
Pozdrav svetlobe !
Mesec pred nami je dopustni čelo se je obdobje zemljinega vdiha, kar s seboj prina
čisto drugo energijo, ki nas podpira v zdravljenju, regeneraciji in negovanju sebe. Čeprav časa
govorim o enih in istih stvareh za avgust

čne dogajati izjemna aktivnost namesto kot bi pričakovali mnogi - da se ne dogaja nič in
pasivnosti. Ko zadnje mesece poslu čina

čuti

časih grem v stres, pa hitro tudi ven, kajti prepoznala
sem, da je najpomembnej čina odprtost, dopu čanje, voljnost, da si v toku, namesto upiranja in
vztrajanja, da se stvari dogajajo po tvoje. Naučila sem se slediti notranjemu kompasu in ko dobim
navdih kaj naj naredim enostavno grem s tokom in sledim. čilo, da sem se takrat,
ko sem hotela na silo stvari narediti po svoje zataknila in enostavno nikamor ni

č je v tem da
ujamem val, ko se pojavi na obzorju, da sem pripravljena na svoji deski in plavam, ko se mi pribli

čeraj, potrpe
čez noč. Najbolj presunljiva izku

ča z izzivi in ko
prese čimer se ukvarja velika večina dobi če se veča.
Kot pravi moj dragi; Ko se odpira ča in s tem si s to kro

čjo količino neznanega, s katerim se mora čji ko je tvoj domet,
več je stvari, ki jih lahko objame č jih je. In morda je čas, da se
nehamo prito

čem poletju!

Taja Albolena

ško naravnan. Za ša
že nekaj

še posebej velja, da se nehajte truditi, siliti in delovati. Bodite
v svoji Biti, dopustite, da se stvari zgodijo, da se sinhronost življenja razvija. In ko vstopiš v ta tok
življenja se za

šam ljudi vidim, da jih ve še vedno ne razume, da se stvari ne
bodo umirjale, zdaj smo na oceanu in deskamo na teh valovih, nikoli jih ne bo konec. Umetnost je v
tem, da si na valovih in š notranji mir, umirjenost in radost v sebi, da si v toku in da slediš
dogajanju. Kajti še nikoli v mojem življenju se ni toliko dogajalo, kot se zdaj. In vendar je najbolj
zanimivo to, s kakšno milino se vse odvija. Ja v

ša veš š

Življenje me je nau
šlo. Zato sem se

mojstrila v ustvarjanju notranjega prostora, kjer sem v tišini in poslušanju, kajti klju
žuje.

V svoji ognjeni naravi bi si želela, da stvari so v žljivost je moja velika preizkušnja in
mojstrim jo dnevno, še posebej ko dobim navdih in bi vse rada šnja je
prišla ravno v teh poletnih mesecih ko sem dojela, kako te rast vedno znova soo

žeš to s š nove aspekte, da jih mojstriš in tvoje igriš
š in si vedno bolj sprejemljiv se tvoj krog ve žnico

v stiku s še ve š pomiriti, ga sprejeti. In ve
š v sebi. Ni jih vedno manj. vedno ve

ževati nad tem in to sprejmemo kot dejstvo ;)

Uživajte v tem super vro

Wouldn't it be Powerful
if you fell in Love with yourself so deeply that
you would do just about anything...
if you knew it would make you Happy?
This is precisely how much life Loves you and wants you to nurture yourself!
The deeper you Love yourself,
the more the Universe will affirm your worth.
Then you can enjoy a lifelong Love affair
that brings you the Richest Fulfillment from inside out.

-- Alan Cohen
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Še vedno se nam lahko pridružite na
prijavite se na povezavi http://divine.si/najsrecnejsazenska/izziv.html

vabim na brezplačno druženje , ki sva ga za vas
pripravili Andrejka Harej in Taja Albolena. Andrejka bo predstavila

predstavitev v Divine templju ob 18. uri. Predstavitev je
brezplačna. Prijave so obvezne.

druženje ob mlaju, druženje za ženske v Divine templju. Ob 18. uri. Prispevek je
18€

začnemo s tretjo skupino na spletu kjer bomo 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. Prvo srečanje je posvečeno srečanju z Divjo Žensko.
Odstiranje 7 tančic Božanske ženske je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi 8 tednov in bo
pred vami vsakič razgrnilo novo ploskev notranjega diamanta, ozaveščanja in zdravljenja sebe. 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

10-dnevnem izzivu Prebudi Najsrečnejšo Žensko v Sebi,

8.8.2013 Čarobno druženje z Devami Kristalov

4.9.2013 DivineFeminine Akademije

5.9.2013 SIStars

6.9.2013 Odstirale 7 tančic Božanske Ženske.

osnovne stvari o kristalih in
njihovi uporabnosti. Spoznali bomo nekaj osnovnih veščin, kako jih negovati, se z njimi povezovati
in soustvarjati. Izvedeli nekaj stvari, kako kristale izbirati. Seveda pa je bistvo samega srečanja
»Popotovanje v kristalni mreži«, ki se aktivira z zvokom, kjer vsak posameznik dobi priložnost, da
izkusi to na lasni koži. Izkušnje kažejo, da se določene tegobe (čustvene, mentalne ali zdravstvene)
popolnoma raztopijo in odpustijo in ta poškodovana mesta napolnijo vrline. V takih pogojih se
izredno poveča odprtost in pretočnost, ki so eni od pogojev, da živimo Raj na Zemlji. Taja pa bo z
vami delila skrivnost Življenjskega zaveznika, deve kristala, minerala, ki je največji podpornik vaše
dušne izbire in dušne poti. Prijave so obveznena email, zaradi rezervacije svojega mesta, kajti
mesta so omejena! Začnemo ob 18. uri z zvočno kopeljo s kristalnimi posodami zato prosim bodite
točni.

začenjamo z novim spletnim popotovanjem vase, . Edina stvar, ki jo moramo
usvojiti je brezpogojna ljubezen do sebe in to bo fokus našega 22 dnevnega popotovanja vase.
Prijave na mail.

2.9.2013 Ljubi Sebe
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Avgust je mesec, ko je najbolj pomembna stvar, da veste kam greste. Notranji kompas vas vodi tja, kamor se
usmerjate. Saj veste, tja kamor usmerjate svojo pozornost, tja teče vaša energija, tam imate rezultate.
Če še niste vzeli lekcije vaše Biti, vaše Duše, ki vas sili v to, da ste to kar ste bo avgust lahko naporen mesec,
kajti odprta Siriusova vrata na Zemljo prinašajo obilico svetlobe, nove energije, ki se sidra v naša telesa in ki
podpira vse vaše aktivnosti. Tja kamor ste usmerjeni teče tudi vsa ta obilna energija.
Ena najtežjih lekcij v mojem življenju je bil premik iz sojenja, kritiziranja, negativnega pogleda na stvari v
hvaležnost in sprejemljivost, predvsem do sebe. In če ste mnenja, da gre to čez noč vas lahko pomirim, da niti
slučajno ne. Naše navade so globoko del našega živčnega sistema in našega telesa in zato potrebujemo 28 dni
da navado spremenimo v sebi. 28 dni aktivnega posvečanja novi navadi, usmerjanja v to, kar si želimo.

In avgust je kot nalašč, izjemno primeren mesec je za to, da se naravnate na novo frekvenco. Seveda je
največji izziv doslednost, disciplina, da vedno znova izbiraš, kajti enkratna izbira ne bo dovolj. Smo družba
instant rešitev in upamo, da je dovolj enkratno dejanje, da se stvari spremenijo, vendar žal temu ni tako. Sama
sem rabila 3 mesece aktivnega osredotočanja nase, da sem prenehala kritizirati sebe, soditi sebe, da sem se
nehala maltretirati za vsako malenkost. Kajti vsakič, ko mi ni uspelo sem se vedno znova in znova kritizirala,
češ glupača. In šele zdaj vem, kako pomembna je ljubezen do sebe in kaj zares pomeni.
Avgust nas podpira v negovanju sebe, v tem da resnično ljubimo sebe brezpogojno. In čeprav se sliši
tromantično v resnici niti približno ni tako. To je izziv avgusta. Ljubi sebe brezpogojno. In ko ti življenje pokaže
zobe, ko se razkrivajo stvari, ki jih ne maraš, ki ti niso všeč, jih objemi v sebi in ljubi sebe brezpogojno.

Osredotočanje na ljubezen prinaša še več ljubezni. Avgust bo utelešal, sidral vse kar se nam je  zgodilo v tem
intenzivnem poletju in mnogi mi sporočate, da se vam dogaja izjemno veliko. Ravno zaradi tega sem v ta
mesec, ki je sicer namenjen počitku umestila tudi 10-dnevni izziv, ki nam pomaga sidrati in utelešati žensko
esenco. Več na koncu mesečnika.

Morda opažate lekcije na temo potrpežljivosti, na temo zavlačevanja ali nezaupanja, pa tudi kako upravljati s
svojo energijo. Ena najpomembnejših veščin je razsodnost, da veš do kje si ti in od kje naprej so drugi, da
prepoznavaš svoj energijski prostot in znaš poskrbeti zanj. Da ne vdiraš v energijski druge osebe, kajti mnogi
izžarevanje in sijanje jemljejo zelo dobesedno in projicirajo svojo svetlobo ven iz sebe in poskušajo z njo
vplivati na druge. Učenje tega meseca je ustvarjanje svojega svetega prostora, zavedanje do kje segam jaz in
od kje naprej so drugi. Da s svetlobo polniš samo svoj prostor in da se zavedaš, kako vplivaš s svojo energijo na
svet in ljudi okoli sebe.

Prakse kot so sidranje v Zemljo, da bosi hodite naokrog, sedite na Zemlji so v tem času blagodejne. In v
nadaljevanju mesečnika boste našli več o tem temah. Morda boste v tem mesecu soočeni z iritacijo, nervozo,
eksplozivnostjo ljudi okoli vas. Vročina nedvomno vpliva na nas zelo stresno in včasih si enostavno ne moremo
pomagati ob vsej intenzivnosti, ki smo ji dnevno priča. Najpomembnejša stvar je, da ste s seboj nežni in
prizanesljivi, predvsem pa je mesec avgust idealen za prakticiranje prijaznosti, nasmehov, smejanja, humorja.
Vzemite si čas zase, usmerite se navznoter in se nasmehnite svojim organom skozi starodavno taoistično
prakso, občasno pa poglejte tudi med zvezde, kajti kmalu bo na nebu vse polno utrinkov. Naj vam izpolnijo
veliko vaših gorečih želja.
DIVINE.SI
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Lev je kot sonce. In sonce je najsvetlejša zvezda v našem solarnem sistemu, Sirius je naše duhovno sonce in v
močni povezavi z levom, kar se najbolj pokaže ravno v Egiptu, kjer Sfinga že tisočletja spominja na njegovo
moč, sijaj in izjemnost. In sonce sije, izžareva ter dopušča, da svetloba ustvarja še več svetlobe.

Mlaj v Levu nas vedno spomni, da smo zvezde svojega življenja. Pomembno je, da se spomnimo kdo smo v
resnici in da sijemo svojo avtentično izvorno esenco, da živiš to kar si v resnici. Najbolj siješ takrat, ko živiš
sebe, ko si v izžarevanju, ko si v brezpogojni ljubezni do sebe.

Ko si v lepoti izžarevanja enostavno samo si. Vsa svetloba, ki jo širiš iz sebe se odslika nazaj. In ena najlepših
prispodob učenja izžarevanja izhaja iz odnosa lune in sonca. Luni ni potrebno narediti ničesar, luna ne ustvarja
svoje svetlobe, ni v delovanju, enostavno samo odslikava aktivno svetlobo sonca. In lev je najboljši učitelj tega
odnosa dajanja in sprejemanja.

Uživajte v tem zaključevanju pasjih dni, ko se energija leva aktivno povezuje in kanalizira energijo Siriusa na
Zemljo. Bodite sprejemljivi, spontani in družabni. Poglejte, kaj povzroči, da vaše notranje sonce sije močno in
toplo. Kaj je tisto, kar vas navdihuje, kaj želite deliti z drugimi in to tudi naredite. Dovolite si, da vaše notranje
sonce zasije v polnosti.

Mlaj v levu je čas za sanjarjenje o tem kaj imate resnično radi. Je čas, ko je potrebno pogledati vase in v svoje
sanje, v svoje vizije. To je dan za vizionarje. Čas, ko v sebi najdete pogum, da to kar vam veliko pomeni iz sebe
širite v svet. Pogum, da opustite vse tisto, kar vam ne služi več in naredite prostor za vse tisto, kar si srčno
želite. Konec koncev je mlaj čas novih začetkov. In če želimo nekaj novega roditi, je potrebno nekaj starega
opustiti.

Igrivost levje energije izkoristite za zastavljanje nove poti. Še posebej ženske bodite pozorne na prebujajočo
energijo boginje. Pomembno je, da očistite svoj mental vseh vzorcev, ki vam ne služijo več in vas ovirajo na
vaši poti. Vsi vemo, da so izbire ključnega pomena za naše izkušanje sveta in da skozi svoje izbire kreiramo svoj
svet. Da bi lahko resnično prebudili svojo božansko naravo moramo opustiti vse iluzije uma. S tem
spodbudimo, da se prebudi naša intuicija. Naš um je orodje, ki lahko deluje v svoji funkciji, ko ga osvobodimo
vseh konceptov dvojnosti, polarnosti in zaslepljenosti. Takrat smo odprti za resnico in odprti za sprejemanje
impulzov naše duše. Sprejemljivost nam omogoči, da stopimo v tok življenja in smo v stiku z božanskim
vodstvom ter svojim višjim jazom.

Naša osebnost je tista, ki se pogosto izgubi v iluziji uma in kaosu čustev, medtem ko naša duša natanko ve
kako krmariti ladjo skozi valove življenja. V stiku s svojim višjim jazom smo pripravljeni odkriti svoj božanski
načrt.

Lev simbolično predstavlja predajo naši svetosti. Predstavlja integriteto naše duše, veličastnost, ki jo mnogi
interpretirajo kot vzvišenost ali arogantnost. Vendar v svoji izvorni energiji lev prepoznava čistost duše in
dovoli le človeku, ki je nedolžen kot otrok, da ga vodi in usmerja s svojo čisto namero. To je trenutek, ko lahko
pogledate v svojo dušo in v njej najdete svojo unikatnost, edinstvenost, izvornost, moč pristnosti in svojo
lepoto. Levi nimajo nobenih težav s sramom in sramežljivostjo. Dovolijo, da njihova moč žari iz njih.

6.8.2013 je čas, da se oblečeš in okrasiš v skladu s tvojo izvorno naravo. Čas je, da pokažeš svojo edinstvenost,
se izraziš skozi stvari, ki te napravijo edinstvenega in izjemnega. Pomembno je, da si dovoliš, da se izrazi tvoja
izvorna moč duše.
Današnji dan je posvečen praznovanju lepote in moči, moči in miline. Karkoli v vas vzbudi občutek moči,
izjemnosti in vas spodbudi k temu, da svojo svetlobo sijete v svet, je danes na mestu, da to pokažete. Prebudi
danes svoj ščepec lepote, miline, svojo edinstvenost, enkratnost, kajti dejstvo, ki ga ne smemo pozabiti je, da
nikoli ni obstajala oseba z enakimi lastnostmi, taka, kot si ti in tudi nikoli ne bo. Vsaka oseba na tem preljubem
svetu je edinstvena. In čas je, da to objameš v sebi.

Danes bomo objele vse svoje edinstvene aspekte. Zdaj je čas, da si ogledaš kaj zadržuje tvojo svetlobo, da ne
sije iz tebe in si dovoliš, da zasiješ v vsej svoji lepoti. Dopusti si, da začutiš magičnost, čarobnost in nedolžnost
tvojega notranjega otroka, tvoje kreativne energije. Radovednost je v teh dneh na vrhuncu, prepusti se, bodi v
toku.
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ZANIMIVO ST  T EG A  MESEC A  -  O D P IRANJE  S IR IUSOV IH  V RAT

Tudi letos lahko opazujemo meteorski dež Perzeidov, ki bo svoj vrhunec dosegel v no 1 2 .
Poletni so kot nala

Meteorski dež je sicer astronomski pojav, ki se pojavlja vsako leto okoli 12. avgusta. Meteorski dež je nebesni
pojav pri katerem se vidi ve

Perzeidov meteorski de

Meteorji so posledica delcev, ki vstopijo v atmosfero Zemlje z izredno veliko hitrostjo. Manjši delci zaradi
trenja pri gibanju skozi zrak izparijo. Ve

a

de Perzeidov

de

Meteorski de

či z 1 . na 1 . avgust
večeri č za sanjarjenje pod mlečno cesto in opazovanje zvezdnih utrinkov.

čje število meteorjev, ki navidezno izvirajo iz ene točke. Točka iz katere izvirajo
meteorji se imenuje radiant.

čji delci pa pustijo svetlo sled, ki hitro izgine. Sled nastane zaradi
zastojnega tlaka, ki deluje na delec pri gibanju skozi zrak. Večina delcev tako razpade in nikoli ne dosežejo
površine Zemlje. Kadar pa delec (ali njegov del) pade na površino Zemlje, ga imenujemo meteorit li zvezdni
utrinek.

Meteorski ima svoj izvor v delcih, ki jih za seboj pusti komet Swift- Tuttle. Kometi so sestavljeni
iz vodnega ledu in delcev kamnin. Ko pride komet v bližino Sonca prične led izhlapevati in s tem se sproščajo
manjši delci. Vidimo jih kot kometov rep. Ti delci snovi imajo podobno sestavo in obliko kot meteoroidi. Na ta
način se po celotni poti kometa razsujejo meteoroidi obliki meteoroidnega toka. Med kroženjem Zemlje okoli
Sonca včasih Zemlja prečka ta meteoroidni tok in na Zemlji takrat opazimo meteorski Meteoroidi z veliko
hitrostjo vstopajo v atmosfero, zaradi velikega zastojnega tlaka, ki deluje nanje, se segrejejo in kažejo kot
meteorji. Delčki potujejo s hitrostjo 200 tisoč kilometrov na uro proti Zemljini atmosferi. Zanimiv je pojav tako
imenovanega. bolida: gre za zelo svetel meteor, ki na svoji poti v ozračje lahko tudi eksplodira.

Meteorski oblak skozi katerega Zemlja potuje vsako leto vsebuje delce, ki so stari okoli 1000 let, novej
čina zgodnjih informacij

prihaja iz bli
čeni čas v keterem je meteorski de

čjo
aktivnost pa dose

čina meteoritov tudi do 60 ali več na uro. Vidni so čez vse nebo,
vendar so zaradi poti Swift-Tuttlove orbite najbolj vidni v severni hemisferi.

DIVINE:SI

š

ž se imenujezato, ker radiant leži v konstalaciji Perseus.
Perzeidi so v grški mitologiji sinovi Perseusa.

ž

ž.

ši delci
prahu v toku so iz leta 1862. Meteorski dež Perzeidov opazujejo okoli 2000 let, ve

žnjega Vzhoda. V katoliški religiji ga povezujejo s solzami svetega Lovrenca, saj datum njegovega
mu štva pade ravno na ž viden, 10. avgusta.

ž je možno opazovati vse od sredine julija, povezan je z odpiranjem Siriusovih vrat, najve
že med 9. in 14. avgustom, kar je odvisno od lokacije toka.

Ko je meteorski dež na vrhuncu doseže koli

ZA NIMIVOST  TEGA  MESECA  -  METEORSKI D EŽ PERZEIDOV



Naj nič najdra

času in s pravimi ljudmi.
čutim svoje telo.

Hvale čutim ljubezen v svojem centru,
da čutim čistost duha, ki se pretaka skozi moje

čo svetlobo,
ki ju prepoznavam v sebi.
Hvala za oči, da vidim.
Hvala, da imam u
Hvala za srce, da delim ljubezen.

čino bo

čkih sebe, ki jih vidim v drugih.
Sem kar sem.
Danes čutim, da sem Ljubezen.
Da sem Mir.

ži ne zmoti tega trenutka miru in tišine
Naj danes skozi tvojo ljubezen prebudim svetlobo
Naj skozi tvojo milost spoznam modrost v sebi
in naj s pogumom svojo voljo predam tvoji.

Danes sem hvaležna za darilo življenja, ki mi je dano.
Hvaležna sem za vse kar imam, saj vem,
da sem na pravem mestu ob pravem
Hvaležna sem za priložnost, da izkušam, da

žna sem, da
žile.

Danes sem hvaležna za toplino in sijo

šesa, da slišim.

Hvala, da  spoznam veli žanskega v sebi.

Danes vem, da sem Eno z vsem in da sem vse v Enem.
Ljubim se in sprejemam v vseh del

Danes sem Hvaležnost in jo živim.

In to je Resnica.

DIVINE.SI
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SONČNI KAMEN...

Afirmacija deve kristala

kamen radosti
"Radost, ki jo sijem in s katero te uglasim lahko začutiš takoj, ko pridem v tvojo bližino. Navdihujem, dvigam
razpoloženje in ti pomagam, da začutiš to umirjeno radost življenja  v sebi. Pomagam ti, da se povežeš s
svojimi instinkti in intuicijo. moja posebnost je pomoč pri negovanju sebe, brezpogojni ljubezni do sebe, da
zmoreš skozi življenje potovati v skladu s tokom, brez siljenja ali truda. Povezujem te s pretočnostjo in
sinhronostjo. Vnašam svetlobo v telo in tvoje celice spomnim na sposobnost, da so kot posoda za svetlobo.
Pomagam ti, da zasiješ v vsej svoji lepoti in sijaju. Mnogi so mnenja da prinašam srečo vendar za ljudi naredim
veliko več, kajti pomagam jim, da se uglasijo na radost in umirjenost v sebi, zaradi česar so bolj v stiku s seboj,
stopijo v pretok in sinhronost življenja, kar jim omogoči, da izkoristijo priložnosti, ki se jim ponudijo. Znan sem
v svetu alkimije kot prinašalec svetlobe, saj povezujem z izjemno močjo in svetlobo sonca. To kar pogosto
ostaja skrito je dejstvo, da sidram energijo centralnega sonca in še posebej v tem Siriusovem prehodu, ko je
na voljo ogromno nove energije pomagam pri sidranju te nove energije v celicah. „

Sončni kamen je oligoklaz, ki mu zlat sijaj in blišč na površini, dajejo lističasti vključki hematita. Veliko
sončnega kamna na tržišču je narejenega iz zdrobljenega sončnega kamna, ki ga na poseben način obdelajo,
da je bolj sijoč, da ima več bleščic v sebi.
Jasno razviti kristali so redki; običajno se pojavlja v zrnatih masah. Je prozoren do prosojen, popolno razkolen,
školjkastega, neravnega loma in steklenega, včasih bisernega ali mastnega sijaja. Lahko je bel, rdečkasto bel,
zelenkast, sivkasto zelen ali rdeč.

V pomoč je ljudjem, ki težko rečejo ne, ki so neodločni in prestrašeni. V sebi nosi energijo Leva in njegov
pogum ter odprtost, radost, radovednost otroka, raziskovanje in izžarevanje, ki vam bo pomagalo vse to
prebuditi v vaši notranjosti.
Povečuje občutek lastne vrednosti, spoštovanja sebe, cenjenja sebe, optimizem in radost. Zato ga je modro
imeti ob sebi ko ste v družbi, z ljudmi, kjer želite sebe pokazati v svoji pravi luči.
To je kamen osebne moči, svobode in razširjene zavesti.

: "Vstopam v svoje vodstvene sposobnosti, dajanja in sprejemanja blagoslovov.”

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Narava radosti je hkrati radovednost in nedolžnost kot pri otroku, ter hvaležnost za življenje. Ko smo
radostni čutimo lahkotnost srca. In želimo si, da bi bila radost konstantna v našem življenju. Radost je
del našega življenja, ko uživamo življenje, ko praznujemo življenje. Gre za občutenje dobrobiti. In ko
smo hvaležni za vse kar imamo v svojem življenju čutimo radost v sebi.
Vsi poznamo ta občutek notranje radosti, ki je kot brbotanje tvoje notranjosti. Radost te pomiri, daje
ti občutek varnosti med tem, ko se dogajajo izzivi in stres vsakodnevnega življenja. In ko si dopustiš,
da občutiš to radost, je kot bi izkušal globoko pomirjenost  sam s seboj. Za radost je potrebna
sprejemljivost, odprtost, voljnost, dopuščanje, ranljivost. Radost se rojeva iz ranljivosti, ko si
dopustiš, da si avtentičen, da si kar si.

Ključno vprašanje v tem mesecu je; Kaj me radosti? Kaj prinaša radost v moje življenje? Kaj počnem,
ko sem resnično radosten?

Ljudje smo izurjeni v tem, da na stvari gledamo skozi pomanjkanje, skozi strah. Opažamo le to česar
nimamo, žalostni smo, ker nimamo in ne znamo več biti radostni zaradi tega kar imamo. V mojem
življenju sem veliko razliko opazila, ko sem v svojo dnevno rutino uvedla prakse hvaležnosti, kajti
hvaležnost je tista, ki nas spomni na vse kar imamo. Poveže nas z radostjo, da smo, da živimo, da
izkušamo.

Vprašaj se; Ali čutim pomanjkanje radosti v svojem življenju? V naslednjih dneh bodi pozoren na
stvari, ki te radostijo, kaj je tisto, kar v tebi vzbudi ta občutek radosti? Osredotočaj se na to in to
povečuj v svojem življenju, dnevno.

Kar je najbolj zanimiva povezava z radostjo je, da smo pogosto radostni takrat, ko smo sočutni in ko
smo velikodušni. Mati Tereza je nekoč izjavila; Radost je mreža ljubezni, v katero lahko uloviš duše.
Ali čutiš radost, ko deliš z drugimi svoj čas, svoje veščine, znanje, denar, energijo?

Radost začutimo ko smo povezani s svetostjo življenja, ko objamemo lepoto izžarevanja, to svetlobo
Biti. Magnetna privlačnost te naše notranje svetlobe je tista, ki k nam pritegne še več tega na kar se
osredotočamo. In dnevna praksa radosti je ključnega pomena za našo dobrobit. Radost nas poveže s
čudenjem in z magičnostjo življenja. Radost je del naše Biti. Ko samo si, v opazovanju, ko samo si,
Priča, namesto da deluješ. Radost biti v prisotnosti lepote cveta, sončnega zahoda, ptice v letu,
otroka,…
Kot je to ubesedila Theodore Roethke: “Zlila sem se, kot ptica, z zrakom. In moja misel leti na mesto
ob drevesu. Biti in ne delovati je moja prva radost.”

Vprašaj se; Ali si vzamem dnevno čas, da samo sem? Da samo si priča, da se zliješ s svojim okoljem v
čudenju in magičnosti, ki te radosti?

Radost je naravno podaljšek prijaznosti in hvaležnosti. In nasmeh je eden od načinov, kako izražamo
svojo radost. In praksa notranjega smehljaja, starodavna taoistična praksa nam lahko pomaga, da se
uglasimo na frekvenco radosti.
Thich Nhat Hanh pravi: “Včasih je tvoja radost vir tvojega nasmeha, in včasih je nasmeh vir tvoje
radosti.”
Sploh ni presenetljivo, da se ljudje, ki so v povezavi z božanskim pogosto nasmihajo. In to kar
izžarevajo je globok notranji mir, povezanost s seboj, toplino, notranji vpogled. Nasmeh je način kako
izžarevaš svojo svetlobo radosti v svet.

Opazuj svoje smehljanje, je to nekaj, kar je naravno pri tebi ali se pogosto ujameš v resnobnosti?
Kako izražaš svojo prijaznost in hvaležnost? Ali je to nekaj, kar ti pomaga začutiti radost? Opazuj to v
svojem vsakodnevnem življenju!
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Radost ima tako kot vsi občutki tudi svojo polarnost in naivno je pričakovati, da bomo vedno samo
radostni. Izjemno presenetljivo je bilo zame spoznanje, da si večina ljudi, ko govorim o paradigmi
najsrečnejše ženske na svetu predstavlja pravzaprav evforijo in ne radost. Evforija je v sodobnem
svetu zelo čislana, kajti ljudje mislijo, da so radostni takrat, ko se, z mojimi besedami, dajo na obrate.
Sama sem to prepoznala pred leti, kako sem se znotraj sebe dala na adrenalin, zato da je bilo videti
navzven, da sem dobro razpoložena in srečna. Ljudje smo izmojstrili svoj zunanji videz, to, kako se
kažemo drugim. In tako pogosto ljudje pričakujejo od mene, da sem vsa na »speedu«, evforična in
kot tornado. To zame ne izkazuje kvalitete radosti.

Radost je v mojih očeh vrlina, ki je pravzaprav zelo podobna umirjenosti. Ko si radosten nimaš
nobene potrebe po tem, da to kažeš navzven. To kar čutiš je notranje zadovoljstvo in to popolnoma
zadošča. In običajno se v tem zadovoljstvu na obraz prikrade skrivnostni nasmešek, ki mu sploh ne
moremo reči, da je nasmeh, gre za notranji smehljaj, ki ga sijemo iz svoje notranjosti.

In seveda ko si radosten to ne pomeni, da občasno nisi žalosten ali zaskrbljen ali jezen. Razlika je le v
tem, da hitro prepoznaš kje se nahajaš in se znaš uglasiti na tisto frekvenco, ki ti najbolj ustreza. In
čisto ok je, če potočiš kakšno solzo in to ne pomeni, da nisi radosten, gre za izkušanje vseh aspektov,
ki so nam na voljo in izbiranje tistih, ki nam najbolj ustrezajo.

Pogosto se želimo izogniti občutkom žalosti, ranjenosti, občutkom, ki zarežejo v srce in nas
omehčajo. Ko prepoznamo ta občutenja v sebi, si jih priznamo in jih objamemo v sebi imamo precej
več sočutja do ljudi, ki se znajdejo v enakih občutjih. Izkušanje je pomembno, kajti le tako smo lahko
v empatiji do drugih ljudi, brez sojenja in obsojanja. In ko to sprejmemo v sebi nas to naredi bolj
avtentične, kajti ni se nam več treba pretvarjati, da je vse ok. Včasih imamo pač dneve, ko smo
utrujeni, ko smo žalostni, ko se nas kaj močno dotakne in takrat je ključnega pomena, da se ne silimo
s tem, da bi morali izgledati kot najsrečnejša bitja pod soncem, kajti videz pogosto vara. Kahlil Gibran
je zapisal, da “Tisti, ki se ni spogledal z žalostjo nikoli ne ugleda radosti.” Radost je kot svetišče, kjer si
opomoremo od žalosti, daje nam upanje in obnovi plamen miru v naši notranjosti.

Poglej v svoje življenje kdaj so se radostni občutki prevesili v žalost ali ranjenost in kdaj so se solze
žalosti spremenile v radost. Opazuj, kako so bili v tvojem življenju žalost, ranjenost, solze, razočaranja
kot stopnica na poti v nov občutek upanja in radosti.

Ključ, ko govorimo o radosti je nedvomno v tem, da znamo uživati v življenju. Včasih je prav
presenetljivo opazovati, kako je radost povezana z užitkom in ko resnično uživamo smo umirjen in
radostni, sijemo v sebi in nismo evforično veseli navzven. V tradicionalni kitajski medicini je znano,
da evforično navdušenje in pretirano veselje izčrpavata srce.

Mnogi ljudje so enostavno pozabili uživati v življenju in ko si ujet v obveznostih in rutinah lahko iz
lastne izkušnje potrdim, da je izziv, da se ne predaš temu toku nezadovoljstva, skrbi ali celo
depresije, kajti izgorelost, utrujenost, skrbi in stres nedvomno niso uglašeni z radostjo. Dnevno smo
ljudje izpostavljeni stresu, rutinam, odgovornostim, obveznostim in tudi zameri. Kajti če smo dnevno
v teh energijah sčasoma sploh na ženski strani začnemo čutiti zamero do ljudi, sveta, do vseh
obveznosti, ker čutimo, da nas zadržujejo tam, kjer nočemo biti. In tako pogosto iz vsega tega
vzniknejo obtoževanja drugih ljudi, službe, dogodkov, situacij, da bi opravičili svojo slabo voljo.
Vsakodnevna praksa je potrebna, da se zavestno vedno znova uglašuješ na radost in da bi to lahko
naredili moramo najprej ugotoviti kaj so stvari v katerih začutimo radost.

Radosti ne morete meriti v velikosti dejanja, ki ga naredite, Najpomembnejša je konstantnost v čisto
drobnih spontanih pozornostih kot so nasmeh, smeh, humor.

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



Torej:
Poiščite razlog da se dnevno nasmejite od srca. Poskrbite, da se bo trebuh dodobra pretresel ob tem
Bodite hvaležni za dobro šalo, humor, ki ga srečate na svoji poti.
Opazujte otroke, kako se smejijo in njihovo igrivost.
To isto igrivost lahko opazujete tudi pri živalih, ki nas znajo povezati z radostjo.
Praznujte, tudi ko nimate nobenega tehtnega razloga.
Bodite hvaležni za vse kar je, kar imate v svojem življenju.

Radost in notranji mir sta medsebojno povezana, ne moremo ju ločiti, ko vstopi v naše življenje
eden, pride zraven tudi drugi. Kot siamska dvojčka sta. Radost nam pomaga v zavedanju vere v
dobroto in upanja. In ne glede na to kaj se ti dogaja v življenju je z radostjo vse lažje. In
najpomembneje je to, da vedno poiščete načine, kako lahko to radost, ki jo čutite v sebi delite z
drugimi.

DIVINE.SI

Delno povzeto po knjigi Peace of Heart, Peace of Mind C. Forrest McDowell, PhD
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V tem mesecu sem začela dobivati veliko pošte po večkrat, kajti mnogi prepričani, da ne pošiljam
pošte so zasuli moj predal. Gmail je namreč spremenil svoje nastavitve in tisti z Gmail.com predali so
začeli izgubljati pošto.

Lahko pa stvar urediš še na en način in sicer, če se odločiš, da obdržiš nove predalčke "Promotions"
in »Social« za druge stvari:

Korak 1: Enostavno prenesi mail iz mape "Promotions" v "Primary".
Korak 2: Klikni "YES" ko se pojavi okno.

In zdaj bodo vsi moji maili prihajali v tvojo "Primary" mapo kot do zdaj.

Googlovi programerji so ga namre opremili z možnostjo » « vsebine,
ki jo lahko povsem prilagodimo našim potrebam in zahtevam. S tem naj bi se, po njihovem mnenju,
znatno pove ala preglednost vašega elektronskega poštenega predala Gmail, saj se bodo s klikom na
namenske gumbe prikazala zgolj izbrana elektronska sporo ila. V praksi pa to pomeni, da Gmail sam
sortira vašo pošto in zato se pošta »zgublja«.

Ker si želim ostati v stiku z vami sem raziskala kako lahko »problem« rešimo in našla naslednjo
rešitev.
Dva na ina sta kako lahko zadevo urediš in o njej ne bo treba ve razmišljati in to ti bo vzelo le nekaj
sekund.

Najlažje je imeti ra un urejen po starem na inu, kar pomeni, da vsa pošta prihaja v en predal,
namesto da se razvš a v tri predale in e želiš svoj ra un nastaviti na star predogled potem naredi
naslednje. Odpri svoje nastavitve, to je gumb z rožico na desni strani, klikni Settings tab in odstrani
kljukice na vseh razen na "Primary." Shrani in si kon al-a!

č

č
č

č č

č č
č č č

č

sortiranja

Korak 1: Pojdi v Settings

Korak 2: Klikni na "Inbox" tab, in odkljukaj "Promotions" in "Social" in shrani.
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10 resnic o bosonogi hoji – Nara Petrovič

Sledi nekaj odlomkov iz članka iz prejšnje številke
V zadnji številki, ki je pravkar izšla in jo lahko dobite pri prodajalcih revij, pa lahko izpod mojega
peresa berete nasvete človeka, ki si je pomagal sam … Spodaj torej nekaj izvlečkov o bosonogosti:

»Ampak čevlji so potrebni, da nas ščitijo, grejejo, krasijo …« bo marsikdo ugovarjal. Toda zakaj
moramo imeti obutev na nogah? Tudi ko sedimo za mizo v pisarni, hodimo po gladkem
parketu in mehki preprogi? Zakaj čeveljce natikamo že dojenčku?
Pod vsemi proti bosonogi hoji tiči Ni nam
dovolj, da imamo čevlje, moramo imeti čevlje. Čevlje nosimo, da ne bi izstopali. Tudi
drugim ne dopuščamo drugačnosti, ker nam je težko sprejeti, da smo morda mi sami v zmoti.

Noben čevelj ni narejen po meri človeškega stopala in niti ne more biti.
Vsakršna na stopalu (torej daleč od težišča telesa) popači naravno motoriko koraka.
Že najmanjša spremeni razmerje teže med sprednjim in zadnjim delom stopala in zamakne prav
vse sklepe od stopala navzgor. peta močno deformira celoten skelet.
Prišpičen ali gnete prste skupaj, povzroča atrofijo sklepov in uničuje osnovno
anatomsko os stopala, ki bi morala teči naravnost od vrha palca do sredine pete.

ne more nuditi opore pri odrivu; s tem ohromimo naravno amortizacijsko sposobnost
stopala.
K temu pripomorejo tudi vložki za čevlje, ki in mu onemogočajo naravno
delovanje. Stopalni lok je glavni »amortizer« pri hoji in teku, pravilno pa ga krepimo le z bosonogo
hojo; nadomestiti ga ne more noben umetni pripomoček.

je bil ustvarjen zato, da olajšuje korak, saj podplat čevlja nikoli ni enako
elastičen kot koža. Obuto stopalo pri odrivu nikoli ne doseže naravnega kota 55 stopinj glede na tla,
ampak ostaja na približno 25 stopinjah.
Zaradi vseh navedenih dejavnikov izgubimo velik del – v povprečju 50-65%. S
tem izgubimo tudi stabilnost in čut za podlago.

Ko nosimo kakršno koli obuvalo, ne čutimo tal. Otroci, ki shodijo bosi, ne gledajo toliko v tla, kot
otroci, ki se učijo hoditi obuti. Bosi podplati odlično »berejo« podlago, in otroku ni treba še s
pogledom preverjati, kam stopa.
Če stalno hodimo bosi, postanejo možgani dovzetni za podatke o podlagi, ki jih odčitavajo podplati.
Zato se bosonogci manj spotikajo, zelo redko pohodijo kaj ostrega ali spodrsnejo. Bosa stopala tako
vzpostavljajo temeljni čut pri orientaciji v prostoru.
Podplati od stalnega nošenja čevljev otopijo in izgubijo naravno odpornost, pa še nakopljemo si
težave, kot so žulji, kurja očesa, glivična obolenja itd.

Ekstremitete so naravno hladnejše od trupa in tudi bolje prenašajo mraz. To sposobnost izgubijo, če
so stalno zavite v oblačila.
Že v nekaj letih lahko navadimo stopala, da jim je pri temperaturi okrog 5°C; brez težav lahko
vzdržijo tudi temperature okrog 0°C, med stalnim gibanjem in v suhem vremenu pa tudi pod
lediščem.
Povrhu tega so bosonogci odporni na vročino in jim ni težko hoditi niti po precej vročem asfaltu.

Pomagaj si sam!

teža

peta

zaobljen vrh čevlja

Potlačen palec

podpirajo stopalni lok

Privzdignjen prstni del čevlja

površine stika s tlemi

(Priloga Jane – priporočam!).

vedno

izrečenimi »argumenti« neizrečeni strah pred drugačnostjo.
točno določene

Visoka

udobno

*    *     *
1. resnica: osnovni razlog, da nosimo čevlje, je ta, da jih nosijo vsi drugi

2. resnica: zdrav čevelj ne obstaja

3. resnica: Podplati so pomemben organ dotika

4. resnica: Stopala so zelo odporna na mraz (in vročino)

ZANIMIVOSTI  -  BOSONOGI  NAOKRO G



5. resnica: stopala lahko »dihajo« le, ko so bosa

6. resnica: Noben zakon ne prepoveduje bosonoge hoje

7. resnica: bosa stopala so temelj fizične lepote

8. resnica: stopala potrebujejo hojo tek (in še kaj …)

9. resnica: le z bosimi stopali smo elektro-magnetno ozemljeni

10. resnica: manj čevljev, manj stroškov

Koža na podplatih naravno raste hitreje kot drugod na telesu, prav tako se stopala močno potijo. Ko
hodimo bosi, odmrle celice in znoj sproti obrusimo ter prezračimo kožo, v čevlju pa ustvarjamo
idealne pogoje za razvoj mikroorganizmov in smrada. (To žal drži tudi za minimalistično obutev.)
Bosonogci ne poznamo glivičnih obolenj stopal in smradljivih nog. Po drugi strani še tako umazane
podplate, ko se vrnemo z dolge hoje – celo po mestnih ulicah – čudovito umijemo z dvominutno
hojo po rosni travi ali minuto drgnjenja ob zmočeno hrapavo površino.

Biti bos je človeška pravica. Prepoved vstopa ali gibanja v določenem prostoru samo zato, ker je
nekdo bos, je akt čiste diskriminacije. Zdravstveni, varnostni, higijenski, estetski ali kulturni razlogi so
navadno le stvar internih pravil ali norm, včasih pa so tudi čista kaprica uslužbenca, katerega bose
noge osebno morda niti ne motijo, a sklepa, da gotovo obstaja kak zakon, ki jih prepoveduje.
Bosonogci najpogosteje naletimo na »spuščene zapornice« v konservativnem okolju, kjer je tudi
sicer veliko predsodkov in ksenofobije. Toda s pokončno držo in odločnostjo lahko gremo bosi kamor
koli: sam sem vstopil v EU parlament (v Bruslju Strasbourgu), v naš Državni zbor, rokoval sem se s
predsedniki držav, komisarji, župani, ministri, prenočeval v hotelih s petimi zvezdicami, potoval z
letali, vlaki, avtobusi – vedno bos.
Celo bosonoga vožnja avtomobila ni prepovedana! Policisti vas lahko kaznujejo zaradi vožnje v

(visoke petke, japonke, cokle ipd.), saj v taki obutvi nimate ustreznega oprijema na
pedalih. Če vam policist ob bosonogi vožnji slučajno ne bi dal miru, ga kar izzovite (če premorete
dovolj samozavesti): kako je mogoče z bosim podplatom imeti oprijem kot z robustnim
policijskim čevljem?

Če ne nosimo čevljev, postanejo stopala atletsko utrjena in s tem lepa. Koža se odebeli, a ostaja
rožnata in elastična, poveča se le trpežnost podplata in gibčnost vseh sklepov v stopalu.
Ljudje, ki dolgo hodijo bosi, izžarevajo izredno mero prizemljene samozavesti in stabilnosti.
Deformacije stopal se neizogibno odražajo na celotnem telesu. Zdravo, lepo stopalo je torej

temelj osebne lepote.

Bosa stopala dobijo zares zdravo obliko le, če jim nalagamo raznoliko gibanje po raznolikem terenu.
Odprt palec in zdrav stopalni lok dosežemo ob kombiniranju bosonoge hoje teka. Samo hoja je
premalo. Človek je po naravi tekač!

Vsi vemo, kako pomembno je ozemljiti hišo, saj s tem poskrbimo za odvajanje statične elektrike in
preprečimo škodo ob udaru strele. Tudi naše telo se giblje med naravnimi in umetnimi elektro-
magnetnimi polji. Stik bosih stopal s tlemi omogoča prost odtok nabranih elektronov v zemljo,
posebej med hojo po vlažnih gozdnih tleh ali rosnem travniku.
V urbanem okolju se ljudje izredno redko dotaknejo naravne površine z bosimi podplati ali dlanmi.
Elektromagnetni »smog« pahne organizem iz naravnega ravnovesja in doprinaša k razvoju
mariskatere bolezni.

Dandanes redkokdo poseduje manj kot deset parov obutve. Prepričani smo, da potrebujemo
posebne čevlje za posebne namene. Ene copate za doma, druge za telovadbo, tekaške za tek,
košarkaške za košarko, gojzarje za v hribe, škornje za v dež, zimske škornje za v sneg, gumijaste
škornje za na vrt, plesne čevlje za ples, lovske za lov …
Jasno, da bosi ne moremo smučati ali drsati ali (tekmovalno) igrati nogometa, pri mnogih športih in
hobijih pa (posebej kot rekreativci) bosonogi povsem dobro shajamo. Če se s čim takim ne

in

neprimerni obutvi

slabši

dobesedno

in
bosonogi

in
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Namesto 11. resnice …

ukvarjamo, potem pa sploh nimamo pametnega razloga, da kupujemo cel kup čevljev.
Pa ne pozabimo: čevelj z veliko rabe ponosimo in ga moramo zamenjati, bosa stopala pa se sama
obnavljajo in krepijo.

Strokovnjak za bolezni nog Dr. William A. Rossi je dejal:

Nisem ne paničar ne utopist, ne sprašujem se niti: »Kako smo lahko tako zašli?« niti: »Kdaj bo prišel
ta dan …?« Iz osebne izkušnje vem, da ljudje slepo ponavljajo za večino in da prezirajo
»neprilagojence«. Novih navad ne sprejemajo razumsko, vanje jih je možno le preslepiti – bodisi z
udarno reklamo ali splošnim družbenim trendom.
Bosonogost bo zato še dolgo nekaj obrobnega, čemur se bo večina posmehovala. Ta posmeh ni sad
védenja, izvira iz gole nečimrnosti. Toda če bi nekdo dve leti vztrajal bos, se ne bi več posmehoval,
tudi če bi se nazadnje odločil spet obuti, saj bi imel izkušnjo. Največji sovražniki zdravega napredka
so kritiki brez izkušnje.

Vir:

»Štiri milijone let je bilo potrebnih, da se je razvilo edinstveno človeško stopalo in posledično
znamenita človeška hoja, mojstrovina bionengineeringa. Toda v le nekaj tisoč letih in z zgolj enim
malomarno oblikovanim pripomočkom, našimi čevlji, smo izkrivili čisto anatomsko formo človeške
hoje, onemogočili njeno tehnično učinkovitost, jo prizadeli s pritiski in obremenitvami ter zanikali
njeno naravno veličastje, ki se izraža v obliki in lahkotnosti giba od glave do stopal.«

https://narapetrovic.wordpress.com
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1. avgust  do 3. avgust

5. avgust od 18:59 do 8. avgust

6. avgust ob 23:52 je mlaj in sicer v ozvezdju leva.

do 6:31, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v členkih, ramenih,
rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik, bronhiji.

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

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

3. avgust od 6:31 do 5. avgust do 18:59, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

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

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.
Dober dan za pranje perila.

do 5:58, Luna v Levu, padajoča. Na
te dni je še posebej koristno sproščanje energij v srcu, hrbtenici, krvnem obtoku, medvretenčnih ploščicah.
Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije
podpirajo na vaši poti skozi življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih
nosi vaša kri, dosežejo vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo
hrbtenico, bremena, ki so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

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

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

V astrologiji velja, da ko je nek planet v osrčju Sonca, po astrološko v Kazimi, ima le ta še posebno moč, takrat
sta Yin in Yang v popolnem zlitju, zato je takrat planet še posebej močan.
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6.  avgust od 23:45 do 23:59 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 srce, kri, hrbtenica, medvretenčne
ploščice.
Nič ni treba komplicirat. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

Rane nastale ob mlaju se odlično celijo, mlaj je najboljši čas za razne operacije, izjema so le deli telesa, ki jim
vlada Luna tega mlaja.

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi
naravnim tokovom.

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

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

do 15:09, 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.

do 22:19, 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.

do 3:05, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje  energije v spolne
organe, trebuh,  kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

8. avgust od 5:58 do 10. avgust

10. avgust od 15:09 do 12. avgust

12. avgust od 22:19 do 15. avgust
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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.

14. avgust ob 12:57 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

do 5:26, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v stegna, jetra,
kolke.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

do 6:08, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za krepitev energij v kosteh,
sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

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

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

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

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

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

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

15. avgust od 3:05 do 17. avgust

17 avgust od 5:26 do 19. avgust

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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19. avgust od 6:08 do 21. avgust do 6:44, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje  goleni, gležnjev.  Na
te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Dober dan za čiščenje oken.

Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

21. avgust ob 3:46 je polna Luna v ozvezdju Vodnarja. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih
področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem
ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

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

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

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

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.
Zelišča, ki pomagajo ob težavah s krčnimi žilami nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja
kot ponavadi.

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.

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.

21. avgust od 6:44 do 23. avgust do 9:14,
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23. avgust od 9:14 do 25. avgust

25. avgust od 15:14 do 28. avgust

30. avgust od 13:34 do 2. september

do 15:14, 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.

do 1:09, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah,
vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

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

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

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

28. avgust ob 11:36 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju,
nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

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

28. avgust od 1:09 do 30. avgust do 13:34, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v členkih,
ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik, bronhiji.

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

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

do 2:02, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

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

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

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 6. avgusta in po 21. avgustu.

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

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

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

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

Od 6. avgusta do 21. avgusta naprej je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v
tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh
ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno
hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.
Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

Hipokrat je zapisal: Ne dotikaj se z železom nobenega telesnega dela, ki ga vodi znamenje skozi katerega Luna
pravkar potuje.
To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.
Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje  pa uspejo
operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji hrbtenice:

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

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

Zalivanje vrta:

Splošno v tem mesecu:

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

Pred vami je nedvomno mesec, ki vam ga priporo Mesec bo za vas verjetno minil bolj
umirjeno,  počutili se boste bolj introvertirano, ustrezala vam bo tišina in iskali boste umirjen kotiček, kjer
boste lahko sami s seboj. Pomembno je, da ta tihi mesec izkoristite za polnjenje svojih baterij in ne razmišljate
o tem, da ni akcije in se okoli vas ni dogaja, na negativen način. Pred vami je priložnost, da raziščete svet
sočutnosti in duhovnosti, lepote neskončnosti Univerzuma in globin vašega lastnega bitja. Ravno zato vam
priporo Vaša intuicija je lahko v tem mesecu močno
vodilo kam naprej. Ker vas lahko drugi napačno razumejo je pomembno, da ste v svoji komunikaciji jasni,
konkretni in razumljivi. Ker se letna energija pokriva z mesečno bo to v tem mesecu še toliko bolj izrazito, zato
se resnično umirite in si dopustite, da se regenerirate.
Kristali, ki lahko pomagajo: Larimar, Lepidolit

Morda boste imeli občutek stagnacije in umirjenosti, vendar pa boste imeli na voljo vsa orodja za navezovanje
medsebojnih stikov. Mesec torej pre

za zbiranje informacij. In to bo tudi mesec v katerem se vam utegne zgoditi tudi kak
Naredite si na kaj je tisto, kar si

in na svojo prihodnosti. Ustvarite si močno bazo za udejanjanje dolgoročnih ciljev in doseganje sanj.
Pojavljala se bo notranja nuja, da bi aktivno delovali, vendar čas še ni primeren in zato se vam lahko zgodi, da
bodo vaše ideje zavrnjene ali da vas bodo ignorirali. Počakajte na naslednji mesec. Vzemite si čas za branje,
študij in raziskovanje možnosti in priložnosti. Tudi letno gledano ste v tej hiši, zato je mesec potencirana
energija leta tudi na čustvenem področju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Rodonit, Rodokrozit

Počutili se boste entuziastično in sreča bo v tem mesecu na vaši strani. Pred vami je intenziven mesec,
primeren za potovanja, začetek novega posla, veliko spremembo v trenutni situaciji ali postavitev čisto novih
načrtov za prihodnost. Polni boste energije in elana, zato bo to izjemno dinamičen in energijsko nabit mesec.
Navdih bo izpolnjeval vaš vsakdan in vam dal energijo, da nadaljujete s projekti, ki ste si jih zastavili v
preteklih dveh mesecih. Zapisujte si ideje, ki jih boste prejemali, kajti v naslednjih mesecih vam bodo zapiski

Pomembno je, da ohranjate mirne živce in se ne razburjate. Mirnost in zbranost se bosta v
tem mesecu obrestovali. Izogibajte se jezi, saj izčrpava vaša jetra. Odsvetujemo u

Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Kalcit

V tem mesecu boste občutili pozitivno energijo in razpoloženje. Radost in navdušenje bosta prisotna večino
časa. To kar je resni omembno je, da vas navdušenost in ideje ne odnesejo v prenagljene odločitve.
Bodite zelo premišljeni in se ne spravljajte v nepotreben stres. Vaše akcije naj bodo plod premisleka, zrele in
izpeljane na odgovoren način. Dobro premislite, preden si dovolite speljati na stran pota ali v popolnoma
drugo dejavnost, kot jo trenutno opravljate. V tem mesecu je pomembno, da vzdr

Kaotične misli
in akcije pa bodo upočasnile vaš napredek. Umirjeno in s premislekom naj bo va Energija bo tudi v
čustvenem smislu strasna, kajti energija se v tem mesecu množi, zato jo izkoristite za premišljene akcije.
Kristali, ki lahko pomagajo: Dioptaz, Smaragd
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5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

Osrediščenost in treznost bosta v tem mesecu zaželeni. Mnogo bo priložnosti, ki vam bodo prišle naproti in
soočeni boste z dilemo katero pot izbrati za nadaljevanje v prihodnosti. Pomembno je, da si vzamete čas in
opazujete kaj se dogaja. To bo mesec, ki vam bo pokazal kje se nahajate in zato bo izjemno primeren mesec za
podalj na va , kjer boste lahko Mesec
pred nami bo lahko zelo čustven in nepredvidljiv z mnogimi vzponi in padci. V tem mesecu imate možnost
odkriti veliko novih stvari o samemu sebi, kar utegne biti naporno. To je izjemno poučen čas in izkoristite ga za
nova učenja. Preverite svoje napredovanje in usmeritev, vendar ne delajte velikih sprememb. To ni čas velikih
dejanj, je čas tihega opazovanja in raziskovalnega procesa. In predvsem se negujte!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kianit, Ametist

Pred vami je mesec, ko boste v polni formi. Počutili se boste močni, imeli boste jasno vizijo in občutek, da ste
tukaj z namenom. V svojem opazili več materialnega obilja in blagostanja. Obilje, ki ga izkušate
v tem mesecu je direktno povezano z vašimi preteklimi aktivnostmi in vloženim trudom. Pozitivnost in
navdušenje nad dogodki vas lahko zavede v rigidnost in nefleksibilnost, ki lahko povzroči napetosti v
medsebojnih odnosih. Vzemite si

popravljanje drugih ljudi in njihovo kritiziranje. Mehkoba bo zato v tem mesecu hkrati izziv in
zelo pomembna kvaliteta. Pomembno je, da to težnjo prepoznate in ste sočutni do sebe in do drugih. Globoko
dihajte in Bodite pozorni pri vožnji z avtomobili.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Sugilit

Mesec v katerega vstopate, bo mesec zabav, zato izkoristite priložnosti za zabavo in užitek v tem mesecu.
Uživajte v dobri hrani, dobri družbi in drobnih užitkih za dušo in telo. To je čas, ko lahko uživate v tesnih
osebnih stikih in ko čutite podporo s strani ljudi, ki vas obdajajo. Pojdite v družbo, ven med ljudi, tudi če to ni
v vaši naravi ali pa ste zaradi aktivnosti prejšnjih mesecev pozabili na druženje. Izkoristite prilo

Ravnovesje je v tem mesecu izjemno pomembno, še posebej v začetku
meseca boste čutili, da se pripravlja nova energija. To ni primeren mesec za velike spremembe v novih
smereh, opazili pa boste, da z večjo lahkoto dokončujete mnoge majhne naloge, ki ste si jih zastavili v
prej . Bodite pozorni do sebe in do najbli
Kristali, ki lahko pomagajo: Rubin, Safir

Morda vam bo mesec prinesel občutek nesigurnosti glede prihodnosti. Energija bo bolj usmerjena navznoter
v va Bolj boste zamišljeni, osrediščeni v sebi in tihi. Pred vami je čas velikih sprememb. Lahko se lotite
česa popolnoma novega na poslovnem ali osebnem področju. Pomembno je, da iskreno pogledate v trenutno
situacijo in pogledate kaj bi radi spremenili in kje bi radi bili v prihodnje v svojem življenju. Modro je, da si
naredite jasen in natančen načrt, a vendar ostanete dovolj fleksibilni, da greste s tokom. Ne delajte
impulzivnih akcij, pogovorite se o skrbeh in strahovih pred prihodnostjo z dobrim prijateljem. Potrpežljivost je
mati vseh modrosti in v tem mesecu zelo na mestu. Negovanje bo za vas
Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Čaroit

Končno boste zopet v svojem elementu. To je mesec, ki vam bo prinesel avanture, zabavo in nov entuziazem,
s tem pa tudi nove izzive, novo energijo in prepoznavnost v zunanjem svetu, ki jo lahko dobro izkoristite. To je
idealen mesec za potovanja, spoznavanje novih krajev in novih ljudi. Veliko bo akcije in stvari se bodo hitro
spreminjale, počutili se boste kot doma. Veliko prilo

Vendar ne pozabite na točnost. Vedite da ste v tem mesecu postavljeni pod reflektorje in da se
lahko pokažejo tako vaše dobre kot tudi slabe strani. Pozitivna naravnanost in optimizem bosta v tem mesecu
va a na polno
Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Spinel
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Meta je zdravilno,osvežujoče zelišče, hladno-toplega okusa in prijetnega vonja. Je trajnica. Uporabni
deli mete so sveži in posušeni listi, cvetove pa uporabljamo za solato in dekoracijo.

Poprova meta (Mentha x piperita) je znana že iz antičnih časov. Stari Egipčani in Grki so jo gojili v
zdravilne namene, saj je bilo že tedaj znano njeno blagodejno delovanje na živce. V grški mitologiji je
poprova meta začarana nimfa, Plutonova ljubica, ki jo je iz ljubosumnosti v rastlino, ki jo lahko vsak
zmečka, spremenila Plutonova žena Persefona. Pluton, ki ni mogel odčarati ženinega uroka, je
rastlino obdaril s privlačnim vonjem, ki zadehti vsakokrat, ko zmečkamo njene liste. Prav po zaslugi
privlačnega vonja ter izjemnih zdravilnih učinkov poprova meta vse do danes ostaja zelo priljubljena
rastlina. Priljubljenost, kar se tiče gojenja, si je poprova meta pridobila s svojo preprostostjo. Je
izjemno nezahtevna rastlina, ki brez posebnega napora gojitelja uspeva tako na vrtovih kot tudi na
balkonih in terasah ali pa kar v domači kuhinji.

Njeno naravno okolje je Sredozemlje, ampak lahko uspeva povsod, kjer je toplo podnebje. Lahko jo
gojimo tudi doma, saj ni zahtevna rastlina.

Listi poprove mete so po zaslugi prijetnega vonja zelo priljubljena začimba, zaradi številnih
blagodejnih učinkov na zdravje pa se veliko uporabljajo tudi v zdravilstvu in farmaciji. Uživanje
poprove mete ali njenega eteričnega olja mentola ureja prebavo tako na globalni kot na celični ravni,
kjer pripomore k boljšemu vpijanju kalcija . Ureja težave z vetrovi, izboljšuje tek, pospešuje nastanek
in izločanje prebavnih sokov ter izločanje žolča. Priporočljivo jo je uživati ob slabosti, saj umirja
želodec. Delovanje na živčne končiče ji omogoča učinkovito blaženje bolečin. V deželah s toplim
podnebjem v najbolj vročih dneh pijejo čaj iz poprove mete, saj ta spodbuja potenje. Eterično olje
poprove mete (mentol) koristi pri prehladu , mentolovi pripravki blažijo bolečine v grlu pri različnih
okužbah. Hladilno-grelni učinek mentola je odličen za zunanjo uporabo pri bolečih mišicah, sklepih
ali zobobolu. Vtiranje mentola v prsni koš sprošča sapnice in lajša dihanje. Stranski učinki uživanja
poprove mete niso znani, ob zmernem uživanju tudi mentol nima neprijetnih posledic. Pazljivi pri
uživanju poprove mete in izdelkov, ki jo vsebujejo, morajo biti le ljudje z žolčnimi kamni, tisti, ki jih
rada muči zgaga, ter bolniki, ki jih muči spahovanje. Če ste noseči, se pred uživanjem mentola in
mete posvetujte z zdravnikom. Pripravkov iz mentola ne uporabljajte pri zelo majhnih otrocih, saj
lahko povzročijo zadušitev.

Imamo čez 30 različnih vrst mete: maroška meta, jabolčna meta, dlakava meta...
Dve glavni vrsti so zelena meta in poprova meta.

Občutljiva in suha koža bo vesela kombinacije mete in žajblja. Žličko vsakega stresite v pol litra vroče
vode, prevrite in pustite stati en dan. Nato tekočino precedite in dodajte tri žlice sladke smetane ali
mleka. S tekočino premažite obraz in jo na njem pustite 15 minut. Preostanek tekočine hranite na
hladnem mestu ali v hladilniku en teden. Postopek lahko ponovite vsak dan. Ko obraz izperete s
hladno vodo, boste naravno vlažnost obraza najlažje ohranili s tankim slojem kreme.

Recept: Tradicionalni maroški metin čaj

V veliki kovinski posodi zavrite vodo in dodajte zeleni čaj ter nekaj kock sladkorja. Še enkrat zavrite.
Odstavite z ognja. Dodajte svežo vejico mete in še enkrat zavrite. Odstranite z ognja. Počakajte, da se
ohladi. Postrezite v prozornih skodelicah skupaj z vejico mete.

www.bodieko.si
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Mačji krempelj ali mačji krempeljc je  tropska vzpenjalka iz džungel porečja Amazonke ima ob dnu vsakega
lista po dva ukrivljena trna, ki spominjata na mačja kremplja. Rastlinsko zdravilo, ki ga pridobivajo iz
notranjega dela drevesne skorje ali iz korenin, imenujemo tudi mačji krempelj ali špansko u a de g ato.
Njegove izvlečke še posebno cenijo v Avstriji in Nemčiji, kjer so ti pripravki na voljo samo z zdravniškim
receptom. Predpisujejo jih za spodbujanje imunskega odziva pri rakavih bolnikih, oslabljenega zaradi
zdravljenja.

Korenina mačjega krempeljca sicer vsebuje višji odstotek zdravilnih učinkovin kot notranji del drevesne skorje,
vendar domačini zaradi ekoloških razlogov raje uporabljajo skorjo. Če odrežejo del skorje, se rastlina ohrani, če
pa ji odstranijo del korenin, je v celoti ogrožena.

Obstaja na ducate sorodnih vrst, vendar v divjini za zdravilne namene nabirajo predvsem dve: Uncario
tomentoso in Uncario guianensis, ki rasteta predvsem v Peruju in Braziliji. Na tržnicah Južne Amerike lahko
pogosto vidimo velike kose njunega lubja. Sicer na tržišču mačji krempeljc dobimo v obliki kapsul, tablet, kot
tinkturo ali kot posušeno rastlino oziroma čaj.

Novejše znanstvene študije so v mačjem krempeljcu odkrile več zdravilnih učinkovin, ki krepijo delovanje
imunskega sistema in zavirajo vnetja. Prav te sestavine so verjetno razlog, zakaj rastlino že od nekdaj
uporabljajo za boj proti tumorjem, artritisu, griži, želodčnim čirom in drugim vnetnim ali nalezljivim boleznim.
Vendar za zdaj še nimamo kliničnih dokazov, ki bi tovrstno rabo potrjevali.

Za ugodne učinke te rastline v boju proti raku in pri krepitvi imunskega sistema naj bi bilo zaslužnih več njenih
sestavin; marsikatero preučujejo že desetletja. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so raziskovalci
ugotovili, da vsebujeta notranji del skorje in tudi korenina spojine procianidolne oligomere, ki pri živalih
zavirajo rast tumorjev.

V osemdesetih letih so nato nemški znanstveniki izolirali še druge sestavine rastline, ki krepijo imunski sistem,
med drugim s spodbujanjem fagocitov, posebnih imunskih celic, ki požirajo viruse, bakterije in druge
mikroskopske povzročitelje bolezni.

Leta 1993 je bila v Italiji opravljena študija, ki je odkrila še eno vrsto spojin, glikozide kinovične kisline, ki imajo
raznovrstne ugodne vplive na telo. Delujejo kot antioksidanti in iz telesa odstranjujejo škodljive proste
radikale. Poleg tega tudi ubijajo viruse, blažijo vnetje in zavirajo pretvorbo normalnih celic v rakave.
Kaj še vse

Mačji krempelj lahko telesu pomaga tudi pri boju proti trdovratnim okužbam, kot je na primer vnetje obnosne
votline (sinusitis).

K mačjemu krempeljcu se že dolgo zatekajo pri iskanju pomoči za lajšanje bolečin. Zaradi protivnetnih
lastnosti je očitno učinkovito zdravilo za blaženje bolečin v sklepih pri protinu in nekaterih drugih vnetjih
sklepov. Seveda bodo potrebne še dodatne raziskave za natančno določitev vloge, ki jo ima ta rastlina pri
zdravljenju vnetnih obolenj.

Preliminarne študije so pokazale, da mačji krempeljc pri hkratnem zdravljenju s konvencionalnimi zdravili za
aids lahko pomaga bolnikom, okuženim z virusom HIV, ker spodbudi delovanje imunskega sistema.

Nekateri znanstveniki svarijo pred jemanjem mačjega krempeljca pri kroničnih boleznih imunskega sistema,
kakršne so tuberkuloza, multipla skleroza in revmatoidni artritis, ker menijo, da bi utegnil preveč spodbujati
imunski sistem, kar bi simptome še poslabšalo. Nekateri pa ga priporočajo tudi pri avtoimunskih boleznih in z
njim zdravijo revmatoidni artritis in lupus. Za varno uporabo bo torej potrebnih še več raziskav.

Kupujte le pripravke, izdelane iz Uncaria tomentosa ali Uncaria guianensis. Na trgu namreč obstaja še vrsta
rastlin, ki so podobne mačjemu krempeljcu ali nosijo enako ime, v resnici pa ne gre za isto rastlino. To velja
tudi za pripravke z jugovzhoda Združenih državah Amerike, izdelane iz rastline Acacia greggi, ki ji sicer lokalno
tudi pravijo mačji krempeljc, vendar nima nobene zveze z vrsto Uncaria.
http://www.bodieko.si/macji-krempelj
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Si pripravljena da resnično živiš v svoji polni moči?

10-dnevni izziv za ženske Prebudi Najsrečnejšo Žensko v Sebi

Praznuj svojo Ženstvenost!
Začuti svojo magnetno privlačnost in svojo izvorno moč duše

Prebudi Najsrečnejšo Žensko v Sebi!

Izziv sodobne ženske je, da trpi zaradi nepovezanosti s svojo Ženstveno Esenco. Zaradi tega čuti, da je
nesrečna, nezadovoljna, nepovezana in zunaj sebe išče potrditev in izpolnjenost.

Si ženska, ki si želi biti privlačna in močna hkrati?
Ali se zavedaš kaj kot ženska potrebuješ, da bi se resnično lahko razcvetela?
Ali se lahko neguješ z milino in hkrati stopiš v svojo avtentično Božansko Žensko?

V zadnjih štirih letih sem se mojstrila in spoznavala kako pomembno je za žensko, da je srečna.
Odkrivala sem, da so ženske srečnejše, ko vzpostavijo odnos svetosti s svojo ženstveno esenco v sebi
in dnevno negujejo, spoštujejo in cenijo svojo Ženstvenost.

To ni nekaj, kar bi bilo naravno zame, kajti kot večina žensk sem bila »udomačena« v vzorce družbe v
kateri živimo, ki ceni moške veščine in deluje po principih moške esence. Mnogo let sem se borila,
brcala in grizla, ker sem hotela, da mi »uspe«. In nato sem spoznala izjemno naravo ženstvenosti; Biti
v Toku, Sprejemljivost, Dopuščanje, Voljnost, Odprtost.
Skozi svoje popotovanje v ženstvenost sem usvojila kaj resnično pomeni biti Ženska z velikim Ž.
Dnevne prakse utelešanja pretočnosti, dopuščanja, radosti, miline in radosti so usidrane v samem
temelju moje ranljivosti, avtentičnosti in intimnega partnerstva same s seboj.
in to že štiri leta delim z ženskami v skupinah in individualno. Tokrat se prvič odpiram širšemu krogu
in z vami bom delila največje skrivnosti, ki sem jih na svoji poti odkrila, brezplačno.

In vabim Te, da se mi pridružiš.

Ženske imamo pred seboj izjemno pomembno popotovanje, na katerem je ključnega pomena, če
želimo biti porodne babice »novi Zemlji« ali »novi Dobi«, »zlati Dobi«, kakor koli jo želite
poimenovati, da v sebi prebudimo svoj Izvorni, Avtentični Jaz, svojo ženstveno moč, lepoto in
ljubezen. Potrebno se je spomniti, da si Ljubezen, namesto da jo iščeš zunaj sebe.

Da začnemo ceniti svoje ženske cikle, svojo naravo cikličnosti, ritem, strast in svojo resnično naravo
ženstvenosti v svojih dnevnih aktivnostih, sredi nakupovalnega centra ali poslovnega sveta, zna biti
za večino žensk velik izziv. Le redke uspejo v tem »norem patriarhalnem svetu« brez da bi izgorele,
brez sojenja, kritiziranja ali brez zamer do sebe, življenja, partnerja ali dela. Večina v svoji dnevni
rutini pozabi kako biti zadovoljna in srečna ženska.

In vendar to hrepenenje v tvojem notranjem jedru po tem, da bi bila sijoče, dragoceno darilo radosti
in zadovoljstva, ki Ti si, nikoli zares ne ugasne.
Svojo strast Ženstvenosti, svetost Božanske Ženske, mističnost Boginje, ki je v nas, želim deliti z vsemi
Ženskami, ki čutijo da so uglašene s to temo.
Ko veš, kako začutiti izpolnjenost v sebi kot privlačna, ženstvena, magnetna Ženska, ki ti si, lahko s
svetom deliš svoje Darilo!

Popotovanje prebujanja Najsrečnejše Ženske v Sebi je močno in dragoceno darilo, ki ga lahko daš
sama sebi. Pridruži se mi na Popotovanju Vase! http://divine.si/najsrecnejsazenska/izziv.html
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In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

P.S. 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!
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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


