torej kako se motivirati brez sile v zunanjem svetu, kot smo vajeni, ko si
obljubljamo kaj si bomo dali in kako super nam bo, ko ali če bomo ...

Samozavedanje je prvi korak na naši poti, kajti dokler ne veš, kaj počneš, tega ne moreš preseči. In ne gre za
to, da karkoli spreminjamo, gre za to, da ozavestimo in to presežemo v sebi, ter izberemo drugače. Ne gre za
to, da se s čemerkoli borimo, gre za to, da sprejmemo in samo smo. Vendar to ni pasivnost. Pasivnost je
polarnost z delovanjem, z aktivnostjo, medtem, ko v srcu gremo s tokom. Nič ne delamo na silo, sinhronost je
jezik srca, ko si ob pravem času na pravem mestu in s pravimi ljudmi.

Žal smo bili kot otroci udomačeni v prepričanje, da je ljubiti druge dobro, ljubiti sebe pa sebično in narcistično.
Zato še vedno mislimo, da najprej ljubiti sebe pomeni, da smo sebični. Vendar je potrebno razumeti, da
sebičnost in narcizem izhajata iz poveličevanja samega sebe, ki temelji na lastnih fantazijah in podcenjevanju
drugih. Narcisoidno osebo, ki ima sebe na piedestalu, vodi zavist. Zavist pa nima nič skupnega z ljubeznijo in je
pravzaprav odsotnost ljubezni ali ločenost od nje.

Razumevanje je tukaj ključno, kajti dokler ne ozavestiš, kje si in kaj počneš sebi, tega ne moreš spremeniti,
tudi če bi hotel. In vse se začne pri vprašanju Kdo sem?
Živimo v družbi, ki nas je navadila, da je bolj udobno prebrati knjigo o desetih načinih, kako povzročiti, da se
nekdo zaljubi v nas, kot da ljubimo sebe in to delimo s svetom. Pričakujemo od zunanjega sveta, da nas bo
sprejel, nas imel rad, da bo poskrbel za nas. In pogosto se n trd način prebudimo v dejstvo, da ni nikogar, ki bi

V  SRED I L JUBI  SEBEŠČ U  -V  SRED I L JUBI  SEBEŠČ U  -



nas imel rad, če najprej ne ljubimo sami sebe. Glede na družbeno klimo je sicer rzumljivo, da imamo tak izziv
na tem področju. In vendar gre n koncu za eno stvar; izbiro. Kaj izbiramo v svojem življenju?

Potrebno je izbrati, da razvijemo odnos z najbolj pomembno osebo v našem življenju, ki nas nikoli ne bo
zapustila, s sabo. Kajti ko enkrat ljubiš sebe, ti tega nihče ne more odvzeti.

Ključ do notranjega zadovoljstva in izpolnjenosti leži v sposobnosti, da ljubite sebe. In ključ do sposobnosti, da
ljubite sebe leži v voljnosti, da objamete svoj avtentični jaz, svojo notranjo boginjo ali boga v sebi.

je notranje popotovanje, kjer se poglobimo v ključne veščine, ki jih
na svoji poti izbiranja, da negujemo sebe, potrebujemo; samozavedanje, samozaupanje, samozavest,
samospoštovanje, samosprejemanje, samozadostnost, samoizražanje, samoopolnomočenje, da znamo
poskrbeti zase. Na voljo 13. in 14.4.2013.

DIVINE.SI

Ljubi Sebe in spoznaj svoj notranji diamant

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



Dojela sem, kako pomembno je, da veš kdo si, kaj je tvoj notranji temelj, ker če tega ne veš, te bo življenje
pripeljalo do točke, kjer se bo nekaj končalo; odnos, služba, kjer se pojavi bolezen, nekaj kar nas pretrese do
temeljev in nas prisili v to, da se soočimo sami s seboj. Lahko se nam premik zgodi takrat, ko se moramo
postaviti zase, za to v kar verjamamo in imamo občutek, da stojimo sami proti svetu. Marsikateri športnik bi
znal spregovoriti o tem prelomnem trenutku v svoji karieri, kajti to jih pogosto izstreli v orbito vrhunskih
športnikov. Lahko pa gre za subtilen notranji občutek, da nekaj ni prav, da je nekaj izkrivljeno, ko te nekaj
navznoter žuli in sploh ne veš, kaj ti je. Pogosto mi ženske rečejo; “Taja, glej, imam vse, moža, otroke, dom,
službo, popolno življenje v očeh mnogih, ampak jaz sem tako nesrečna. Hočem nekaj več od življenja.” Vendar
ne vedo povedati kaj jih moti in kaj bi spremenile. “Vse.” je pogosto odgovor.

To kar je skupno vsem je, da nimajo notranjega temelja. Dejstvo je, da smo ljudje v prvi vrsti udomačeni v
odzive in to kako naj bi živeli in se bolj ali manj uspešno poskušamo prilagoditi temu. Naučimo se biti kopije
drugih in ob tem izgubimo stik sami s seboj, kar privede do nezadovoljstva in depresije, ko enostavno ne vidiš
več smisla v življenju. Ključ je v sprejemanju samega sebe, tukaj se vse začne, kajti nihče drug ne more živeti
vašega življenja, kot le vi sami. In nihče vas ne more rešiti, rešite lahko le sami sebe. In to je izbira, ki jo
naredimo in ki jo vedno znova izbiramo v svojem življenju. Nihče nima čarobne paličice, s katero bi zamahnil
in bi bile vse stvari razrešene v trenutku. Vsak se mora soočiti s seboj in s svojimi izbirami za življenje, ki jih
vedno lahko na novo izbere. Vendar ni stvar v enkratni izbiri, gre za to, da vedno znova izbiramo zase to, kar si
želimo. Življenje je proces, ki se razvija, se nam razkriva.

Poleg tega je pomembno utelesiti se v telo, biti tukaj in zdaj, živeti svoje življenje in telo pri tem igra ključno
vlogo. S stvarmi se je potrebno soočiti, drugače se stvari le potencirajo, dokler ne dosežejo svojega namena,
da pritegnejo našo pozornost in to je pogosto v našem življenju tako, da nas stvari udarijo po glavi, da nam
razpade življenje, da se začnemo boriti za svoje življenje in spoznamo njegovo dragocenost. Kajti to življenje
nam je na voljo, da spoznamo sebe in živimo to kar smo. In to je darilo, ki ga moramo znati ceniti. In pogosto
ljudje zbolijo, ali se spravijo na rob med življenjem in smrtjo, da ga cenijo.

Notranji temelj, ta notranji diamant je naše življenjsko poslanstvo. In življensko poslanstvo ni poklic, to ni
nekaj kar delaš, ker potem bi bili človeška deloje in ne človeško bitje. Bit je ključ. Kaj je tvoja Bit? Kaj je tvoje
jedro? Kdo si?

Vaše življenje bo vedno nekako “izven” konteksta, ko ignorirate svoje jedro. In če ignoriramo svoje jedro to
lahko prepoznamo, ko izkušamo negativne občutke, izgubo energije, nezadovoljstvo, mrzovoljnost, celo
sovraštvo ali izjemen bes, ki ga usmerjamo proti sebi. Zato je izjemno pomembno, da najdemo svoje jedro,
svoj notranji diamant in ga cenimo. Življenje je darilo in če ga ne cenimo, nas bo nekako že prisililo k temu, da
bomo dojeli lekcijo. Kot pri majhnem otroku, ki ne doseže svojega z lepim, poskuša z grdim. In ne gre za to, da
je nekaj dobro ali slabo, življenje nima te percepcije sojenja, to je perspektiva človeka, ki gleda na svet skozi
delovanje in zato sodi stvari kot dobre in slabe. Življenje zgolj je. in če ga ignoriraš, če ignoriraš svoje vozilo,
skozi katerega se izražaš, te lahko zapelje v zelo mračne dele notranjega svet.

Življenjsko poslanstvo razkriva vaš doprinos k človeštvu, kje ste unikatni, kaj lahko prispevate na način, ki je
unikatno samo vaš. Ko enkrat poznaš vse štiri dele svojega notranjega diamanta, te to izpolnjuje, te usmerja in
ti daje smisel tvojega obstoja. In DivineLifeBlueprint je proces v katerem skozi vodene prakse razkrivamo vse
ploskve notranjega diamanta, da prepoznamo kaj nas napaja, kaj je naše notranje gorivo in začnemo živeti
strastno in izpolnjujoče življenje na Zemlji.

Na voljo je individualni proces DivineLife Blueprint dve urno srečanje, kjer pogledamo kaj je notranji diamant
in katere dnevne prkse vam pomagajo ohranjati stik z njim. Individualno srečanje je na voljo za 188€.
Dvodnevno druženje Ljubi Sebe in spoznaj svoj notranji diamant pa je na voljo 13.in 14.4.2013.

Čas je, da zasiješ v svoji polni moči, čas je, da tvoj notranji diamant zasije v vsej svoji luči.

DIVINE.SI
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1. Nehajte se kritizirati: »kako sem lahko tako neumna!«, »kako sem lahko spet to naredil-a«, »vem, da sem

jaz kriv-a«… Vsi imamo svojega notranjega kritika, ki nas ocenjuje, kaznuje, obtožuje, se jezi, je v

dvomih…Razočaranje nad sabo in nad lastnim vedenjem kaže na to, da samega sebe ne sprejemate in to v

nobenem primeru ni produktivno. Prepoznajte ta glas v sebi in spoznajte, da gre samo za glas v vaši glavi –

utišajte ga.

2. Nehajte sebe dajati na zadnje mesto:  vsi imamo veliko obveznosti in razdajemo se na vseh koncih. Najbolj

boleče je, ko ugovotovite, da ste druge imeli rajši kot sebe in da tega na koncu niti ne cenijo. Tudi vi ste

posebni in tudi vi si zaslužite ljubezen.  Seveda, bodite tukaj za druge, pomagajte jim, toda pomagati morate

tudi sebi. Vedite, da če ne boste najprej poskrbeli zase in za svoje potrebe, tudi drugim ne boste mogli več kaj

dati – ker ne bo nič ostalo. Poskrbeti zase ni sebično, pač pa je osnovna človeška potreba. Sebično je, kadar se

ozirate samo nase in vam ni mar za potrebe drugih…

3. Nehajte toliko delati in se žrtvovati: največji paradoks je, da čas z najdražjimi prelagate na čas, ko “boste

imeli več časa”.  Greste v službo, ko je vaš otrok bolan ali ko ste bolani vi sami. Pred spanjem pospravljate po

hiši, pa čeprav ste na smrt utrujeni. V soboto rajši delate, namesto, da bi se igrali z otroki ali posvetili

partnerju. In vedite, da se vse samo še poslabša, če delamo več, kot zmore naše telo.

Delovne obveznosti počakajo. Posoda počaka. Vse stvari počakajo. Le otroci, partner in prijatelji ne počakajo.

Nekega dne jih enostavno ni več.

4. Nehajte si lagati: zatiskate si oči pred resnico in niste iskreni do sebe s tem, ko si ne priznate, kako stvari v

resnici stojijo. Že deset let (!) veste, da tako ne sme iti več naprej? Kaj čakate? Mislite, da se bodo stvari same

od sebe postavile na svoje mesto? Zakaj se slepite, če pa vidite, da je samo še slabše?  Lažete lahko komurkoli,

le sebi ne morete – resnica vas bo vedno ujela. In prehitela. Življenje se izboljša le, ko prevzamete

odgovornost in izkoristite priložnost, ki se vam ponudi. Prva je ta, da ste iskreni do sebe in si priznate, da

morate ukrepati.

5. Nehajte se družiti z negativnimi ljudmi: sami dovolite, da vam ljudje pijejo energijo in da vam nikoli ne

pokažejo, koliko ste za njih vredni. Vedite, da niso prijatelji tisti, ki so ob vas, kadar vam gre dobro, pač pa tisti,

ki ostanejo z vami takrat, ko vam je najtežje.

6. Nehajte ugajati drugim: Nehajte se truditi biti nekdo drug, samo zato, da vas bodo drugi sprejeli ali imeli

rajši. Vse, kar naredite, naredite najprej zato, ker se s tem strinjate in ker je v skladu z vašimi vrednotami – ne

pa zato, da boste ugajali drugim. Zato, ker bo vedno nekje nekdo, ki mu ne boste všeč in ki vas bo dajal v nič,

ne glede na to, kaj boste naredili.

7. Nehajte se primerjati z drugimi: Nekdo drug bo vedno lepši od vas, bolj suh od vas, sposobnejši od vas,

mlajši od vas… Osredotočite se na svoje sposobnosti, svoje delo in bodite všeč sebi – le tako boste okrog sebe

vedno imeli ljudi, ki vas bodo imeli radi točno take kot ste.

8. Ne poslušajte negativnih pripomb: ne trudite se za vsako ceno izvedeti, kaj si ljudje o vas mislijo, ali kaj

pišejo (na veliko nesrečo, nam je to zdaj z družbenimi omrežji le en klik stran).  Vedno  zaboli, če slišimo, da

“nismo dobri”, ampak ne smete dovoliti, da verjamete ljudem, ki nikomur ne privoščijo, da bi jim šlo bolje od

njih. Ste se kdaj vprašali, kdo so ti ljudje, ki slabo govorijo o drugih in se skrivajo za lažnimi imeni? Povedala

vam bom, kdo so tisti, ki vedno s prstom kažejo na druge in se pritožujejo: neuspešni, nesrečni, zagrenjeni.

Vedno se zanesite na ljudi, ki so s svojim vedenjem in življenjem zgled drugim – ker taki vas bodo želeli

navdušiti in spodbuditi k spremembam.

9. Nehajte se obešati na preteklost: ne boste mogli začeti novega poglavja, če ves čas “berete” starega. Ne

obujajte slehernega trenutka iz preteklosti, ker s tem zamujate vse, priložnosti, ki se vam ponujajo danes.

10. Ne čakajte na boljši trenutek: ko dobite priložnost, se ne odločajte predolgo, sicer si boste povsem po

nepotrebnem ustvarili nov problem. Ocenite situacijo, odločite se, potem pa ukrepajte. Nikakor ne

razmišljajte več o tem ali ste se pravilno odločili, ker vas to spet vrne na začetek. Vsaka nova (drugačna) poteza

vključuje neko tveganje, ampak brez tveganja ne morete napredovati. Pika.
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11. Nehajte stremeti k popolnosti – popolnost ubija. V življenju niso nagrajeni perfekcionisti, ampak tisti, ki

naredijo, kljub temu, da ni popolno. Če čakate, da boste z nečim začeli, “ko bo vse tako, kot mora biti”

(popolno), obstaja zelo velika verjetnost, da nikoli ne boste niti začeli. Škoda.

12. Nehajte se pretvarjati, da ste v redu, kadar niste: ne bojte se pokazati tega, da ste tudi vi krvavi pod kožo in

da tudi vam ne gre vse po načrtih. Ni se treba pretvarjati, da vas nič ne more zamajati in ni treba ves čas

dokazovati, da je vse lepo in prav. Če želite jokati, jokajte, če ste jezni, bodite jezni. Občutenje čustev je zdravo,

nevarno pa postane, ko jih potlačite in potem pridejo na površje v situacijah, ko si to najmanj želite in najmanj

pričakujete in jih ne zmorete nadzorovati.

13. Nehajte toliko skrbeti: skrbi so lahko koristne le toliko časa, dokler razmišljate o tem, kako rešiti nek

problem. V trenutku, ko se začnete spraševati »kaj pa, če« in ko začnete v svoji glavi preigravati negativne

scenarije in ustvarjati drame, ste na poti samouničenja. Take skrbi ne bodo izboljšale jutrišnjega dne in tudi

današnji dan prikrajšajo za užitek. Če vas nekaj zelo skrbi, se je dobro vprašati: “Bo to še pomembno naslednji

mesec? Čez eno leto? Pet let? Če ne bo, potem ni vredno, da se danes obremenjujete s tem, več kot je

potrebno.

14. Nehajte se osredotočati na to, kar vam ni všeč in na to, kar nočete, da se zgodi: vezano na prejšnjo točko –

posvečajte svojo pozornost in misli temu, kar želite, da bi se zgodilo. Ne gre za to, da morate biti pretirano

optimistični ali vsak trenutek razmišljati pozitivno, pač pa gre za to, da se naravnate na najboljši možen izzid,

ne pa na najslabšega. Ko se zjutraj zbudite, pomislite na to, kaj bi danes želeli, da se vam zgodi, ne pa da se

naravnate na to, kako bo danes zagotovo šlo nekaj narobe. Ali občutite razliko? Presenečeni boste nad tem,

kako pomembno je, čemu posvečamo svojo pozornost.

15. Nehajte razmišljati in pričakovati, da bi bili bolj zadovoljni, če bi… živeli kje drugje, imeli več denarja, imeli

boljšega partnerja, sploh imeli partnerja, … S tem si samo lažete, da se vam ne bi bilo treba ukvarjati s

trenutnimi problemi, toda to početje vas lahko stane več let ali celo desetletij odlašanja in kasnejšega

obžalovanja! Vse, kar potrebujete za svoje zadovoljstvo, že imate – to, da imate občutek, da vam stalno “nekaj

manjka”, je samo iluzija. Preden iščete nove koščke, sestavite te, ki jih že imate. Sicer bo vedno le več novih, ki

se bodo kopičile na starih…

16. Nehajte od drugih pričakovati, da vas bodo osrečili: drugi vam ne morejo dati nečesa, kar si lahko daste

edino sami. Drugi vas ne morejo osrečiti, če sami s sabo niste srečni. Seveda vas bodo osrečili le še bolj. Ne

morejo pa vas osrečiti, če ste (trenutno) nesrečni in neizpolnjeni. Če to pričakujete od drugih, boste namreč le

še bolj razočarani, ker ne bodo izpolnili vaših pričakovanj. Poleg tega pa, če to počnete, vas drugi vidijo tudi kot

nekoga, ki jih stalno nadzira ali pa se vas celo bojijo oz. izogibajo, saj pogosto kažete svoje razočaranje nad

ljudmi in jim zbujate občutek nevrednosti (da ničesar ne naredijo dovolj dobro).

17. Nehajte drugih kriviti za svoje težave: kdo je “kriv” za vašo dramo, skrbi, probleme v službi, probleme

doma, nezadovoljstvo, neizpolnjenost? Vi. Če se z ljudmi zapletate v konflikte, ne krivite njih, ampak

razmislite, koliko olja na ogenj s svojim obnašanjem prilivate sami. Če stalno doživljate ene in iste probleme,

ene in iste težke situacije, potem je zelo verjetno, da ste ta en in isti problem najbrž vi in ne drugi. Vse, kar

običajno očitate drugim, delate tudi sami. Zato presekajte ta negativen vzorec, prevzemite odgovornost za

svoje počutje in za svoja dejanja in nehajte igrati žrtev, ker si s tem močno škodujete.

18. Nehajte se spraševati “zakaj”: vsi smo nagnjeni k temu, da bi radi izvedeli, zakaj smo ravno mi izgubili

službo, zakaj smo ravno mi zboleli, zakaj ima ravno naš otrok Downov sindrom, zakaj gre ravno nam slabše od

drugih… Zakaj to počnemo? ;-)

Verjetno zato, ker v neki točki zaleže. Z vprašanjem “zakaj”, analiziramo in brskamo po preteklosti, da bi našli

opravičilo oz., da bi lahko nekoga krivili za trenutno stanje. In tako imamo občutek, da smo se dokopali do

pomembne ugotovitve. Ampak kakšna je v resnici ta ugotovitev? S tem, ko ste morda ugotovili, zakaj ste

zboleli, še ne boste avtomatsko izboljšali stanja ali preprečili, da ne bi spet v kratkem zboleli…. Koristno je torej

le do mere, da spoznate, kaj vas je pripeljalo do trenutne točke, toda če potem vprašanja “zakaj” ne boste

nadomestili s “kaj naj naredim?”, se boste znašli v spirali, ki gre samo še navzdol.
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19. Nehajte biti nehvaležni: nekaj najbolj neprivlačnega na človeku, ki ima vse, je, da tistemu, ki ima manj od

njega, dopoveduje, da ne bo srečen, dokler ne bo imel še… Ne glede na to, kako težko vam je ali kako malo

mislite, da imate, dokler imate topel dom, streho nad glavo in nekoga ob sebi, ki ga imate radi, imate več kot

skoraj tretjina prebivalcev Zemlje. Začnite izkazovati hvaležnost za vsako najmanjšo stvar, ki vam je uspela in ki

jo imate. Kajti nekje nekdo si obupno prizadeva zanjo. In lahko je ne bi imeli. Kako bi se šele takrat počutili?

Nič na tem svetu ni samoumevno.

20. Nehajte se pritoževati: povsem možno je, da čisto preveč govorite o tem, kaj vse vam gre narobe,

namesto, da bi končno enkrat poslušali, ker so vam že večkrat želeli povedati, da so vaši problem vaša

odgovornost. S tem, ko govorite o njih in se pritožujete, jih samo še povečujete (ker jim namenjate pozornost)

in ne iščete rešitve. Nehajte jamrati, ampak ukrepajte.

Pa še kar ni konec… Če se boste prepoznali v katerem koli početju, ne obupujte, ker niste edini, vsi imamo do

neke mere opravka s tem, pa ne samo v eni stvari. Enostavno se najprej osredotočite samo na eno početje, ki

ste ga sami prepoznali, kot tisto, ki vam trenutno najbolj škodi. In potem delajte na tem. Sporočite mi, kako

vam gre ali če potrebujete dodaten “push” ;-) .

In hvala, ker delite z drugimi, ki tudi potrebujejo “ogledalo”.

Zapisala Saša Rozman

Zadnjih deset poiščite na spletni strani http://motivacijaincoaching.net
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V novi knjigi Davida Deide, ki je prevedena v slovenščino Trening Intimnosti, lahko preberete o treh vrstah
ljubezni

Ljubezen

OBSTAJAJO TRI VRSTE LJUBEZNI

»Ljubim te, sin.«

»Poglej ta mladi par; tako zaljubljen je.«

»Uau, kok bi te …«

V naši kulturi z besedo »ljubezen« izražamo tri zelo različne občutke. Določene kompleksne vidike našega
intimnega življenja lahko začnemo dojemati, ko so nam jasni ti trije različni načini opisovanja ljubezni. Intimni
stik temelji na jasnem razumevanju teh treh ločenih dejavnikov v intimnem odnosu: ljubezni, romantičnosti in
polarnosti.

Izmed omenjene trojice (ljubezen, romantičnost in polarnost) je ljubezen najbolj razumljiva, vendar jo najtežje
dejansko živimo. Ljubezen je preprosto to, kar je, ko je naše srce odprto.

Lahko ljubite svojega moža, psa, mamo, avtomobil, knjigo, otroka, sliko ali obalo – ali vse to hkrati. Ljubezen
preprosto pomeni, da odpremo srce. Ko je srce odprto, lahko ljubimo kogar koli ali kar koli v svojem življenju.
Ljubezen predstavlja povezanost nas in tistega, s komer smo.

Ljubezen je to, kar je, ko je naše srce odprto. Ljubezen ustvarjamo, ko odpremo srce. Če čakate, da bi občutili
ljubezen, oziroma da bo ljubezen prišla k vam, boste dolgo čakali. Ljubezen se zgodi, ko se odpre srce, bodisi
čez deset let ali prav zdaj, v tem trenutku.

Ljubezen ni nujno povezana s spolnostjo. Nekoga lahko ljubimo, a nas ne preveva želja po spolnosti s tem
človekom. Lahko si želimo spolnosti z nekom, ki ga sploh ne poznamo ali ne ljubimo. Obstajamo v ljubezni,
kadar je naše srce nezaščiteno in odprto. Kadar okoli srca postavimo ščit, se zapremo tudi ljubezni.

Človek se dejansko lahko nauči ljubiti. Lahko se naučimo odpreti srce, četudi so okoliščine težavne. Tudi če je
vaš odnos boleč in se počutite prizadete in ranjene, se lahko potrudite odpreti srce. Lahko se urite v ljubezni.
To je temelj intimnega stika: človek skuša imeti odprto srce v slehernem trenutku, tudi takrat, ko je prizadet.
Namesto da bi se obrnili proč ali umaknili, se lahko urite v dajanju in prejemanju ljubezni. Tovrstno početje
znatno presega okvire konvencionalne terapije.

Obstaja veliko dobrih knjig o tem, kako so naši intimni odnosi pogosto odsev našega odnosa s starši. Obstaja
mnogo dobrih terapevtov, ki vedo, kako se spoprijeti s stvarmi iz otroštva, ki vplivajo na našo intimnost. In
kadar sodelujemo s terapevtom, na začetku pogosto preučimo svojo preteklost, starše in otroštvo.

Ko se enkrat poglobimo v stvari iz otroštva, se zadeva zdi kot vreča brez dna. Malce brskanja ne škodi, saj
moramo razumeti izvir našega iskanja ljubezni in zagrenjenost, ki jo to iskanje povzroča. A kmalu po začetku
brskanja nastopi čas, ko moramo opustiti navezanost na preteklost in začeti ustvarjati intimnost prav zdaj, v
sedanjosti. Namesto da bi si belili glavo s preteklimi vzroki našega trenutnega slabega razpoloženja oziroma
nesrečnosti, raje odprimo srce – in to v tem trenutku. In ko tako iz trenutka v trenutek odprtega srca
ustvarjamo intimnost, postanemo ljubezen. Takrat moč preteklosti zbledi.

Kadar pademo in si poškodujemo koleno, nas boli. Vzamemo si nekaj trenutkov, pregledamo rano, jo očistimo
in prelepimo z obližem. Drugega nam niti ni treba storiti, saj se zadeva sama zaceli. No, razen če bi vedno
znova padali na koleno in bi se rana nenehno odpirala.

Na enak način se rane iz otroštva zacelijo same, če le ne ponavljamo starih vzorcev in si vedno znova ne
škodimo. Neprimerno bolje je ustvarjati pristno intimnost zdaj, kot pa se vedno znova osredotočati na
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preteklost. Podobno je dosti bolje, če se naučimo hoditi brez padanja, kot pa da se posvečamo
poškodovanemu kolenu.

Ko srce odpremo ljubezni, se naši stari vzorci iz otroštva razblinijo. Kadar smo prizadeti, se nič več ne
umaknemo; prav tako ne kaznujemo partnerja, ker nas je prizadel. Kadar se naš partner ne vede ljubeče, nas
to lahko še vedno prizadene, vendar zaradi te bolečine srca ne obdamo z oklepom. Bolečina ne ustvari
odtujenosti v odnosu. In kadar se sami neljubeče vedemo do partnerja, ima on priložnost ostati ljubeč in se
ne maščevati, se oddaljiti ali srca obdati z oklepom.

Predstavljajte si, da ste na zabavi, kjer spoznate osebo nasprotnega spola. Začneta se pogovarjati in se takoj
ujameta. Pogovor teče brez truda. Resnično uživate v družbi tega človeka in prijetno vam je. Domačnost, ki jo
občutite v njegovi bližini, vas celo preseneča. Pogledate ga in rečete: »Težko verjamem, da sva se spoznala
pred komaj nekaj minutami. Zdi se mi, da te poznam že od nekdaj. Morda sva se poznala v kakšnem drugem
življenju!«

Ste naposled spoznali pravo osebo, partnerja, za katerega ste od nekdaj upali, da ga boste našli? Ko odidete z
zabave, razmišljate o njem oziroma njej. Prežema vas občutek sreče, nemara ste celo malce omotični. S to
osebo se začnete sestajati in skupaj preživita vse več časa. Odnos se vam zdi resnično poseben. Čutite njegovo
enkratnost, zdi se vam, da vam je bila ta oseba usojena.

To je romantična privlačnost, zaslepljenost, zaljubljenost.

Romantična privlačnost se začne z močnim občutkom enosti in povezanosti. Zdi se nam, kot da drugo osebo
poznamo že od nekdaj. Gotovo ste se tako že kdaj počutili v družbi določenega človeka. Če ste se, veste tudi,
da občutek ne traja. Po nekaj mesecih ali – če imate srečo – letih občutek romantične privlačnosti izzveni.

Takrat se vedno zdi, da se zadeva prelevi v nekaj izrazito določenega. Oseba, ki se vam je nekoč zdela tako
čarobna in za katero ste bili prepričani, da je tista prava, ki vam naj bi dala vse, kar ste si od nekdaj želeli, in ki
naj bi vaše življenje oplemenitila z neskončno, večno ljubeznijo, se je spremenila prav v človeka, ki vam ne
daje vsega, kar želite.

V odnosih, ki temeljijo na romantični privlačnosti, se na koncu vedno zgodi, da človek od partnerja ne dobi
ljubezni, po kateri je hrepenel. Zakaj? Ker romantična povezanost temelji na vzorcu v naši duši, ki se je
oblikoval v otroštvu. Mnogi smo s pomočjo terapije ali osebnih refleksij že spoznali, da nas romantično
privlačijo prav tisti ljudje, ki utelešajo lastnosti – dobre in slabe – naših staršev. Česar od staršev nismo dobili
dovolj (ljubezni, pozornosti, pohval, svobode itd.), ne dobimo niti od partnerja, ki smo ga izbrali na podlagi
romantične privlačnosti.

Zdi se, kot bi svojega partnerja od nekdaj poznali. Saj smo tudi dejansko ga: prek znanih vzorcev naših staršev,
ki so se vtisnili v otroško dušo! Naš novi partner se nam zdi tako poseben, ker podzavestno upamo, da bomo
lahko nadaljevali odnos, ki smo ga imeli s starši, in končno dobili ljubezen, po kateri hrepenimo, ter bili deležni
sprejemanja, kar smo si od nekdaj želeli. Obenem upamo, da bomo v srcu občutili izpolnjenost, po kateri smo
tako dolgo hrepeneli. In ker si v partnerju podzavestno izberemo svoje starše, pomeni, da si izberemo človeka,
ki nam ne bo dal tega, kar si že od nekdaj želimo, in to na povsem enak način, kot nam tega niso dajali starši.
(Četudi nam partner da, kar želimo, tega pogosto ne moremo sprejeti, ker zaradi vzorcev iz otroštva ne
verjamemo, da se nam to res dogaja.)

Ko zaljubljenost izzveni, se nam zazdi, da je partner, ki smo ga izbrali na podlagi romantičnih motivov,
»popoln« vir bolečine. Zdi se, da ima skrivnostno sposobnost, saj namreč dreza v naše šibke točke in nas
prizadene, čeprav ne nujno nalašč. Človek, ki je iz nas nekoč izvabljal najboljše, zdaj iz nas izvablja vse
najslabše, zgolj zato, ker je, kar pač je. On pa ima enako mnenje o vas. Ker romantična privlačnost temelji na
partnerjevih lastnostih, ki jih nezavedno prepoznavamo iz otroštva, nas njegova ljubezen izpolnjuje (oziroma
nas ne izpolnjuje) do enake mere, kot nas je (ali ni) izpolnjevala ljubezen staršev.

Romantičnost
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Spolna polarnost
Subtilna moč spolne polarnosti preveva naša življenja. Omogoča, da nas ljubimci privlačijo. Zaradi nje se v
družbi zakončevega najboljšega prijatelja ali prijateljice nelagodno počutimo. Ohranja živahnost zakona, in ko
izzveni, odnos ugasne. Kaj je spolna polarnost?

Recimo, da ste v trgovini in ste zatopljeni v izbiranje paradižnika. Ko dvignete pogled, se zazrete v oči izjemno
privlačnega neznanca, pripadnika nasprotnega spola. Počutite se, kot bi skozi vas švignila elektrika. V oči si
zreta trenutek dlje, kot je v takšnih primerih običajno, potem pa se spet posvetite paradižniku. Ste polni
energije in počutite se izjemno žive.

Spolna polarnost – magnetna privlačnost ali odbijanje med moškimi in ženskami – kroji življenja vseh nas.
Nekaj trenutkov spolne polarnosti lahko povzroči, da se obiska trgovine spominjamo še več ur ali celo dni.
Popolni neznanci lahko botrujejo dvigu naše telesne temperature. Zaradi njih zardevamo, srce pa nam razbija.
Če pa je spolna polarnost v našem intimnem odnosu šibka, se nam zdi, da v njem nekaj manjka, za kar
pogosto krivimo partnerja ali sebe.

Spolna polarnost bodisi obstaja ali pa je ni – tako se vsaj zdi na prvi pogled. Preden dojamemo, da lahko
spolno polarnost zavestno »vklopimo« ali »izklopimo«, ji pravimo »kemija«. Danes idealni odnosi temeljijo na
prijateljstvu, zato se včasih vedemo, kot da spolna polarnost ni tako pomembna kot, recimo, dobra
komunikacija. Zato se v intimnih odnosih sčasoma več pogovarjamo in manj »ukrepamo«.

A če priznate ali ne, pogovor marsikomu ne zadostuje. Z intimnim partnerjem bi radi delili tudi z energijo
nabite sokove spolne polarnosti.

S pomočjo intimnega stika se naučimo zavestno izvajati umetnost negovanja spolne polarnosti, v kateri
uživata oba partnerja. Soočimo se z dejstvom, da sila polarnosti predstavlja jedro naše spolne privlačnosti na
področju intimnosti. Ta skrivnostna sila vpliva na življenja vseh nas, vseeno pa se je v pretežni meri ne
zavedamo.

Spolno polarnost začnemo obvladovati, ko se zavemo njenega toka v vsakdanjem življenju. Predstavljajte si,
da se pogovarjate z dobrimi prijatelji istega spola. Klepet sproščeno teče. Skupaj se smejete in se poslušate.
Razpoloženje je prijazno in lahkotno.

Nenadoma v prostor stopi izjemno privlačna oseba nasprotnega spola. Energija se spremeni. Pogovor za
trenutek obstane, potem pa spet steče – a tokrat ni več tako gladek in lahkoten. Sebe se malce bolj zavedate.
Zavedate pa se tudi njega ali nje, privlačnega človeka, ki je zgolj s svojo navzočnostjo razburkal energijo v
prostoru. To je sila spolne polarnosti.

Spolna polarnost na nas vpliva od glave do peta. V ljubečem objemu se naša duša umiri, misli pa nam zaradi
neznančevih vabljivih oči kar podivjajo. Spolna polarnost vpliva tudi na srčni utrip, temperaturo kože in držo.
Ko boste naslednjič zrli v obraz izjemno privlačnega pripadnika nasprotnega spola, bodite pozorni na
odzivanje svojega telesa. Zgolj predstavljanje, da se njegove oči pasejo na našem telesu, pospeši pretok krvi in
dihanje, mišice pa se napnejo.

INTIMNI STIK NI POVEZAN Z ROMANTIČNOSTJO

Človek je na intimni stik pripravljen, ko ne enači ljubezni, romantičnosti in spolne polarnosti. Ljubimo lahko
kogar koli in kar koli – goro, cvetlico, sliko nagačene živali. Ljubezen se preprosto pojavi, ko odpremo srce. V
ljubezni si dovolimo pozabiti na občutek ločenosti in postanemo eno z osebo ali stvarjo, o kateri razmišljamo
– bodisi o otroku ali Velikem kanjonu. Ljubezen je združenost, odprtost, ki v svoji končni točki predstavlja
enost. Človek lahko ljubi neskončno mnogo ljudi, stvari ali krajev.

Romantičnost je poseben občutek. Jedro romantične vznesenosti je razmišljanje v slogu: Končno je tu človek,
ki sem ga čakal/a vse življenje. V družbi te posebne osebe se počutimo tako domačno. Večina v celem
življenju to občuti le v družbi enega človeka, ali v družbi peščice ljudi. Ljubezen odpre srce, romantičnost pa je
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manj pogost občutek domačnosti, ki jo občutimo v družbi posebne, enkratne osebe v našem življenju.
Ljubezen se krepi, romantičnost pa se običajno razblini v razočaranju, ko nam začne partner iti na živce
oziroma v nas bolj kot kdor koli krha željo po ljubezni.

Spolna polarnost predstavlja snop energije, ki teče med dvema človekoma. Lahko se pojavi v trgovini z živili z
osebo, ki je sploh ne poznamo, kaj šele, da bi jo ljubili. Gre za energijo, ki teče skozi telo, nam preplavi um in
vpliva na naša čustva. Lahko jo občutimo večkrat dnevno – v službi, na ulici ali doma.

Obstajata dva ključna načina izvajanja intimnega stika. Najpomembneje je, da se urimo v ljubezni. V
slehernem trenutku skrbimo za odprtost srca in premagujemo ovire, ki nam onemogočajo občutiti ljubezen.
Drugi vidik je zavestna in spretna uporaba sile spolne polarnosti, ki pospešuje pretok ljubezni. V okviru
intimnega stika lahko sam spolni odnos postane duhovna spojitev, ki predstavlja komunikacijo med silama
življenja in ljubezni, strastno prepletanje odprtosti in ekstaze. Ne glede na to, ali se zavedamo spolne
polarnosti ali ne, intimni stik pomeni, da opustimo svoje strahove, se nehamo upirati ter se prepustimo
popolni uglašenosti z ljubeznijo. Da bi bili povsem sproščeni navkljub strahu, pomeni, da si v slehernem
trenutku prizadevamo ostati ljubeči. Biti svoboden in ljubeč – to je končni cilj intimnega stika.

Knjigo lahko naročite na
http://www.faceforceyoga.com/trgovina/trening_intimnosti_in_vecne_ljubezni#.UVsg5lfKODo

INTIMNI STIK

• Zakaj se toliko moških upira zakonu, tudi če so zaljubljeni do ušes?
• Zakaj je ženska energija izjemno privlačna, pa vendar ji ne zaupajo ne moški ne ženske?
• Zakaj se moški za volanom pogosto burno odzove, kadar mu ženska pove, kje naj vozi?
• Zakaj izraz »predaja« nekatere grozno užali, drugim pa se zdi tako erotičen?
• Zakaj je moškemu njegovo »poslanstvo« običajno pomembnejše od intimnega odnosa?
• Kakšna tveganja so povezana z doživljanjem globokega spolnega in čustvenega stika?
• Kateri pogoji na področju duhovnosti morajo biti izpolnjeni, da bi izkusili vrhunsko spolno povezanost?

Ta poučna knjiga razkriva korak več v intimnih odnosih. Pozabite na starinske spolne vloge preteklosti pa tudi
spolno nevtralizirana partnerstva, tako značilna za današnji čas. V knjigi Intimni stik boste izvedeli, kako se še
naprej razvijati in ustvariti odnos, ki je erotičen z vidika duhovnosti, poglobljen z vidika spolnosti, partnerja v
njem pa sta strastno predana ljubezni.

DAVID DEIDA se je uveljavil v mednarodnih krogih s svojim vplivnim delom na področju osebnostne rasti in
intimnih odnosov. Dokončal je podiplomski študij psihobiologije, spolne evolucije in teoretične nevroznanosti.
Že več kot dvajset let vadi hatha jogo, tai-či, meditacijo in preučuje tantro. Poučeval je na medicinski fakulteti
v San Diegu, na univerzi Kalifornija v Santa Cruzu, na državni univerzi v San Joseju, na bostonskem inštitutu
Lexington ter v pariški šoli Ecole Polytechnique. V teh ustanovah je opravljal tudi raziskovalno delo. Nastopa
na radiu in televiziji, svoja dela pa objavlja v znanstvenih in poljudnih revijah. Izdaja knjige, zgoščenke in video
posnetke.
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31. marec

2. april

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v tem
času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.

3. april

od 5:14 do 2. april do 7:36, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih, jetrih,
kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to odličen
način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

od 7:36 do 4. april do 10:43, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh,
sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje
občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh probleme s
kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga,
krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit grizenja
nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti dnevi
idealni, da si privoščimo solne kopeli.

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

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

ob 6:38 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.

Prvi krajec je vzrok, zadnji krajec je posledica, težave ob zadnjem krajcu se odpravijo tako, da ob prvem krajcu
spremenimo ravnanje, spremenile se bodo tudi posledice.

Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

Velikodušnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali
nasvete je aktivirana v tem želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku,
zato svetujemo sprehod v naravi. Dober širši pogled na na

času. Poveča se
čas za črte, vendar ne preveč ugodno za delo na

detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.
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4. april

6. april

8. april

10. april ob 11:36 je mlaj v ozvezdju Ovna.

od 10:43 do 6. april do 15:01, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje  goleni, gležnjev.  Na
te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

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

od 15:01 do 8. april do 21:03, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah, tudi
želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov telesa v
teh dneh, deluje dvojno.

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

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere,  te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las, pojavi
prhljaj na lasišču.

Ugoden dan za gnojenje rastlin.

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

Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

Dober dan za pranje perila

od 21:03 do 11. april do 5:23, 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.

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

V teh dneh je pove

Dober
Hkrati pa se vam lahko zgodi, da vas bodo stvari, ki vas dolgo

čana čenju in poteba po komunikaciji z enako mislečimi. Poveča se lahko tudi
česar

čas za učenje, branje in znanstvena dognanja.
časijo, dolgočasile vedno bolj.

želja po u želja
po svobodi in samostojnosti, zaradi želimo pogosto postaviti nova pravila igre.
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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.

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.

od 5:23 do 13. april do 16:14, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajanje energij v glasilke, vrat, grlo,
tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

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

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

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

od 16:14 do 16. april do 4:50, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to ne
uspe, je sedaj  ugoden čas, da krepimo vzorce, ki pomagajo k komunikaciji.

Dober dan za zračenje stanovanja.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

od 4:50 do 18. april do 17:15, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev energij v želodcu, prebavnem
sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali
nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

10.april od 11:29 do 11:43 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so glava, živci glave, oči, zobje.
Nič ni treba komplicirati. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

11. april

13. april

16. april
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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.

od 17:15 do 21. april do 1:10, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje energij
v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte težkih
bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje, predstavljajte si, da
srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako celico vašega telesa in jo
napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so zaslužna, da nimate pokončne
drže v življenju.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

od 3:10 do 23. april do 9:26, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega trakta. To
se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit. Devica
vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh dneh
boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi  za odnose s svojo okolico, če boste spustili iz svojega
življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj
vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere
lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

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

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

od 9:26 do 25. april do 12:26, 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.

ob 21:58 je polna Luna v ozvezdju Škorpijona. 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.

18. april

21. april

23. april

25. april

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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Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo,
vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

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

od 12:26 do 27. april do 13:33, Luna v Škorpijonu, rastoča. Sproščamo energije v spolnih organih,
trebuhu,  krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno  v ravnovesju, če
pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

Ugodno za pranje perila.

od 13:33 do 29. april do 14:22, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih,
jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to odličen
način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

od 14:22 do 1. maj do 16:21, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh,
sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

25. april

27. april

29. april

Velikodušnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali
nasvete je aktivirana v tem želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku,
zato svetujemo sprehod v naravi. Dober širši pogled na na

času. Poveča se
čas za črte, vendar ne preveč ugodno za delo na

detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.
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Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje
občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh probleme s
kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga,
krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit grizenja
nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti dnevi
idealni, da si privoščimo solne kopeli.

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

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

Gnojenje

Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah (do 10 aprila in od 25. aprila naprej), zemlja lepo
posrka gnojilo in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro
pronica skozi zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.

Prekopavanje gredic:

Najboljše je če spomladi gredice okopljemo trikrat. Prvič ob rastoči luni v Levu (19. in 20. 4. in ). Zaradi vpliva
Levove lune takrat vzklije vse, tudi plevel, zato v drugem okopavanju lahko v polni meri izkoristimo vpliv
Kozorogove padajoče lune. Drugič jih namreč prekopljemo ob padajoči Kozorogovi luni (29, 30 april). Zaradi
vpliva padajoče Kozorogove lune že pri okopavanju uničimo večino plevela.

Tretjič prekopljemo gredice ob padajočih lunah.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 10. aprila in po 25. aprilu.

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.

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v tem
času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.

Nasveti za vrtičkarje:

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 10. aprila in do 25. aprila naprej je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v
tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh
ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno
hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

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

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

Zvone

Posebno opozorilo:
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2  PRIJATELJ

3  POBUDNIK

4  FILOZOF

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

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

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

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

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

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

Osvežite spomin na svoje srčne želje!
Kristali, ki lahko pomagajo: Iolit, Pietersit

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

Vse se bo odvijalo z veliko silovitostjo in naglico, zato je izjemno pomembno, da znate z
obema nogama ostati trdno na tleh. Utelešenost bo v tem mesecu ključna. Ne pozabite na športne aktivnosti,
ki vas utelesijo. Dokončajte svoje obveznosti pravočasno!
Kristali, ki lahko pomagajo: Črni turmalin, Jet

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

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

ženje, za skupno kosilo, ogled predstave ali piknik .

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

čas za prijatelje in dru

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

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

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

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

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

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

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

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

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

šnji mesec
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Koriander – deluje evforično, spodbuja spontanost in strastnost

Užitni so vsi deli rastline koriandra, tako lahko uporabljamo liste, koren ali suhe plodove, ki jim večinoma
zmotno pravimo semena. Plodovi koriandra se razvijejo iz visoko nameščenega kobulnega socvetja, ki ga
sestavljajo drobni beli ali rožnati cvetovi. Uporabljamo jih, ko dozorijo, nezreli plodovi pa imajo zaudarjajoč
vonj, ki ga nekateri primerjajo z žuželkami stenicami (»smrdljivci«). Ko rastlina cveti, listi večinoma niso več
najbolj primerni kot začimba, zato jih trgajmo mlade.Eterično olje se pridobiva s parno destilacijo zdrobljenih
in zrelih plodov, ki se drugače uporabljajo tudi kot začimba.

Eterično olje koriandra ima svež, sladek in začimben vonj z lesnatimi podtoni. Dobro se meša z ostalimi
začimbami in večino citrusov ter kadilno bozvelijo, sandalovino, žajbljem, jasminom, nerolijem, petitgrainom,
cipreso, borom, meliso.

Eterično olje koriandra je bolj blago začimbno eterično olje in je dober tonik za prebavila, blaži občutek na
bruhanje in nabiranje plinov v črevesju. Obnavlja in povečuje apetit ter je koristen pri zdravljenju nervozne
anoreksije. Poživlja duha in pomaga pri živčni in splošni izčrpanosti. Na splošno za to eterično olje velja, da
revitalizira, osvežuje in pomirja.

Na psihološkem  področju eterično olje koriandra obnavlja in stimulira oslabljeno energijo. Tako sprošča, kot
tudi poživlja ter navdihuje ustvarjalnost. V masažnih mešanicah predstavlja prijetno in zanimivo noto ter
odpravlja stres in razdraženost. Priporočljiva je zmerna uporaba eteričnega olja koriandra.

Uporabljali so ga že 5000 let pred našim štetjem, izvira iz Sredozemlja, njegov specifičen okus mu daje
posebno mesto v kulinariki, učinkovine pa v zdravilstvu.

Koriandrovi listi imajo popolnoma svojevrsten, izjemno aromatičen okus, ki ga bodisi ljubiš bodisi sovražiš.
Mota se nekje med pridevniki pikanten, svež, goreč. Podobno aromo, le da izrazitejšo, ima korenina koriandra,
medtem ko so suhi plodovi nekoliko bolj sladkobnega, ne tako ostrega okusa.

Kot večina zelišč si je pridobil svoje mesto v tradicionalni, predvsem azijski medicini. Pozitivno koriander vpliva
na naslednje zdravstvene težave:

otekline: Če so otekline posledica revme ali artritisa, jih koriander odpravlja s cineolom (ena od sestavin
eteričnega olja) in linolejsko kislino, ki ju vsebuje. Če gre za posledice anemije ali okvarjenih ledvic, pa
koriander otekline blaži tako, da odvaja vodo iz tkiva.

povišan nivo slabega holesterola v krvi: Nekatere od snovi, ki jih koriander vsebuje – linolejska kislina,
oleinska kislina, palmitinska kislina, stearinska kislina in askorbinska kislina (vitamin C) – zelo efektivno nižajo
nivo slabega holesterola v krvi. Prav tako odplavljajo njegove obloge na stenah krvnih žil.

diareja: Borneol in linelool, sestavini eteričnega olja v koriandru, urejata prebavo in uravnavata delovanje
jeter in prebavil. Poleg tega imata skupaj še z nekaterimi učinkovinami antibakterijski učinek in lahko tudi na
ta način blažita diarejo.

afte: Zoper neprijetnim bolečim aftam v ustih, ki se pojavijo ob znižani imunski odpornosti, pomaga
citronelol, ki deluje kot antiseptik. Hkrati, kot že omenjeno, koriander deluje antibakterijsko in tako preprečuje
širjenje aft.

anemija: Ker koriander vsebuje relativno veliko železa, lahko pomaga pri odpravljanju anemije
(slabokrvnosti).

slaba prebava: Eterična olja v koriandru vzbujajo apetit, poleg tega pa spodbujajo izločanje prebavnih sokov
in encimov ter na ta način izboljšajo prebavo. Efektivno pomaga tudi proti napenjanju.

menstrualne težave: Ker deluje stimulativno na endokrine žleze, uravnava izločanje spolnih hormonov in
preko njih regulira menstrualni ciklus ter blaži morebitne boleče menstruacije.

utrujene oči: Koriander vsebuje veliko antioksidantov, vitamina A, vitamina C in fosforja. Naštete snovi
pozitivno vplivajo na naše oči, poleg tega pa koriander varuje pred vnetji oči zaradi svojih antimikrobnih
lastnosti.

visok krvni sladkor: Kot že omenjeno, koriander stimulira endokrine žleze. Tako vpliva tudi na izločanje
inzulina, ta pa skrbi za primeren nivo sladkorja v krvi, zaradi česar je koriander nadvse primeren za sladkorne
bolnike.
Delno povzeto po http://www.planetbio.si/blog/koriander/
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Peteršilj se je skozi svojo zgodovino uporabljal tako v kulinarične
kot tudi zdravilne in druge namene. Grki so z njegovo pomočjo za svoje športne šampione izdelovali krone.
Hebrejci so z njim obeležili praznovanja, ki so napovedovala novo rojstvo pomladi, Rimljani pa so z njim
dezodorirali trupla pred pogrebi.

Regrat, navadni (Taraxacum officinale), je dobro znano živilo in preizkušeno ljudsko zdravilo (baje preprečuje
tudi staranje). V prehrani ga največkrat najdemo v juhah in solatah. Regrat ni samo okusna, ampak tudi
izjemno zdrava popestritev jedilnika. Prav zdaj, aprila, se pričenja sezona nabiranja njegovih okusnih listov, ki
jih lahko postrežete surove kot solato ali pa kuhane kot zanimiv dodatek v toplih jedeh. Regrat je zelo hranilna
rastlina in z njegovim uživanjem si lahko krepimo zdravje.
Njegovi listi in korenine so bogat vir vitaminov in rudnin. Med drugim vsebujejo več vitamina A kot korenje.
Grenčine dajejo regratu močne diuretične lastnosti, kar pomeni, da spodbuja odvajanje vode. Tradicionalno
ga uporabljajo še pri motnjah v delovanju ledvic, celulitu in čezmerni teži. Regrat vsebuje tudi kalij, ki
nadomesti izgubo te rudnine zaradi povečanega izločanja seča.

Navadni regrat (Taraxacum officinale) ali mlečec je zeljnata travnica, ki raste po vsej Evropi, najdemo pa jo tudi
v nekaterih delih Azije. Rastlina raste na travnikih in ob poteh. Ima značilne globoko narezane liste in votla
gola stebla z rumenimi cvetnimi koški. Cveti v drugi polovici aprila. Iz cvetov se razvijejo značilne puhaste
krogle iz plodov s svilnato dlakavo kodeljico, s pomočjo katere jih naokrog raznaša veter. Pri regratu je za
uživanje primerna skoraj vsa rastlina. Še posebej uporabni so zeleni listi, ki se (za razliko od cvetov in korenin)
ne uporabljajo le v zdravilne namene, temveč tudi v kulinariki. Regratovi listi se nabirajo v času pred
cvetenjem rastline. Pri nas je sezona nabiranja regratovih listov navadno od začetka marca do sredine aprila.
Regratovi cvetovi se nabirajo od sredine aprila do konca cvetenja, korenine pa med majem in junijem ali med
avgustom in oktobrom.
»Regratovi listi vsebujejo fruktozo, inulin, grenčino, fenolno kislino in sterole, pa tudi flavonoide, kalijeve soli
in kumarine.«

Uživanje regrata ima številne zdravju ugodne učinke. Listi vsebujejo fruktozo, inulin, grenčino, fenolno kislino
in sterole, pa tudi flavonoide, kalijeve soli in kumarine. Korenine imajo enako vsebino kot listi, z izjemo zadnjih
treh sestavin. Regrat vsebuje tudi vitamine A, B in C, veliko kalija in drugih mineralov. Holin v regratu vpliva na
presnavljanje maščob in delovanje živčevja. Tako listi kot tudi korenina imajo po zaslugi vsebnosti grenčine
diuretične lastnosti. Uživanje enih ali drugih je zato koristno pri zastajanju vode v telesu, motnjah v delovanju
ledvic in težavah z mehurjem. Regratovi pripravki – po zaslugi delovanja snovi na jetra in žolč – pospešujejo
raztapljanje žolčnih kamnov. V skladu z rezultati raziskav iz leta 2001 bi regrat v prehrani lahko koristil
sladkornim bolnikom. Na živalih opravljena testiranja so namreč dokazala, da se pri živalih, ki uživajo regrat,
raven sladkorja v krvi znatno znižala. Z naravnimi regratovimi pripravki zeliščarji učinkovito blažijo težave
revmatičnih bolnikov. Regratovo blagodejno učinkovanje na jetra in krepitev jetrnih funkcij posredno deluje
tudi na težave, ki jih povzroča previsoka raven estrogena v telesu. Dobro ga je uživati pri endometriozi in
cikličnih bolečinah v dojkah, saj pomaga odstranjevati odvečni estrogen iz telesa.

Uporabni deli regrata v zdravilne namene so korenina in listi. Korenine nabiramo maja, junija in jeseni. Mlade
liste nabiramo spomladi. Tako korenine kot liste tudi posušimo in uporabimo za čaje. Iz njih pripravljajo tudi
izvlečke za pitje, kapsule in tablete.
A zagotovo regratove liste v tem letnem času najpogosteje uživamo kar sveže, v solatah. Tako listi kot cvetovi
so zelo okusni tudi, če jih skuhamo na pari s špinačo. Iz listov lahko iztisnemo sok, korenino pa prepražimo in
uporabimo za pripravo napitka, ki ga imajo nekateri za kavni nadomestek (brez spodbujevalnega učinka kave).
Korenine in listi vsebujejo veliko fruktoze in inulina (prehranske vlaknine), grenčine (seskviterpenske laktone),
fenolne kisline ter sterole. V listih so tudi flavonoidi, kalijeve soli in kumarini.
Regratovo blagodejno učinkovanje na jetra in krepitev jetrnih funkcij posredno deluje tudi na težave, ki jih
povzroča previsoka raven estrogena v telesu.

Poparek pripravimo tako, da dve čajni žlički zdrobljenih korenin in listov prelijemo s skodelico vrele vode.
Namakamo 10 minut in popijemo dve skodelici na dan, uro po kosilu in večerji. Priporočajo ga pri motnjah v
delovanju ledvic, ledvičnih in žolčnih kamnih, proti zastajanju vode in celulitu ter za pomoč pri odpravljanju

Učinki regrata

Čas za nabiranje regrata

Od solate do izvlečka
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čezmerne teže. Namesto tega lahko uživamo izvleček na osnovi regrata, in sicer tako, da ga pijemo po
navodilu po opoldanskem obroku. Uživamo lahko tudi kapsule (300 mg) na osnovi regrata, ki jih jemljemo
tako, da trikrat na dan vzamemo po kapsulo z vodo.

Za krepitev delovanja jeter, pri hepatitisu, endometriozi in tudi pri žolčnih kamnih priporočajo 500 miligramov
pripravka iz regratove korenine v prahu dvakrat na dan. Enake količine najdemo tudi v nekaterih kombiniranih
izdelkih, ki pospešuje odstranitev ali zavirajo nalaganje maščob. Namesto tega lahko zaužijemo tudi eno ali
dve žlički tekočega regratovega izvlečka trikrat na dan.
Proti zaprtju spijemo skodelico regratovega čaja trikrat na dan.
Pri slabokrvnosti pa zjutraj in zvečer spijemo žličko svežega regratovega soka ali tinkture s pol kozarca vode.
Sveži sok iz regrata pripravimo tako, da tri pesti svežih listov prelijemo s 50 mililitri vode in jih v mešalniku
dobro zmeljemo. Nastali sok odcedimo oziroma filtriramo in hranimo v hladilniku.
Sveži sok pospešuje krvni obtok, izločanje vode in olajšuje prebavo. V ta namen ga lahko jemljemo trikrat na
dan po eno jedilno žlico. Svež regratov sok ali tekoč izvleček vedno zaužijemo z vodo. Kapsule ali tablete z
izvlečkom regratove korenine lahko jemljemo s hrano ali brez nje.

Rabi se v glavnem v solatah in juhah, pražene in njihovi izvlečki pa so kavni nadomestek. Vsebuje več
kot . Svet Evrope ga razvršča v skupino naravnih začimb N2, te se lahko dodajo živilom v

majhni količini z možno omejitvijo zeliščnih učinkovin, a za še niso določene. Pri nas spada v kategorijo
H, ki ima enak pravni položaj kot hrana. Regrat ima pomembno vlogo pri in je zelo
primeren za zelenjavno-sadne poste. Steroli v regratovih listih spodbujajo nastanek in izločanje žolča, s čimer
pospešijo izločanje strupov iz telesa. Ker regrat vsebuje tudi kalij, ni nevarnosti, da bi zaradi njegovih
diuretičnih učinkov telo trpelo pomanjkanje tega minerala. Uživanje regrata je priporočljivo za ženske, ki si
želijo pridobiti ali ohraniti lepo postavo, saj regrat spodbuja hujšanje in pomaga odpravljati celulit.

Je , žene na vodo, laksativ, spodbuja odvajanje blata, holagog, spodbuja izločanje žolča, in
, zdravi revmo. Po ljudskem izročilu se uporablja proti zastoju seča in , saj

močni sečni tok potegne ledvični pesek s seboj, prebavnim motnjam in zaprtju zaradi lenega črevesja in
slabega izločanja prebavnih sokov, saj pospešuje delo vseh izločevalnih žlez: v želodcu se izloča več kisline, v

pa se izceja več iz in sokov iz , in , tudi
ob , , in za lajšanje začetnih stopenj ciroze jeter ter mišičnemu
revmatizmu, obrabljenim sklepom, ledvenemu useku in vnetju išiasa.

krepi delovanje jeter.
pomaga zdraviti hepatitis.
pomaga odpravljati žolčne kamne.
blaži težave pri endometriozi.
pomaga odvajati vodo iz telesa.
ima anticelulitni učinek.
znižuje raven sladkorja v telesu.
čisti organizem.
niža raven estrogena v telesu.

Avtor: Strokovnjakinja za zdravilne rastline. Pravi, da je glavna naloga vsakega človeka, ki teži k
znanju in osebni preobrazbi svojega pravega jaza, vrnitev k Svetlobi in harmoniji, ki nam je podarjena
ob rojstvu.

Vir: bodieko.si

Raba v prehrani
korenine

vitamina A korenje
regrat

Zeliščna raba
diuretik

antirevmatik ledvičnim kamnom

dvanajstnik žolča trebušne slinavke žolčevodnim jetrnim boleznim
žolčnih kamnih vnetju žolčnika zlatenici
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razstrupljanju telesa

jeter

Bara Hieng
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HUMANITARNI KONCERT GONG SKUPINE SLOVENIJE
5. april ob 18:30
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana - BIC Ljubljana v kraju Ljubljana, Slovenia

Dragi Vsi!
V petek 5.4.2013 se dobimo 18.00, ob 18.15 bomo odprli dvorano, da se boste lahko udobno namestili. S
seboj imejte vse, kar potrebujete za vaše udobje, ležalko, odejico, vzglavnik in seveda stekleničko življenja -
Vodo!

Tisti, ki se še niste prijavili, se pa imate namen prosim, da to storijo čim prej.
Slovenija....delajmo z roko v roki, naj izve za dogodek čim več ljudi.
Pomagajmo prestaviti meje sprejemanja, pomagajmo ustvariti drugačen svet za tiste, ki gledajo s srcem.

DOBRODOŠLI IN VESELO SREČANJE V PETEK 5.4.2013 0B 18.00
SerGeja

P R I P O RO Č A M O - V E Č E R  Z  G O N G O M  ZA  OT RO K E  Z  D OW N OW I M  S I N D RO M O M



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. Vam 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!

13   DIVINE

Spletne strani:

© Copyright 2000-20 Taja Albolena s.p.

E-mail:

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

Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineWoman Blueprint svetovanja pomaga svojo izvorno
Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

Lahko pokli želeli z njo individualen posvet, izdelavo projekta
ureditve vašega Doma ali energijsko š ali pišete na

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si


