
Pozdrav svetlobe !
Zopet praznujemo okroglo, tokrat 80 številko. In 8 je moje število, o katerem je moja Noura povedala
zanimive re
Že v prejšnjem mesecu sem pisala o praksi hvaležnosti in moji vodniki so me napeljali na novo
notranje popotovanje, ki ga za žnosti. Hvaležnost je ena od
tistih vibracij, za katere je

ž
življenja in o njej pišem tudi v svoji novi knjigi Noura.

Želim vam izjemen mesec in obilo darov, zavedanja dragocenosti in številne mavrice na vseh podro
šega življenja. Naj bo žni prah radodaren z vami!

či, več v nadaljevanju.

čenjamo 15.2.2013 z naslovom Moč Hvale

čude

čjih
va čude

Taja Albolena

i u u
pokazal, da iz in to v sodelovanju z
vibracijo ljubezni V v u z jo je a Voda je

japonsk znanstvenik Emot , ki se je popolnoma predal raziskovanj vode,
oblikuje najlepši kristal, ter najbolje in najmočneje čisti vodo,

. ibracija hvaležnosti odnos ljubezni podobn molekuli H2O.

Hvale

o. Iz izku

Svet
zdaj potrebuje hvaležnost. Končno se moramo naučiti, kaj pomeni imeti dovolj", pravi Emoto v svoji
knjigi. In z vsem Bitjem se strinjam s tem. Zato je ta prvi pomladni

žnost za ta ž življenja je nekaj, kar bi morala biti naša dnevna praksa, namesto, da se
pritožujemo in sitnarimo okoli tega

ževanje glede tega, ni, osnova našega ob
šamo v krizi. Ko izhajamo iz pomanjkanja je to kar dobimo še ve

žnost in izobilje vsega kar nam je dano in
kar že imam šenj vem, da je izziv to razumevanje iz mentalnega nivoja prenesti skozi naš

šanje tega skozi naše telo. In zato so dnevne prakse, ki jih bomo skupaj delali 28
dni tiste, ki nam bodo pomagale utelesiti to vibracijo hvaležnosti, da postane naša nova navada. “

žnosti, pa

številnimi izzivi; kje nismo
pripravljeni praznovati, kje nam manjka fleksibilnosti in kaj želimo nadzorovati. Tla se bodo tresla in
mnogim se bo spremenilo življenje.

čude
česa nimamo. Vedno bolj mi je jasno to, da je sojenje in

razsojanje, kritiziranje in prito česar čutka pomanjkanja, ki
ima za posledico vse kar izku č
pomanjkanja. Namesto tega se raje osredotočimo na hvale

čustveni svet v izku

čas prebujanja idealen za dnevno
prakso hvale če boste potovali z nami ali po svoje v naslednjih 30 dneh do naslednjega
snidenja.

Mesec je tradicionalno mesec praznovanja in letos nas bo soočil s

Življenje je prekratko,
da bi ga zapravili za stvari,
ki nas ne veselijo.

(Matejan)

MISEL MESEC AMISEL MESECA

stevilka 80 februar2013
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Tempelj Divine, Miklo

7 2 3 AlterSLO sejemska prireditev predavnje Postani najsre

18.2.2013 Tempelj Divine, Miklo 7
BO

3 Tempelj Divine, Miklo

3 3 Tempelj Divine, Miklo Premik iz delovanja v
veli

ob

za n mo notranjim popotovanjem vase preko spleta,
V tem 28 dni trajajo bomo sre s praksami hvale

Ve http://www.divine.si/divineawakening/hvaleznost.html

ob . uri

ob 15. uri , vabim na

Predstavila bom 10
vodil kako postati najsre

ob 18. uri , vabim na

http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

ob 18. uri , vabim na

divinefeminine/prebujanjezenstvenosti.html

ob 10. uri , vabim na enodnevno dru

Ve

ob 18.uri srečanje za
ob mlaju. Pomlad se začenja in s prvo pomladno luno tudi začenjamo popotovanje, ki ga začel izdih mame
Gaie. Več o tem, kako pomemebno je predreti trdo Zemljo in postati mlada rastlinica na poti k soncu v
tokratnem dru Prispevek 26€. Prijave obvezne!

č e z novim
čem popotovanju se vsak dan čali

čutek hvale

čudnega, da je

č o notranjem popotovanje na povezavi:

čanju bom predstavila kaj če jo aktiviramo, kako
smo čnej

čnej

http://www.divine.si/

do 18. ure, z odmorom za kosilo med 13. in 15. uro, v templju Divine na Miklošičevi 13 v
Ljubljani. Prispevek za enodnevno druženje je 108€. čijo med delovanjem
in paradigmo osebnosti ter tem, da samo si. Večina jih interpretira, da “ samo biti” pomeni nedelovanje,
pasivnost in za mnoge gre tudi za enačaj med lenobo, zato se jim paradigma “biti” zelo upira. V resnici sta
delovanje in nedelovanje polarnosti ene in iste paradigme in sta čisto nekaj drugega kot Bit. Kajti ko si v
Biti, si v toku in si v akciji. Če vas zanima več in si času biti aktivni brez
delovanja, se nam pridru č o dru
http://www.divine.si/divinealignment/izdelovanjavbit.html

Tempelj Divine, Miklo čeva 13, Ljubljana, LaLuna sveti krog,

č Hvale

čeva 13

čenej

čeva 13

čeva 13

čeva 13
častnost Biti

ši

žnosti

ši

ša Ženska na
svetu

ši
ŽANSKE ŽENSKE.

ši

ši

ženske

ženju.

žnosti in ob tem, ko bomo
poglabljali stik s seboj se bo ob žnosti vedno bolj sidral v vas in vam pomagal v ustvarjanju obilja
v vašem življenju. Tina Maze je v ennem od svojih intervijujev povedala, da se vsako jutro ko vstane najprej
zahvali za vse kar je in kar ima. Je potem kaj življenje z njo tako darežljivo?.

Na sre ženska esenca skriva za nas, kaj nam prinese,
ženske tiste, ki bomo spremenile svet in kako postati najsre ša Ženska na svetu.

ša ženska na svetu. Sledi meditacija povezave z žensko esenco. Vabljene!
Prijave so potrebne zaradi omejenega števila mest.

otovale skozi sedem obrazov Božanske
Ženske. Kajti p

ženje

Še vedno opažam, da ljudje ne lo

želite razjasniti, kako v tem
žite na enodnevnem popotovanju vase. ženju na spletni strani

. .2013

16.2.2013
za pare 108€

je

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

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

.

Prijavite se preko e-maila in prejeli boste navodila kako poravnati vaš prispevek 44€ za notranje
popotovanje Mo . Ob potrdilu plačila boste prejeli geslo in uporabniško ime za vstop na
posebno spletno stran Mo , kjer vas bodo vsak dan čakala navodila za dan in zvočni zapis z
vodeno meditacijo za vsak dan, 28 dni, kolikor potrebuje eteri

V naslednjih 3,5 mesecih bomo p

33 .

Sedem sre
, sprejemanje svoje lepote in kako pomembno je, da se postavimo

na svoje mesto v mre

č Hvale
č Hvale

čno telo, da usvoji novo navado.

č o notranjem popotovanju na spletu:

čanj vsakih 14 dni bo razkrivalo na

č o notranjem popotovanju na spletu:

žnosti
žnosti

Ve

š odnos do sebe kot
do Ženske, zdravljenje notranjega otroka

ži življenja. Prispevek 333€. Ve

,v Ljubljani

Prispevek
3

Ženske smo druga ški tudične, Mo

€

Prijave obvezne!

Prijave obvezne

1 . .

prvo sre
OBRAZOV

20.2. prvo sre

2 .2.

201

čanje notranjega popotovanja

201 čanje notranjega popotovanja
DivineFeminine Prebujanje

201

Ženstvenosti.
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8.3.2013

16. in 17.3.2013 Sem kar sem. Sem

bomo tudi letos skupaj praznovale na ve

vabim na vikend dru
stvena

Prispevek 288€.
Spoznaj izvorni na

čerji, na katero si vabljena. Če začuti

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

š se javi, kajti
potrebne bodo rezervacije mest v izbranem lokalu, kjer se bomo ženske dobile.

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

Ženska.

23.3.2013
108€

je vabim na celodnevno dru od 10. do 18. ure z
odmorom za kosilo med 13. in 15. uro. Prispevek . Ve

ženje

živeli naši starši. Vendar ni rešitev v tem, da se z njimi bojujemo ali se jim izmikamo, potrebno se je soo
ženju

bomo pogledali kako voditi samega sebe, kako prese žljivost zaradi katere
pogosto sebe zatremo, zanikamo ali se popolnoma povozimo. Pomembno je, da najdemo stik s svojo dušo
in si dovolimo, da jo v polnosti utelesimo in zaživimo.. Prijave obvezne!

BODI ORIGINAL, NAMESTO KOPIJA!
činoma smo udomačeni v vzorce, po katerih so

čiti s
tem, kar je v nas. Avtentičnost je ključ vodnarjeve dobe in sili nas v soočenje s samim seboj. Na dru

či potrebo po ustrezanju in ustre

D O G O D K I MAR EC 2013M ARD O G O D K I EC 2013



Ko sem prvi
prvo druženje za pare, ki je namenjeno spoznavanju naše

razli

Pa vendar enkrat na leto pride
.

Iz prakse sem ugotovila, da razumevanje sebe pri

e

o

do e

č brala knjigo Johna Greya mi je bil naslov Mo čni, č in to osnovo
sem v malce drugačni obliki uporabila za na

čnosti in medsebojnemu razumevanju. V soboto 16.2.2013 ob 9. uri v Templju Divine.

čno zelo različni. Vendar z obilico podatkov in informacij, ki
jih dobimo iz knjig pogosto nimamo kaj početi, čno upiramo temu, da
podpiramo tri vogale v hi

čas, ki ga čakujemo z vznemirjenjem in pričakovanjem, mo
Valentinovo Valentin prinaša ljubezen in tradicionalno gledano je bil Valentinov dan

verjetno starodavni festival Lupercalia, praznik, posvečen plodnosti in rodovitnosti,ki je slavil erotiko, vročico
in ljubezen v čast rimske boginje Juno. Nekateri strokovnjaki trdijo, da ime meseca februarja izhaja iz latinske
besede "febres", kar pomeni vročičen.

In zato je februar izjemno primeren čas za vpogled v eno najstarejših tem, ki zanimajo tako ženske kot moške;
Kako smo si različni? Pogosto ko vstopamo v medsebojne odnose sploh ne razmišljamo o tem in vendar je
večino nerazumevanja med pari danes moč pripisati temu, da ne razumemo medsebojnih razlik.

čnej
čiti či in v njemu vzbudi

čil čiti, če je nesrečna.
četek najprej osrečiti sebe. To kar

Ženska si želi odnose in povezanost, moški si želi svobodo.
Ženska bi rada pozornost, moški mir.
Ženska si želi darila, moški ne mara pričakovanj z njene strani.
Ženska si želi da bi ji kdo pomagal, vendar pogosto ne zna tega prenesti na drugo stran in tako velikokrat pride
do konfliktov, ko ne znamo biti hvaležn in imamo namesto tega stvari za same-po-sebi umevne.

K sem vprašala svojega moža kaj si moški v partnerskih odnosih želijo je brez razmišljanja odgovoril:"Da bi
bila ženska srečna." in nato dodal: "No, da vsaj ne bi kritizirala."
Ženske se sploh ne zavedamo tega kako kritične smo do moških in kako s svojo nesprejemljivostjo pravzaprav
odrivamo moške stran od sebe.

Tema dneva bo razlik med žensko in moško esenco in veliko priporočil kako bolje razumeti drug drugega.

Druženja, ki jih vodim so vedno polna praktičnih nasvetov in tudi tokrat se temu ne bom izneverila.

Za pare velja posebna cena 188€, za posameznike 108€.

ški so druga ženske tudi, zelo vše
še

Že lansko leto je prišla pobuda, da bi pripravila druženje na temo raznolikosti med spoloma in v svojem delu v
partnerskih odnosih sem spoznala, da smo si resni

še posebej ženske smo tiste, ki se mo
ši.

ženske pri ški pa ga
pravzaprav ne marajo ...

ženskah pripelje do tega, da ženska postane najsre ša
ženska na svetu in ker si moški zelo želi osre žensko, ga to, da vidi svojo žensko osre
željo, da bi jo osre še bolj. In dejstvo je, da moški ženske ne more osre Ženska mora za
za ženske pogosto spravlja ob živce je opazovanje razlik med njo in
partnerjem, kajti to kako si ženske predstavljajo moške je, da so kot druge ženske, samo da so bolj kosmati.

-Č ISTO SV E Č NE, M OŽE ŽENSKE SMO DRUGA ŠK I TUD I . . .-Č I STO SV E Č NE, MOŽE ŽENSKE SMO D R U G A ŠK I T U D I . . .



V globinah mame Zemlje je bila ustvarjena maternica kreacije skozi kreativne sile božanskega. Vsi smo iz istega
tkanja, ista esenca ljubezni in luči, milosti in informacije. Na molekularni ravni smo vsi enaki, smo energija,
zgoščena v materijo, v obliko, ki smo jo izbrali skozi frekvenco. Zato je v resnici vse ENO. Obstaja le ena
esenca, ki je oblikovana v številna frekvenčna ujemanja. To kar vidiš, je le eden od aspektov, in sedaj veš tudi
to, da več čutiš kot veš, saj je narava čutenja in občutenja pravi odgovor na vsa vprašanja. Vendar si dostop do
tega zaprla skupaj s svojo osmo čakro.

In če sedaj pogledava, kakšna je frekvenca osmice ne gre za število, vedno moraš pogledati onkraj tega, kar je
očitno; gre za frekvenco. Z astrologijo devetzvezdnega kija si na pravi poti, in vendar ne na način, kot ga mnogi
interpretirajo. Razkriva ujemanje vibracij ravno toliko kot nalogo, ki jo prinaša zate. In če zmoreš pogledati
onkraj očitnega, lahko vidiš, da je osmica vibracija obilja. In obilje je celostnost, celovitost, veličina,
izpolnjenost znotraj. Šele ko imaš pogum, da stopiš v svojo notranjo jamo, v najtemnejši in najgloblji del sebe,
se lahko prepoznaš in ljubiš, sprejmeš kot enakovredni del vsega, da lahko ustvariš zase vse, kar si želiš.
Osebna misija tistih, rojenih v osmici, je, da so uspešni in vidni v družbi, ko so sposobni sprejeti in osvetliti
najbolj temne in najbolj skrite dele sebe. V sebi nosijo velike zaklade.

Kot že veš, je frekvenca števil drugačna od arhetipov. Arhetipi so zamrznjene frekvence v energijski matrici
posameznika. In kot vsak kristal ali rastlina za svojo rast potrebuje matrico, da se okoli nje zbere materija, je
tudi pri arhetipih tako, da določijo, kako se boste oblikovali, kakšno obliko in podobo boste prevzeli. In ker so
nekako oprijemljivi, jih lahko preigravate vedno znova in znova.

Življenje je zelo preprosto, vse, kar moraš storiti, je, da znaš brati frekvence. Vse je tu, kajti vse je narejeno iz
frekvenc. Ljubezen je izvorna frekvenca in skozi njeno izkrivljenost se iz enosti rojevajo vsi občutki, ki so prav
tako frekvence. In vedno znova in znova se uglašuješ nanje. Tako dobiš tisto, na kar se naravnaš, razen če je v
tvojem energijskem polju ovira, ki ji pravite vzorec, ki energijo preusmeri v drugo frekvenco.«

Hitela sem zapisovati, kar mi je razlagala deva. Bilo je nenavadno in povsem novo zame, saj leta 2007 še nisem
imela na voljo vseh informacij, ki jih imam sedaj.
In tako sem v varstvo prejela ogrlico. Kljub sprva ostremu nasprotovanju čuvarjev ogrlice je deva zjutraj
sporočila, da želi z menoj v Slovenijo. In tako je šla.

Z njo pa so se odprli portali v razsežnosti, globine in vzporedna vesolja, ki so bili zame dolgo časa le miti in
legende. Tako se je začela prebujati modrost in rahločutnost nekega obdobja, neke ženske, ki je v svojem
svečeniškem obredu poimenovanja dobila ime Taygete Tu Naia.

In to je njena zgodba.

- NO URABEREMO - N OURABEREMO



Ste imeli dramati

Februar bo od nas zahteval fleksibilnost, prilagodljivost, na

Mesec nas bo soo

Ker bo kriza v februarju

Mesec bo od nas vedno znova

čen vstop v februar? No, mesec bo dramatičen, kajti začel se je zemljin izdih, kar pomeni, da
nas energija podpira v izra

čemo pod noge. Februarski izzivi bodo povezani z vsem česar se oklepate, z va

Če ne boste prisotni tukaj in zdaj, vas bodo nepredvidljive situacije in dogodki vedno
znova spodnesli. Prihajale bodo tudi nepričakovane prilo čnega
pomena, da jih boste ujeli in jim sledili.

čil z na
čno kaj in kako bo pri

čani v sebi, da ste s
temi stvarmi opravili, februar bo v vas poiskal tiste ko čke, ki so nesprejeti, sojeni, zanikani in vas soočil z
njimi.
Srečevali se bomo z nelogičnimi situacijami, ki jih ne bo mogoče “premisliti” in re

čati v srce in soustvarjati, sodelovati in seveda tudi prevzeti polno odgovornost za na
čanje in hvale

Če ne veste kako se soočiti s kopenskimi minami, ki nam jih v
ospredje prina častnost Biti, ki
bo 23.2.2013.

čja na

Čeprav vem, da je vsak izziv le preoblečen blagoslov imam

čeprav so moje epizode zdaj občutno kraj

č
Hvale č, ki nam pomaga na na

Čas pred nami enostavno zahteva, da se odpremo in da čutimo, da se
premikamo skozi in tukaj enostavno ni več časa niti energije za to, da se čitite, da se skrivate, da posku

čno za
čini v tem svetu spreminjajo in kako smo mi tisti, ki kreiramo, zato je prvi korak,

da prevzame
čne. Tisti, ki ste zelo trmoglavi, togi in

čnost in fleksibilnost.
Izbira pa je vedno v va

žanju navzven, vendar so prve stvari na katere bomo naleteli na poti naše ovire,
polena, ki si jih me šo potrebo
po ugajanju, biti sprejeti in ob tem žrtvovati sebe. Energija meseca vas nekako ne bo podpirala v tem.

šo pripravljenost iti s tokom, namesto da plavamo
proti toku. Prisotnost bo prvi veliki izziv tega meseca, kajti planeti bodo poskrbeli za to, da bo veliko
zmedenosti in kaosa.

žnosti, zato je prisotnost tukaj in zdaj klju

šo potrebo po nadzoru in kontroli, potrebo po tem, da bi imeli vedno prav in
navezanosti na preteklost. Ko boste ravno mnenja, da veste natan šlo nekaj vmes in vam
popolnoma obrnilo stvari na glavo. In verjemite mi, ne glede na to, kako globoko ste prepri

š

šiti z glavo. Potrebno se bo
spuš še izbire. Aktualna
tema tega meseca bo premik iz glave v srce, iz delovanja v Bit. Odpuš žnost sta še vedno aktualni
orodji, ki nam pomagata ravno v tem premiku.

ša mesec februar, vas vabim na enodnevno druženje Premik iz Delovanja v Veli

še vedno aktualno prisotna in bo videti kot da se seli na osebna podro ših življenj
je hvaležnost tista, ki nam bo vedno znova prišla prav in nam bo vodnica skozi številne preizkušnje in izzive.

še vedno dneve, ko bi se najraje zakopala pod
odejo v želji, da ne obstajam, da me vsi pustijo pri miru in se smilim sama sebi. To je opcija, ki je vedno na
voljo, še kot so bile v preteklosti. Tisto kar me vedno znova potegne
ven iz moje luknje je hvaležnost, ki je moja dnevna praksa. In ker se vedno znova zavem brezmejnosti, ki jo v
sebi nosi hvaležnost sem za vas pripravila novo notranje popotovanje, ki sem ga poimenovala Mo

žnosti. Kajti hvaležnost ima v sebi izjemno mo ših poteh.

želel, da pokažemo koliko zaupamo vase in v svoje sposobnosti, v to, da smo
fleksibilni in da smo v toku. To je mesec, ki nas bo vsak dan znova spominjal, da se vedno, ko se zaprejo ena
vrata, odprejo za nas druga vrata.

š šate
preživeti. Potrebno se je odpreti življenju in resni živeti. In da vas življenje ne bi preplavilo je potrebno
razumevanje tega, kako se na

š odgovornost za svoje življenje in svoje izbire in nehaš to prelagati na druge. Tukaj se vedno vse
za želite imeti vse pod kontrolo boste verjetno imeli težko vožnjo. To je
mesec, ki ni naklonjen perfekcionizmu in popolnosti. Namesto tega ima raje avtenti

ših rokah. Naj bo mesec kar-se-da “v toku”.
DIVINE.SI
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4. Februar je v tradicionalnem kitajskem koledarju praznik, ko se formalno za

"Lichun" pomeni dobesedno za
Kitajski meseci sledijo Luninim menam, zato se ne pokrivajo povsem to

Lunin koledar je najverjetneje najstarejši koledar na svetu, saj sega ve

ZHAO Zhiheng, direktor akademije astronomije v Tianjin-u pravi, da so Lichun poimenovali tudi "Dachun" ali
"ko udari pomlad".

Stara tradicija je zapovedovala, da so na Lichun

“Mangshen, boga vzhoda, boga pomladi in boga trav in dreves” z vrbovo

Verjetno ni naklju Obi
Gre za pust.

Beseda pust izhaja iz besedne zveze "meso pust", torej iz

čne pomlad. Običajno je malo
pred ali pa za začetkom kitajskega novega leta, ki je vezan na luno in ne na sonce kot na

č
je to predvsem čas praznovanja. To je čas, ko se ljudje srečujejo, jedo pomladne palačinke in si ogledajo
predstave, ki temeljijo na zgodbah in mitih o pomladi. Celotna de čnejo se praznovanja,
ki se bodo letos zavlekla vse do 10. februarja, ko se začenja kitajsko novo leto.

četek pomladi in je prvi dan delitve leta na 24 sezonskih period leta, glede na
tradicionalni kitajski koledar. čno z
letnimi časi. Da bi kmetom pomagali pri odločitvah, kdaj sejati in žeti, so sestavljalci koledarja koledar razdelili

na 24 sezonskih period leta, ki se imenujejo jiéq

č kot 4.000 let nazaj. Kitajsko leto temelji
na luninem koledarju in se vedno začne po drugi mladi luni po zimskem sončnem obratu. Njegovih dvanajst
živalskih znamenj je zelo podobnih dvanajstim znakom zahodnega zodiaka, vendar so določeni z letom rojstva
in ne mesecem.

Imenovanje dvanajstih let v kitajskem luninem ciklu izhaja iz legende o Budi. Preden je zapustil svet, je Buda
povabil vse živali sveta na pojedino. Samo dvanajst živali se je odzvalo povabilu. Najprej je prišla podgana,
nato pa še bivol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in še prašič. Tako se je Buda odločil, da
bo leto poimenoval po vsaki živali, ki je prišla na pojedino, v vrstnem redu njenega prihoda. Vsako leto v tem
dvanajstletnem ciklu sedaj predstavlja simbolična žival, katere lastnosti naj bi vplivale na svetovne dogodke,
osebnost in usodo vsakega živega bitja, ki se je rodilo v tem letu.

č kip iz gline. Na večer Lichuna je visok,
močan, mlad mo

če mladenke in mo

čuje začetek dela na poljih.

čje, da v tem času tudi v na čaj izhaja iz
pradavnine, ko so naši predniki verovali, da bodo na ta način pregnali zimo in priklicali pomlad.

časa posta. Verjetno gre za izraz identičen
italijanskemu "carne leva", kar prav tako pomeni pusti meso. Iz tega je tudi nastala beseda carnebale oziroma
slovensko karneval - se pravi pustno rajanje.

š gregorjanski koledar.
Vendar astronomi pravijo, da ne gre le za delitev solarnega leta v tradicionalnem kitajskem koledarju, temve

žela pomaha zimi in za

žrtvovali vola. Gre za tradicijo, ki sega vse ddo dinastije Han
pred 2000 leti. Vendar v ritualu niso žrtvovali živega vola, temve

ški, ki je igral vlogo
šibo udarjal glinen kip vola, obkrožale pa so ga pleso ški. Kasneje so kip zamenjale podobe
na rumenem papirju, ki visijo po domovih, da bi privabile pomlad v hišo. Gre za sliko pomladnega vola, ki
ozna

ši tradiciji praznujemo zelo podoben prehod.

��.

Beseda jiéqì dobesedno pomeni "

Jiéqì-ji sovpadejo na približno isti datum po gregorijanskem koledarju, po kitajskem koledarju pa
nekega to

Jiéqì-je objavijo vsako leto v kmetijskih pratikah. Kitajsko novo leto je obi ì lìch

časovni vozel", v meteorološkem smislu pa besedo lahko prevajamo kot
"sončevo obdobje". Vsak vozel pomeni trenutek, ko Sonce doseže eno od 24 enakomerno razporejenih točk
vzdolž ekliptike, vključno s solsticiji in enakoonočji, ki so postavljene v intervalih po 15°.

nimajo
čnega obrazca. V tabeli so dani približni datumi, ki se lahko razlikujejo en dan od leta do leta,

odvisno od vpliva prestopnih let v gregorijanskem koledarju.

čajno najbližje jiéq , o je
i so te mere podane po standardni astronomski konvenciji ekliptične dolžine, po

kateri je kot 0° točka spomladanskega enakonočja. Termin lahko označuje mejnik periode, v kolikor označuje
prehod v novo astrološko znamenje.

ūn t
"začetek pomladi". V tabel
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Tradicionalno gledano je bil Valentinov dan verjetno starodavni festival Lupercalia,
ki je slavil erotiko, vro

i

.

P

Vemo, da imajo barve direkten vpliv na na

Sve

In ko govorimo o ustvarjanju romanti

praznik, posvečen
plodnosti in rodovitnosti. čico in ljubezen v čast rimske boginje Juno. Nekateri
strokovnjak trdijo, da ime meseca februarja izhaja iz latinske besede "febres", kar pomeni vročičen.
Če se spomnimo legende o Romulu in Remusu, ki ju je vzgajala volkulja in sta odrasla ter postala ustanovitelja
Rima, sta domnevno odraščala na hribu, ki so ga imenovali "Lupercallus" ali volkov brlog v prevodu. Vsako leto
so praznovali ustanovitev Rima in poganski duhovnik je vodil ceremonijo v čast plodnosti žensk. Priredili so
nekakšno ljubezensko loterijo. V obredu, so zbrali imena vseh neporočenih žensk in imena so mladeniči, godni
za poroko vlekli iz klobuka. Nekakšna staromodna oblika zmenka na slepo, bi lahko rekli. Fant in dekle, ki sta se
tako našla, sta naslednje leto veljala za par. Listič z imenom svojega “Valentina” so si dekleta pripela na obleko
in ga nosila še nekaj dni. Združenje je potekalo pod okriljem boginje Juno, boginje ljubezni in poroke.
Zgodovinarji vedo povedati, da se je ta navada "loterije" obdržala tudi v 16 stoletju, ko so listke zamenjale
valentinove kartice, ki so jih vlekli iz posode.

270 n.št. je Claudius II, Rimski cesar ugotovil, da poročeni moški niso dobri vojaki in je prepovedal festival
Lupercalia ter poroke. Ker je tudi krščanska cerkev nasprotovala poganskemu prazniku, so se znašli na isti
strani, kar je bilo zelo nenavadno. V tem času je bilo namreč nevarno biti kristjan in še duhovnik povrhu.
Valentin je bil del Krščanskega podzemlja in je kljuboval cesarju ter na skrivaj poročal pare. Odkrili so ga in ga
zaprli. Verjetno je bilo na Valentinu nekaj posebnega, saj si je celo sam cesar vzel čas in ga v zaporu obiskal,
kar je bilo za tiste čase nekaj nezaslišanega, da bi ga spreobrnil v pogansko vero. Valentina cesarjevi argumenti
niso prepričali in je namesto tega predlagal cesarju in njegovim ječarjem, naj sprejmejo krščanstvo. Cesarja to
ni zanimalo in ukazal je usmrtitev Valentina, njegovo mučeništvo je kasneje pripomoglo k temu, da so ga
proglasili za svetnika.

Nihče drug kot sam Valentin. Legenda pravi, da je, ko je bil v zaporu, pridigal ječarjem in eden od njih je k
njemu v zapor pripeljal svojo hčer, ki je bila slepa. Valentin ji je povrnil vid in postala je redna obiskovalka
Valentina v zaporu. Tik preden so ga usmrtili, ji je napisal pismo in ga podpisal z Tvoj Valentin. To pismo, prvi
Valentin je sedaj razstavljeno v narodnem muzeju v Angliji.

Sv. Valentina so usmrtili 14. februarja, festival Lupercalia pa je bil 15. februarja. Ker je cerkev ugotovila, da ne
morejo izkoreniniti običaja, so se s svojo strategijo, če ne moreš uničiti, se pridruži, enostavno ta dan posvojili
in ga spremenili v sveti dan praznovanja krščanskih vrlin ljubezni in poroke. rvo pričevanje o povezanosti dne
svetega Valentina z romantično ljubeznijo sega v 14. stoletje, ko so v Angliji in Franciji 14. februar označevali
kot dan, ko se ženijo ptički. V tej dobi so si ljubimci izmenjevali pisemca in se imenovali za valentine.

čna dru ča, bela, modra, ro čna in roza. Rdeča nedvomno simbolizira strast in
energijo in stimulira energijo. Modra in bela izra čna zdru čo in modro
in prina čutek udobja in lahkotnosti, Roza pa je kombinacija bele in rdeče in prina

če in parfumi, ki so povezani z Valentinom ravno tako pripomorejo k ustvarjanju romantičnega
razpolo čni vonji tako pričarajo pridih romantičnosti. Tudi zemeljski volji in vonji sve

čutni. Sandalovina, jasmin in cimet ustvarjajo zelo senzualno noto v prostoru. Pomembna je zmernost,
komaj zaznaven vonj je bolj primeren kot močan vonj. Cvetni lističi lahko dodajo piko na i v valentinovo kopel
ali na romantični pogrinjek.

čne atmosfere ga ni bolj čina kot je glasba. Prava izbira glasbe bo
ustvarila občutek izbranosti, posebnosti in pozornosti. Glasba naj bo umirjena in v ozadju, saj tako pomaga
ustvariti umirjeno in romantično atmosfero.

Kdo je bil Sveti Valentin?

In kdo je izumil Valentinove kartice?

Zakaj je Valentinovo 14. februarja?

Valentinove barve

Valentinove di

Valentinova glasba

še razpoloženje in na atmosfero, ki jo želimo ustvariti. Barve za
romanti ženja so rde žnata, vijoli

žata zaupanje in sprostitev. Vijoli žuje rde
ša ob ša nežnost ter

pomirjenost, tudi nedolžnost.

ženja. Lahki cvetli žega sadja
so zelo

šega na

šave
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Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite,
čeprav je njena pot strma in težka.
In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite,
čeprav vas utegne meč, skrit med njenim perjem, raniti.
In kadar vam govori, ji verjemite,
četudi vam njen glas pretresa sanje, kot vam sever pustoši vrtove.
Kajti tako kot vas ljubezen krona, vas mora tudi križati.
Pripomore vam k rasti, a vas tudi oklesti.
Tako kot se vzpne do vaših višin in vam boža najtanjše veje, ki trepečejo v soncu,
bo prodrla tudi do vaših korenin in jih stresla tam, kjer se oklepajo zemlje.
Kakor žitne snope vas zbira k sebi.
Omlati vas, da bi vas razgalila.
Preseje vas, da bi vas rešila plev.
Melje vas do čiste beline.
Zgnete vas, dokler ne postanete voljni.
Nato vas izroči svojemu ognju, da bi mogli postati sveti kruh za božjo gostijo.
Vse to vam stori ljubezen, da bi spoznali skrivnost svojega srca in v tem spoznanju postali delček srca Življenja.
Toda če v svojem strahu iščete zgolj miru in užitka v ljubezni,
je bolje za vas, da si zakrijete svojo goloto in odidete z mlatišča ljubezni
v svet brez letnih časov, kjer se boste smejali, a ne iz srca,
jokali, a ne izjokali vseh solz.
Ljubezen daje samo sebe in jemlje samo sebe.
Ljubezen ne jemlje v posest in noče postati posest.
Zakaj ljubezen zadostuje ljubezni.
Kadar ljubite, ne smete reči »Bog je v mojem srcu«, temveč raje »Sem v srcu Boga«.
In ne domišljajte si, da morete usmerjati tok ljubezni,
kajti ljubezen bo, če se ji le zdite vredni, usmerjala vaša pota.
Ljubezen ima samo to željo, da izpolni samo sebe.

Toda če ljubite, a ste polni želja, naj bodo vaše želje take:
Stopiti se in postati žuboreč potok, ki poje svojo pesem v noč.
Spoznavati bolest prevelike nežnosti.
Raniti se s svojim lastnim razumevanjem ljubezni
in krvaveti voljno in radostno.
Prebuditi se ob zori z lahkim srcem in se zahvaliti za nov dan ljubezni.
Umiriti se ob popoldanskem počitku in razmišljati o zanosu ljubezni.
Vračati se na večer s hvaležnostjo domov
in zaspati s hvalnico na ustnicah in z molitvijo za ljubljenega v srcu.

Molitev ljubezni - Kahlil Gibran

V ljubezni, z ljubeznijo, za ljubezen.
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RUBELIT ...

Afirmacija deve kristala

kamen negovanja
“Potrebujete pomo

”

pripada dru

Rubelit je kamen, ki mo

detoksikacijskih , ki se

teh
T je

zmlet v posebni rastlinski me nje e, kar povzro
Turmalin pomaga tudi pri zmanj
Sama ga uporabljam v vodi, ki jo pijem, saj je rubelit tisti kristal, ki u

: "Tvoje srce povezuje

čnika v procesu utele čnega telesa? Z vami sem vedno, ko
potrebujete fleksibilnost in večjo sprejemljivost, ko odpirate svoje srce vedno globlje in globlje, ter ko

čujem srce in va
čati svojo vitalnost in vzdr či čenju jeter in ledvic, zato je pitje eliksirjev z mojo

vibracijo zelo blagodejno za va čanju s stresnimi situacijami,
da se znate sprostiti ter opustiti svojo čustveno bolečino. V va

Rubelit če do pink barve. Rubelit ima to
sposobnost, da povečuje sposobnost razumevanja ljubezni, pa ne le v mentalnem smislu, temveč pomaga tudi
pri utele čno uravnove

čamo tokovom

čno odpira srčno čakro in hkrati tudi prizemljuje. Uravnove

čez noč nalepijo na stopala ča tistim, ki imajo težave z
zadrževanjem tekočin, alergijami na hrano, prehladi, infekcijami, depresijo in nespeč nostjo, ki imajo bolečine,
pomagajo pa tudi pri drugih težavah, povezanih z zastrupljenostjo telesa. V blazinicah so naravne snovi, ki
skozi podplate učinkovito srkajo strupe, ki so se nabrali v telesnih tkivih in maščobnih oblogah. urmalin, ki

č poskrbi za segreva kož či potenje stopal.
čine.

činkovito spreminja strukturo vode.
Številne znanstvene ustanove povsod po svetu preučujejo njegovo delovanje. Razlog je v tem, da je infra rdeč
turmalin edini mineral, ki kaže trajno in stalno električno napetost na zemlji in je tudi naravni vir negativnih
ionov in FIR (Far Infrared) žarkov.
Kristal je poznan in priznan kot pomoč za izboljšanje cirkulacije, za blaženje stresa, izboljša mentalno urnost in
pomaga pri boljšem delovanju imunskega sistema (Niwa Institute for Immunology, Japan. Int J. Biometeorol
1993 Sep; 37(3) 133-8).

Raziskave na Japonskem so pokazale, da je
turmalin, čeprav razbit na majhne koščke,
v vsakem koščku ohranil pozitivni in negativni
pol. Ta lastnost se je izgubila šele s tem, da so
ga segreli skoraj do 1000°C.

Ko sta pozitivna in negativna elektroda kristala
turmalin povezana, teče skozi tok 0,06 mA.
Ko voda prehaja čez kristale turmalina, se na
naraven način zniža ORP vode, zmanjša se
površinska napetost vode, in poveča število
negativnih ionov v vodi.
Tako tretirana voda ima odličen učinek vlaženja
in absorbcije. Raziskave so pokazale, da
turmalin aktivira tudi metabolizem živali in
rastlin.
.

”

šanja in sprejemanja svojega fizi
želite

svojo ljubezen deliti z drugimi. Pomagam vam, da se odprete za ljubezen in premagate strahove pred
ljubeznijo. Oja šo povezavo z Zemljo. Asistiram vam pri razstrupljanju telesa z ljubeznijo, ko
želite pove žljivost. Pomagam pri š

še telo. Pomagam vam pri preseganju stresa, soo
še življenje vnašam strast in vas dvignem v

dobro razpoloženje. Tudi v spolnem življenju lahko zanetim iskro strasti.

žini turmalinov. Njegova barva je v razponu od rde

šanju ljubezni v telo. Je kamen fleksibilnosti in mo ša, ter je izjemno blagodejen kamen,
ko želimo nadzirati druge, kontrolirati situacije ali smo togi in se težko prepuš življenja. Gre za
dragocen kamen, ki dosega temu primerno tudi ceno.

ša energije v telesu in lahko
uporabimo dva kristala, vsakega v eni roki, da uravnovešamo energije. Pomaga pri sprostitvi telesa in
uporablja se tudi pri razstrupljanju skozi stopala. Vzhodnjaška medicina že dolgo pozna koristi teh

blazinic in jih priporo

šanici namre
ševanju in odpravljanju bole

m s srcem mame Zemlje in srcem Kozmosa. Kapljice svoje
ljubezni združujem v ocean Ljubezni, ki prežema vse kar je.

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



Živimo v svetu, kjer je želja po popolnosti prisotna na čisto vsakem koraku. Pogosto ljudje želijo biti popolni in
temu posvetijo toliko svoje energije, da le redko končajo stvari, ki so jih začeli, ker nikoli ni dovolj dobro. Zveni
znano? Tudi sama sem bila perfekcionistka, dokler nisem ugotovila, da me te popolnosit pravzaprav
obremenjuje in mi jemlje zadovoljstvo ob tem, ko sem uspela stvari dokončati, ker preprosto nikoli niso bile
dovolj dobre. Nesporno dejstvo je, da smo

Seveda nas k temu vodi družba v kateri živimo, udomačevanje pa se začne že zelo zgodaj … v našem
otroštvu. Sploh ženske imamo težavo s tem, da želimo ustrezati in da bi ustregle hočemo biti popolne. V
družbi, ki idealizira retuširane slike manekenk, ki nas gledajo s plakatov, televizijskih zaslonov in revij, je težko
ohraniti stik s svojo avtentičnostjo in biti kar si, se vedno znova spomniti na to, da si ker te vedno
znova vabi tvoja notranja navada, da kritiziraš sebe, se pomanjšuješ in se primerjaš z drugimi.

Nedvomno je mnogo prednosti, če smo zavestni, natančni in želimo narediti stvari kar najbolje, vendar je meja
med perfekcionizmom in odličnostjo zelo tanka. Ključ je v razumevanju, da je odličnost povezana z uživanjem
v tem, kar počneš, v dobrih občutkih, ki te spremljajo, ko nekaj narediš ali se nekaj naučiš in v samozavesti, ki
se ob tem izraža. Perfekcionizem ali želja po doseganju popolnosti pa vodi v nezadovoljstvo. Perfekcionizem je
povezan s kritiko, z iskanjem napak, ki jih vedno najdeš, ne glede na to, kako dobro si stvari naredil. Ko sem se
zavedla tega, kako močno je bil perfekcionizem del mojega življenja, kako sem bila udomačena v ustrezanje in
v ugajanje drugim, sem se zgrozila. Ozaveščanje tega dela mene me je pripeljalo v soočenje s svojim notranjim
otrokom, ki se je zato, da bi bil ljubljen in sprejet naučil, kako ustrezati drugim in dobiti pohvalo iz zunanjega
sveta. To je del življenja vseh nas, pri enih v večji, pri drugih v manjši obliki. In iz otroštva se tovrstno iskanje
pohvale in pozornosti prenaša tudi v odraslo dobo. Notranje popotovanje DivineFeminine me je vodilo skozi
zavedanje, da imamo v sebi dva aspekta svojega notranjega otroka, eden od njiju je povezan s preživetvenimi
mehanizmi, ki so delovali pri očetu in ranjenostmi, ki smo jih prejeli po tej strani, medtem, ko je drugi aspekt
povezan z načini, ki smo jih uporabljali pri materi. In nikoli si ne bi mislila, da imam toliko ranjenosti v sebi, niti
v sanjah. Še posebej po tem, ko sem toliko let intenzivno delala na sebi in iskala napake v sebi in poskušala biti
popolna. Soočanje s seboj in s svojimi notranjimi nagnjenji je imelo za posledico, da sem na popolnost kar
pozabila. Ko sem pozdravila svojega otroka, so moja pričakovanja, da bom pozornost dobila iz zunanjega sveta
kar izpuhtela.

Iz mojega notranjega popotovanja vase se je rodila paradigma Postani najsrečnejša Ženska na svetu, kajti
začutila sem željo, da delim z ženskami kako uživati v življenju namesto trpinčiti sebe v ustrežljivosti in
ugajanju drugim. Ženske imamo s tem resnično težave, saj pogosto interpretiramo napake v našem življenju
kot neodpustljive in katastrofalne, kar nas stane radosti in užitka.

Ali želite za vsako ceno vsem ustreči soljudem? Vas skrbi, kaj si drugi mislijo o vas, ter poskušate vsak trenutek
svojega življenja pokazati le najboljšo plat sebe? Hočete, da je vse, kar naredite, popolno?

To nedvomno kaže na težnjo k doseganju popolnosti. Seveda ni čisto nič narobe, če stremite k srečnemu,
aktivnemu in produktivnemu življenju, vendar je med težnjo po doseganju kvalitete pri svojem delu ter težnjo
po popolnosti velikanska razlika. Perfekcionizem je v resnici zelo obremenjujoča lastnost, ki nam veliko bolj
škodi kot koristi. Običajno nas vodi v nezadovoljstvo s samim seboj, kar se je nedvomno odslikava tudi v naši
okolici. Perfekcionizem je nerealen, škodljiv za našo samopodobo in iracionalen, saj popolnosti ni mogoče
doseči. Težnja po popolnosti je pravzaprav nekaj precej nepopolnega! Poleg te težnje pa perfekcioniste
pogosto pesti tudi problem odlašanja. Kajti težko se je lotiti nečesa, kar mora biti popolno in to nam še
dodatno otežuje življenje. Glavna značilnost perfekcionizma je torej postavljanje visokih standardov.

Perfekcionizem je povezan z doseganjem ciljev in s pričakovanjem točno določenih rezultatov, kar je v hitro
spreminjajočem se svetu, ki nas vodi v neznano praktično nemogoče doseči. Medtem, ko je odličnost
kvaliteta, ki nas vodi k uspehom skozi številne vzpone in padce, ko je potrebno vztrajati na svoji poti kljub
številnim oviram in zaupati temu, čemur si zavezan. Potrebno je slediti sinhronostim, namigom, ki prihajajo in
včasih je videti kot da popolnoma spremeniš smer v svojem življenju, vendar te ravno ta sprememba poti vodi
točno tja, kamor si namenjen. Težnja k odličnosti vodi zmagam in uspehom v življenju Vendar na svoji poti

žnja k

že popolni in da nam ni treba
žemo skozi

delovanje, s tem ko nekaj delamo prav. Ko za želji, da bi postali popolni, kar pomeni, da v tem
trenutku pravzaprav verjamemo, da še nismo popolni in moramo to šele dose

še
boljše.

že popoln,

čisto nič narediti, da bi bili bolj
popolni, kot si velika večina prizadeva. Popolnost je stanje duha in ne nekaj, kar lahko dose

čnemo delovati v
či, vstopimo v cikel

perfekcionizma, kjer nikoli nič ni dovolj dobro in bi lahko bilo v očeh tistega, ki si za to prizadeva vedno

.
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uživaš in si ji predan z vsem srcem, brez preračunljivosti in pričakovanj, da bi se morale stvari izpeljati na
točno določen način. Vsak športnik ve povedati, da te težnja k popolnosti hitro uniči, saj z ničemer nisi
zadovoljen in tako vse kar počneš postane mučno. Medtem, ko je težnja k odličnosti tista, ki te vsako jutro
spravi na trening kljub temu, da veš kaj te čaka, ki te vodi da vztrajaš na svoji poti tudi takrat, ko te vsi
kritizirajo in nihče ne verjame vate. Vsi uspešni ljudje imajo močno težnjo k odličnosti, vendar ne k popolnosti.

Vedo namreč, da te perfekcionizem hitro vodi v depresivnost Vzrok za pojav depresivnosti pri perfekcionistih
pa je ponavadi ta, da si perfekcionist postavlja zelo visoke osebne standarde, ki jih nato zelo težko oziroma
nemogoče zadovolji, kar v posamezniku povzroča nenehna občutja skrbi in obupa. In če lahko govorimo o
epidemiji širokih razsežnosti v sodobnem svetu je težnja k popolnosti nedvomno ena od njih. Opazujem
številne mlade ljudi, ki imajo močno potrebo po popolnosti, ki je posledica tega, da želijo biti sprejeti, želijo si
odobravanja in sprejetosti s strani pomembnih drugih. Izkazalo se je, da je za vsemi oblikami depresivnosti,
samomorilnosti, anksioznosti, obupa, vdanosti v usodo in drugimi negativnimi psihološkimi težnjami vedno
perfekcionizem. Dokazano je, da v vsakem primeru perfekcionizem privede do stresa, stalnega psihičnega
pritiska in zmanjšane kakovosti življenja.

Perfekcionizem lahko najlažje opredelimo kot prepričanje, da moramo doseči popolnost za vsako ceno. In
pogosto je cena perfekcionizma visoka, kajti stane nas radosti, zadovoljstva in občutka izpolnjenosti. Mnogo
perfekcionistov je v resnici večino časa nesrečnih, saj ne glede na opravljeno nalogo verjamejo, da je niso
naredili najboljše. In ravno zaradi tega so perfekcionisti pogosto nasprotje tega kar si želijo biti - so
neorganizirani, stvari nimajo pod kontrolo in s pomembnimi nalogami odlašajo, ker se pretirano ukvarjajo z
manjšimi, manj pomembnimi stvarmi, ki morajo biti opravljene popolno. Neuspehi, ki jih zaznavajo, ker niso
dosegli želene popolnosti, se pogosto kažejo v občutkih frustracije in nizkemu samospoštovanju. Posledično
perfekcionisti skačejo iz ene naloge na drugo, upajoč na to, da bodo dosegli želen učinek, vendar nikoli ne
dosežejo zadovoljstva in miru.

Da bi se v svojem življenju lahko premaknili naprej, vedite:

1) Popolnost se nam vedno znova izmika, če jo poskušamo doseči v zunanjem svetu. Ključ je v razumevanju,
da smo že popolni, točno taki kot smo in da ne moremo nekaj narediti, se obleči na določen način, ustrezati
na kakršen koli način, da bi dosegli to, kar že smo. Ravno zaradi tega je pomembno dojeti, da ni potrebno
nikamor iti in nič narediti, delovanje ni prava pot, to da si kar si, je. Samo bodi! Postavi si nov standard: dovolj
dobro. Bodi dovolj dober starš. Dovolj dober partner. Bodi dovolj zase. To je vse, kar je potrebno. Sama sem
prevzela novo resnico, ki pravi; Moj obstoj zadošča!
2) Gonja za popolnostjo je izguba časa. Če je perfekcionizem vaš cilj, živite v neke vrste zaporu, kajti sami sebi
ste postavili celo vrsto pravil in zahtev po katerih morate živeti, tako da pravzaprav sploh ne živite, temveč
životarite. Doseganje postavljenih zahtev in pravil, zahteva, da vedno znova popravljate stvari, ki ste jih
naredili. In vse to vam jemlje ogromno dragocenega časa. Vsa vaša postavljena pravila in zahteve, ko vedno
znova razmišljate o enih in istih stvareh, ko se kritizirate in kaznujete, ker niste dosegli svojih standardov, vam
vsak dan znova vzamejo ogromno vašega časa in energije. Enostavno prenehajte. In se premaknite naprej.
3) Popolnost vas stane vaše samozavesti V svetu polarnosti je popolnost povezana z zgubo na drugi strani.
Večina ljudi si ne upa slediti poti svojih sanj in biti to, kar so, ker se bojijo, da bodo kritizirani. Večinoma se
ljudje bojimo, da bi nas drugi označili za zgubo in nas kritizirali in zato zavlačujemo s stvarmi in jih poskušamo
narediti popolno. Vendar je ravno ta osredotočenost na ali biti popoln ali biti zguba tista past, ki nas uklene,
pogosto za vse življenje in tako sploh ne znamo uživati v življenju in narediti stvari, ki si jih resnično želimo. To
vodi v dvome vase, samokritiziranje, nezadovoljstvo in zniža našo kreativnost.
4) Popolnost vas stane vašega življenja. Študije dr. Prem Fry, profesorja na Trinity Western University, kažejo
na to, da posamezniki z visokimi pričakovanji in perfekcionizmom povečujejo možnost za predčasno smrt kar
za 51% , zaradi visokega nivoja stresa in zaskrbljenosti, ki so ji nenehno izpostavljeni.

Pomembno je, da se vedno znova spomnite, da je trajen uspeh in notranje zadovoljstvo posledica zavedanja,
da je vse že v vas. In da je veščina tega, kako se znate soočati s tem, ko gredo stvari narobe veliko bolj ključna
za vaše življenje, kot to kako popolno so vam stvari uspele. Izberite raje užitek, radost, zadovoljstvo in ljubezen
do sebe ter opustite svojo nagnjenost k perfekcionizmu. Vedite, da je vse stvar izbire!
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Stojim na obali in strmin v daljavo, ter opazujem, kako se svetloba igra z valovi. Gledam Sonce, kako zahaja in
se zavedam, da s tem tudi umira dan. Da, vsak dan se na novo rodimo in zve

...

čer »umremo«.

V roki držim Dnevnik, na katerem je z roko napisano Življenje… ravnokar sem ga prebral, zato se sedaj
sprašujem o smislu življenja. Napisal ga je gospod, kateri je bil sinonim za Popolnost.

Že v rani mladosti so bili starši ponosni nanj, saj si je zajtrk pripravil sam, se oblekel, pospravil in odšel v šoli,
vse sam, še staršem je pripravil na mizo za zajtrk. Ponosni so bili, ker so ga tako vzgojili. Bil je vzoren učenec in
vsak dan zraven športnih aktivnosti (trening gimnastike) še kako izvenšolsko dopolnilno-intelektualno
dejavnost. Tako je nadaljeval v srednji šoli. Vedno je do potankosti izpolnil vse formalnosti. Na vseh področjih
je dosegal najvišje rezultate, ves čas je želel biti prvi, v ospredju in da je vse popolno. Fakulteto, je kot vzoren
študent zaključil z 10 in vsemi mogočimi nagradami, zelo hitro je dobil več ponudb za delo, kjer je napredoval
z vsakim letom. V službo je prihajal točno ob sedmih, domov pa odhajal, ko je vse naredil, vedno je vse
pospravil za seboj, bil je zelo dosleden in vse je imel pod kontrolo. Redno se je ukvarjal s športom, pazil, kaj
zaužije, ni kadil, pil alkohola niti preklinjal. O vseh ljudeh je vedno govoril spoštljivo… vsi so govorili, da je
gospod Popoln. Ne samo zaradi načina življenja, temveč tudi zaradi urejenega družinskega življenja.

Svojo bodočo ženo je srečal ob koncu študija. Bila je asistentka na fakulteti in dve leti starejša od njega. Tudi
ona si je želela urejeno življenje in tako sta tudi živela. Otrok nista imela, saj sta se popolnoma posvetila
karieri. Ona je umrla pred dvema letoma stara 55 let, on pa pred tremi dnevi star 55 let. Da, umrl je Popoln
Par.

Spoznal sem ju slučajno, saj smo bili sosedje in, ko se jima je nekega dne mudilo na letališče in taksija ni bilo,
sem ju zapeljal. Bila sta mi neskončno hvaležna. In od takrat dalje, sta name gledala, kot na… drugače kot na
ostale. Do vseh sta bila vljudna, lepo pozdravljala, a z nikomer pogovarjala. Namreč v resnici nihče ni vedel nič
o njiju, le mano sta izmenjala nekaj besed. Danes sem izvedel, da sem bil njun edini zaupnik, pa čeprav smo
enkrat na 14 dni pokomentirali vreme ali politiko, kar na ulici.

Gospod Popoln mi je namreč zapustil svoj Dnevnik, katerega sem, danes ob Obali prebral. In ta dnevnik je
kazal popolnoma drugačno sliko gospoda Popolnega.

»Zavedam se, da sem ujet v »kletki«, ki so mi jo ustvarili moji starši, da moram naredit vse popolno in ne
morem iz tega, nekaj v meni me žene, da naredim do pikice natančno in da sem vedno pred drugimi. Seveda,
ne obtožujem svoji staršev, vendar sam ne znam drugače in na nek način uživam v tem trpinčenju samega
sebe. V resnici bi si želel živeti popolnoma drugače. Rad bi živel, kot vidim, da živi narava. Pri svojem delu
Biologa, vidim, da obstaja nek spontan red v naravi, vse se odvija po nekih nepisanih pravilih, ne glede nato,
da so neurja, izbruhi vulkanov, potresi in se v trenutku vse spremeni… vse to je del naravnega reda… in narava
še vedno živi.

Velikokrat čez okno opazujem otroke, kako se igrajo… kako se brezskrbno gibljejo … jaz tega nikoli nisem
doživel, čutil sem, da si to želim, vendar mi starši tega niso dovolili, počutil sem se, kot da je bilo moje življenje
ujeto.

Moj edini prijatelj si TI, moj Dnevnik, ti veš vse o meni… vendar je težava, da samo jaz govorim in nimam
povratne informacije, neskončno uživam, kot se pogovarjam s teboj… včasih bi si kar odprl pivo in nazdravil s
teboj in poklepetal o starih časih… tisto, kar je napisno na 78 strani… saj se spomniš a, ne…

Da tako tečejo leta in leta, a jaz še vedno ujet v tem, da je vse popolno, sploh se ne morem spočiti, niti
sprostiti. Tukaj sem, kot ujet v tem okovu.. ne čutim toplote Sonca, ne vonjam prebujanja narave… nič ne
čutim, vse moje življenje je ujeto tukaj v Dnevniku. Res, da sem poročen, vendar oba sva zelo stroga do sebe
in se pogovarjava vljudnostno. Vendar potrebujem, nekaj, potrebujem eksplozijo…
Potrebujem to kar vidim pri svojem delu… V naravi ni Samo Sonce in dež, ki namoči tla… narava na naši Zemlji
vsebuje tudi močvirja, borbo za moč, druženje, igranje… to je zame življenje in jaz tega nima… samo služba, da
vse naredim popolno, tudi tisto, kar niso naredili sodelavci, …in na koncu mi zmanjka čas za vse ostalo.
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Žele bi imeti prijatelje, želel bi poležavati v travi, želel bi ustvarjati v naravi, slikati na vrhu hriba v mestu, se gol
kopati v izviru, na drugi strani gozda…želel bi…a zakaj ne… zavedam se, da za druge izgledam popoln, a sam
sem ujet, nesrečen in utrujen. S športom se ukvarjam zato, da lahko preživim vse te napore, ne zaradi zdravja.

Enako se mi smili moja žena, saj je enaka jot jaz… hkrati pa od mene pričakuje, da jo bom osvobodil….. kako,
če se sebe ne morem? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Morda se nekega dne zbudim svoboden!«

Gospod Popoln se ni nikoli zbudil svoboden, sebe je imel pod popolno kontrolo, ker si ni zaupal in se je mogel
kontrolirati na vsakem koraku, sam sebe v resnici ni poznal, oz. si ni upal priznati, kdo je… nikoli se ni razjezil,
niti pokazal čustev, bil je ujet v kletki nadzora. Nikakor se ni mogel znebiti občutka, da ga staraši nadzirajo, da
ne bi naredil kakšno napako… vse mora izgledati popolno!

Vsi imamo v sebi gospoda Popolnega, vendar slika o Popolnosti je drugačna, kot jo imamo. Pravo sliko
popolnosti najdemo v naravi, zavedati se moramo vsakega trenutka in v njem uživati, se ustaviti in pogledati v
daljavo, globoko zadihati… če ne, kot je dejal Fran Miličinski Ježek… Boli če te povozi avto, če te povozi čas se
Bolečine ne da izmeriti!

Dobro jutro, ne glede na vreme, pojdite v naravo in začutite, to življenje.

Milan Krajnc

ttp://projectcoach5555.wordpress.com/2013/01/20/umrl-je-popoln/h
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Počasi umira, kdor postane suženj navad,

ki si vsak dan postavlja iste omejitve,

kdor ne zamenja rutine,

kdor si ne upa zamenjati barv,

kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna.

Počasi umira, kdor beži pred strastmi

in njihovimi močnimi emocijami,

zaradi katerih se zasvetijo oči

in znova oživijo osamljena srca.

Počasi umira, kdor ne zamenja življenja,

ko je nezadovoljen s službo ali z ljubeznijo,

kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči,

kdor ne sledi svojim sanjam,

kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju

ubežati pametnim nasvetom.

Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere,

kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi;

Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen,

kdor ne dovoli, da bi mu pomagali,

kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo

ali nad neprestanim dežjem.

Počasi umira, kdor opusti načrt še preden ga poskusi izvesti,

kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve,

kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve.

Ne dovoli si počasnega umiranja!

Tvegaj in uresniči želje še danes!

Živi za danes!

(Pablo Neruda)
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Prihajajo

Kitajski horoskop se ne ravna po Soncu, marve

če leto 2013 bo leto kače. Vodna kača je zelo zapleteno znamenje, saj gre za eno najbolj protislovnih
živali, ki simbolizira modrost, previdnost in intuicijo. Prav zato lahko pričakujemo, da bo sredi te zmede, ki
vlada v svetu, njen vpliv blagodejen in koristen. V posameznikih bo razvijala omenjene značilnosti in
poskrbela, da bomo nekoliko manj nagnjeni k tveganim in naivnim odločitvam na področju dela, ljubezni in
denarja. Kača je namreč inteligentna in iznajdljiva.

Ker je kača v kitajski tradiciji znana kot varuhinja zakladov, bo v novem letu pripomogla k blaginji vseh tistih, ki
imajo spoštljiv in pošten odnos do denarja, obenem pa bo pripomogla tudi k našemu boljšemu počutju.

č po Luni. Po sončnem horoskopu bo letu 2013 vladala Luna.
Mesec je najhitrejše nebesno telo, manj kot tri dni potrebuje, da se pomakne iz enega znamenja v drugo. Zato
tudi njegove vplive na pripadnike posameznih zodiakalnih znamenj čutimo najhitreje.

Po kitajskem bo vihtela taktirko črna Kača (od 10. februarja 2013 do 30. januarja 2014). Seveda bi bilo
neodgovorno obljubljati, da se bodo zadeve obrnile na bolje, ko se bosta kazalca prekrila na polnočni uri.
Odločno bomo morali zavihati rokave. Luna simbolizira v astrologiji spremenljivo naravo, dušo, deloma tudi
podzavest. Morda nas bo pa naučila, da bomo bolj držali skupaj, si vzajemno pomagali in bodrili drug drugega.
Ena mravljica ne more narediti veliko, z združenimi močmi pa prebivalci mravljišča lahko preženejo tudi zver.
Naj bo čim mirnejše in zdravo 2013!

PODGANA

Leta Kače se rojeni v Podgani povečini ne spominjajo radi. Saj ne, da bi se dogajalo kaj posebno hudega.
Pametno bo, če se boste odločali le za naložbe, za katere slutite, da se bodo zanesljivo obrestovale.
Nemalokrat boste tudi tarča obrekovanja in zakulisnih igric. Čas po 15. aprilu bo že ugoden v poslovnem
smislu. Tudi avgust vas bo navduševal, decembra boste (do začetka praznikov) sploh mirni. V ljubezni bo
razgibano in lepo ob koncu marca in do 17. aprila. V juliju boste s partnerjem uglašeno dihali (torej bo dober
za dopust). Največ se bo dogajalo v oktobru in začetku novembra, ko se bo ukresalo veliko iskrenih in trajnih
ljubezni. Če se boste v Luninem letu odločili za sladki jarem, bodo za to najboljši trenutki v prej omenjenem
obdobju (tudi za načrtovanje naraščaja).

BIVOL

Za vas bo to eno najboljših let v zadnjem času. Vsak mesec boste popravili kakšno napako iz preteklega
obdobja, izgube, ki ste jih imeli, ker ste bili v ključnih trenutkih prepočasni, boste nadoknadili z novimi, še
boljšimi priložnostmi. Laže kot večina drugih znamenj boste služili denar, donosno ga boste obračali.
Privoščite si lahko zaorati tudi v kakšno čisto novo ledino in začeti posel, za katerega doslej niste bili
prepričani, da bi stekel. Do začetka maja se ne boste počutili najbolj samozavestno. Prva polovica septembra
bo že dajala razveseljive rezultate, najboljša pa bosta december in januar 2014. V čustvenem smislu vam bo
sila všeč druga polovica aprila, tudi osrednja poletna meseca ne bosta slaba. Po začetku novembra boste
sploh pogosto med oblaki.

TIGER

Obdobje, ki mu vlada Kača, je za rojene v znamenju Tigra vedno dobro in srečno. Trenutkov, ko ste s cmokom
v grlu preračunavali in razmišljali, kako se boste izvlekli iz denarnih težav, bo vse manj. Že v februarju boste
ugotavljali, da se je v polpreteklosti še kako splačalo potrpeti, ker ste si rešili ugled in položaj v družbi. Maj bo
sploh donosen in uspešen. September bo prinesel povečane delovne obveznosti (še posebno če se
spogledujete z estetiko), v januarju 2014 pa boste vsi (na katerem koli področju ste že aktivni) preštevali
denarne presežke. Februar si boste zapomnili po prijetnih čustvenih dogodkih, mnogi boste v maju zagoreli v
novi veliki ljubezni. Druga polovica avgusta bo izstopala po nežnosti, september vas bo po ljubezenski plati
sploh navduševal.
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ZAJEC (MAČKA)

Leto Kače si boste zapomnili po dobrem in uspešnosti le, če se boste mirno in zbrano lotevali dolgoročnih
načrtov. To bo namreč vaš srednje miren čas, ko se bo strinjanje in nestrinjanje sodelavcev z vami izmenjevalo
v enakomernih časovnih presledkih. V februarju in marcu boste poslovno blesteli, potovanja bodo podprta z
dobrimi Luninimi vplivi. Tudi od junija do začetka avgusta se lahko nadejate krasnim dnevom. V oktobru in
novembru vam bo na ustnicah igral zmagoslaven nasmešek. Marca boste zaznavali neki poseben ljubezenski
naboj v vsaki drobnariji. Če v odnosih obstajajo vrzeli, jih boste z lahkoto mašili v juniju (tudi za sklepanje
zakonskih zvez bo to ugoden čas). September in oktober bosta zanimiva zaradi močnega erotičnega pridiha.

ZMAJ

Z lahkoto boste v obdobju Kače nadomestili zamujeno in popravili izgube, ki ste jih pridelali v letu Zmaja. V
aprilu boste najbolj uspešni na potovanjih vseh vrst: zasebnih, poslovnih, znotraj naših meja in v tujino. Če
spadate med vodilne delavce (ali delate na svojem), boste zadovoljni z avgustom (če je mogoče, načrtujte
dopust v juliju!). V oktobru boste že vedeli, kako se bo leto izteklo, december vam bo le še potrdil, da se niste
motili. Ljubezensko nebo pa ne bo vselej brez oblačka. Nasprotno, žuga vam s plohami in nevihtami. Ne boste
redki, ki boste razdrli obstoječo navezo. A to vedno pomeni, da pripravljate prostor nečemu novemu,
boljšemu. Šele proti oktobru se bodo začele razmere razvijati pretežno pozitivno. Tudi april bo sila prijazen.

KAČA

»Vaše leto« bo za vas prijazen čas, ko boste dosegali zavidljive uspehe z veliko manj truda kot zdaj. Med njimi
bo tudi nekaj ciljev s področja nepremičnin, ki jih naskakujete že toliko časa, da vam pojenjujeta volja in elan.
V tem pogledu bo izstopala prva polovica maja. Če še obiskujete hrame učenosti (ali ste vključeni v
raziskovalne dejavnosti), lahko računate na zadnji avgustovski teden in (skoraj vso) prvo polovico septembra.
Začetek božičnih praznikov in prvi mesec naslednjega kitajskega leta vas bosta sploh navduševala. Pred 15.
aprilom na kakšne posebne ljubezenske dogodke raje ne računajte! Avgusta se boste mnogi odločili za uradno
skupno življenje s partnerjem. Po 6. novembru imate na sporedu štiri prelestne mesece.

KONJ

Pred rojenimi v znamenju Konja je bolj naporno leto. Predvsem se boste bojevali s časovnimi stiskami in boste
včasih kaj opravili tudi premalo natančno ali površno, kar vas bo onesrečevalo in vam ustvarjalo neprijetne
občutke (takšni trenutki bodo pogostejši po juliju). Niso priporočljive večje in pomembnejše spremembe
(selitev, zamenjava službe ...). Februar in prva polovica marca bosta v redu, tudi maj vas ne bo razočaral.
September bo dober – potem pa ... Na čustvenem področju bo veliko bolje. V marcu in juliju se boste počutili
kot Amorjev glasnik (do 17. julija boste sploh mnogi trajno oddali srce), všeč vam bo tudi prva polovica
septembra. V oktobru pa pazite, da se ne boste zapletli v kak zoprn ljubezenski večkotnik!

KOZA

Nič ekstremno hudega vam ne grozi v letu Kače. V delovnem okolju bo sicer pogosto vladala napetost, a jo
boste bolj čutili zato, ker po izročilu težite k miru in skladju. Denarno in poslovno boste pretežno zadovoljni,
celo sredstva, ki ste jih izgubili ali slabo investirali, boste imeli priložnost pridobiti nazaj. Do sredine aprila se
vam bo razvijalo zelo spodbudno, dober (zlasti po finančni plati) bo tudi junij. Osrednja poletna meseca vas ne
bosta navduševala, sicer je pa to zapovedan čas dopustov. V oktobru in novembru boste lahko že sodili,
kakšna je bila preteklost (dobra). Marec vas bo ljubezensko prijetno premetaval, junij vam bo sploh ostal v
najlepšem spominu. September in prva polovica oktobra se vam bosta zdela zmedena, a v pozitivnem,
obetavnem smislu.
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OPICA

Leto Kače bo za vas srednje prijazen čas. Sproti pazljivo preverjajte ljudi, s katerimi boste poslovali, da se ne
bo ponovila kakšna neprijetna lanska zgodba! Utegne se namreč zgoditi, da se bo med tistimi, ki jim zaupate
in menite, da so vam privrženi, znašel kdo, ki si bo prizadeval, da bi vas izigral ali prevaral. Predvsem ne
razglašajte načrtov za prihodnost kar vsepovprek! Denarno in poslovno ne boste vselej zadovoljni, v avgustu
in septembru boste pa že zaznavali, da vas sreča ni zaobšla. Aprila in julija se boste spominjali kot skrajno
prijetnih mesecev po ljubezenski plati. V oktobru boste mnogi za dolgo oddali srce (ali odločitev uradno
potrdili). Zadnja dva meseca v letu 2012 in začetek obdobja Konja pa za ljubezen ne bodo najboljši čas.

PETELIN

Možnosti za izjemne zaslužke v letu Kače ne bo toliko, kakor je bilo značilno za polpreteklost. Za vaš okus bo
potekalo poslovno življenje nekako prepočasi, ker vas začenja umirjenost dolgočasiti, nove energije nabirate
predvsem pri razgibanih dogodkih. Vendar vam ne grozijo kakšne opaznejše denarne izgube. Nasprotno, po
začetku maja boste našli ravno pravšnji ritem pri razporejanju prihodkov in izdatkov. Zelo ugodna bo druga
polovica avgusta, še bolj prvih deset januarskih (2014) dni. V vsem tem času pa uporabljajte pri stikih veliko
diplomacije! April in maj vas bosta ljubezensko zadovoljevala, julij in avgust bosta lahko prelestno lepa (na
dopustu ali doma). Zadnja dva meseca v letu bosta sicer manj pestra, a ne dolgočasna in monotona.

PES

Obdobje Kače bo za rojene v znamenju Psa v vsakršnem smislu dobro. Prijetne novice o priznanjih, uspehih in
dobičkih vas bodo razveseljevale že v februarju. Po sredini maja imate na sporedu nemalo potovanj, če vaše
aktivnosti teh ne zajemajo, boste blesteli pri komunikaciji z množicami znotraj naših meja. Po 10. septembru
vam bo že jasno, kako pozitiven predznak je imel čas. In ker zajema kitajsko leto še ves januar 2014, boste
dobre vplive Lune takrat še najbolj občutili. Tudi v ljubezni vas bo razvajal že februar. Česa dolgotrajnejšega
raje ne pričakujte, za napletanje iskrenih in globokih navez bo najbolj ugodno od 17. avgusta do 12.
septembra in potem vsa prva novembrska dekada. Malo pred junijskim državnim praznikom pa bo
zadostovala že iskrica za zanetenje prepirljivega kresa.

DIVJI PRAŠIČ

Če je preteklo leto izstopalo po denarnih težavah, se bodo zadeve začele izboljševati že v marcu. Sicer boste
veliko delali, za uspehe bo treba vlagati veliko energije, a to rojenim v tem znamenju ni težko. Polni elana
boste, ko boste zaznavali, da ste s sodelavci in poslovnimi partnerji v dobrih in trdnih odnosih ter da se
zanesejo na vas. Od začetka junija do 8. avgusta bo vaša delovna kočija sploh bezljala, ugodni trenutki se bodo
ponavljali od oktobra do decembra. V čustvenem smislu ne bo tako bleščeče. Marec bo sicer romantičen, tudi
junij in september vas ne bosta razočarala. Vmes pa bodo obdobja, ki bodo po zoprnosti prav izstopala. Če sta
že dolgo skupaj in se vzajemno dobro poznata, bo nekoliko bolje. Ogrožene bodo površne zveze.

Vir: Nedelo piše Meta Malus
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Savina, trdite, da lahko ženske same veliko naredijo za svoje prsi, da bodo zdrave in lepe.

Zakaj naj ženske svoje prsi trenirajo?

Kakšen učinek imajo vaše vaje?

Katera znanja ste vključili v nastajanje priročnika?

Kako ste 'unovčili' svoje znanje?

Tako je, program Skrbnik za prsi je edini na svetu, ki razkriva zdravilne in lepotne obrede za dojke, ki so bili
tisočletja dolgo varovana skrivnost taoističnih in tantričnih mojstric ter jih nadgrajuje z modernim pristopom
treninga okoliških mišic ter vzpostavljanjem limfne cirkulacije. Ta avtorska vadba je popoln paket, s katerim
boste negovali najbolj zanemarjeno področje vašega telesa, ki v resnici potrebuje največ pozornosti, saj je
najpomembnejše za vaše zdravje, lepoto in pretočnost. Shranjuje tako vaša čustva, kot hrani zavedanje vaše
vrednosti. Učinek vaj je tako zdravstveni okrevanje po raku, preventiva kot lepotni čvrstost, povečanje,
pomanjšanje, polnost dojk.

Po kitajski tradicionalni medicini so prsi krona ali pa rana ženske energije, povezane so z vsemi petimi glavnimi
notranjimi organi, areole in prsne bradavičke pa z vsemi žlezami. Ko v dojkah ni cirkulacije, se limfa ne čisti,
nabirajo se zastoji v njihovem tkivu in ga zastrupljajo, pojavljajo se cistice, tumorji, prav tako ni pretočnosti v
meridianih, ki potekajo skozi prsi, celoten organizem zaradi tega trpi. Seveda se zaradi tega prsi tudi povešajo,
niso polne … V starodavnosti je bilo naravno, da ta tako zelo dragocen del ženskega telesa potrebuje nego in
pozornost, zdaj smo pa izgubile stik z njim. Če se jih že dotikamo ponavadi to počnemo v strahu, med
mesečnim pregledovanjem morebitnih zatrdlin. Ko začnemo skrbeti za svoje prsi, ne skrbimo samo za ta del
telesa, ampak aktiviramo tudi celoten spekter ženske energije, naše potenciale, naše emocije, zdravje, lepoto,
duhovno zavest …

Vaje so odlična preventiva proti raku na prsih, tudi v času okrevanja in po morebitni operaciji so več kot
dobrodošle; saj ima DVD več programov, ki so prilagojeni tudi trenutnemu zdravstvenemu stanju. Drugače pa
stimulirajo tudi idealno stanje hormonov, uravnavajo menstrualni cikel, pomagajo preprečevati težave, ki
spremljajo menopavzo, skrbijo za pretočnost v reproduktivnih organih torej za plodnost, po porodu in
dojenju pomagajo okrepiti organizem in ga vrniti v ravnovesje … Zdravijo pa tudi čustva, ki so izvor vseh
bolezni.

Tovrstno znanje sem začela nabirati že pri 16 letih, preučevala sem starodavno medicino, obrede Taoističnih
belih Tigric, vaje tantričnih mojstric … Srečanje z napredno 'over-the edge' medicino, ki je legitimna
medicinska veja, je tudi potrdilo to, kako strateško pomembno je skrbeti za ravnovesje naših hormonov in
kako ključne so prsi. Pogovori s specialisti 'anti-aging' medicine so me še dodatno motivirali, da sem se
poglobila v proučevanje povezave med dojkami in endokrinim sistemom, v to, kako bi preko stimulacije prsi
spodbudila hormone k optimalnemu delovanju.
Starodavna znanja sem začela spontano in hkrati preudarno kombinirati z modernimi pristopi. Vključila sem
veliko vaj za mišično podporo, ki so dovolj nežne, da se jih lahko izvaja tudi po operacijah prsi, a hkrati dovolj
močne, da poskrbijo za nujno podporo tkiva. Dodala sem tudi velik poudarek čiščenju limfnih poti. Veliko
inspiracije sem dobila tudi s strani specialistov 'healing yoge', ki ima svoje mesto v uradno priznanih klinikah v
Ameriki. Tako se je rodilo zelo plodno sodelovanje predvsem z Arturom Pealom, glavnim predavateljem tega
pristopa in ustanoviteljem Body studies inštituta za terapevtsko in rehabilitacijsko jogo ter doktorjem kitajske
tradicionalne medicine.

Začela sem razvijati sistem vadbe, ki bi poskrbel za vse; za zdravje vseh reproduktivnih organov, lepoto in
polnost prsi, pretočnost limfe, aktivnost žlez, moč mišic, ki obkrožajo dojke, razstrupljanje, pomlajevanje,
regeneracijo, čustveno stabilnost, zdravo plodnost ter zadovoljno spolno odzivnost, ki bi povzročila, da
menopavza postane 'druga pomlad', kot ji pravijo v kitajski medicini, čas menstruacije pa ne bi izčrpal, ampak
negoval. Tovrstno znanje sem začela deliti na tečajih joge obraza in vadbah Face Force Yoge doma in po svetu,
rezultati so bili več kot spodbudni, nad pričakovanji. Čeprav je bil včasih velikanski izziv, kako sploh navezati
stik s svojimi dojkami. Ženske imamo včasih veliko težavo že, dotakniti se jih. Toliko strahov, predsodkov,
čustev, neljubezni in prezira je včasih povezanih z njimi. Nekaj tako zelo naravnega nam je pogosto tabu.
Ampak potem ko se spoznamo z njimi … Ko jih in se začutimo … To je to. To smo me. Na vadbah prisostvujejo
tudi ženske po mastektomiji po kitajski tradicionalni medicini je vsak organ končna manifestacija energije
enega izmed petih elementov (ogenj, zemlja, kovina, voda, les), tudi po njegovi odstranitvi preostali del nje še
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vedno funkcionira; potrebuje pa več stimulacije/skrbi, da se nadomesti izguba njegove fizične 'posode' ter ne
poruši ravnovesje drugih. K temu, da izdam DVD, pa me je spodbudilo še nekaj, leta 2011 sem bila ena izmed
kandidatk za Slovensko Famme Fatale in je naslov osvojila čudovita Nataša Dobelšek, ki si je preventivno
odstranila obe dojki, in sem globoko začutila, da je moja naloga, da vse svoje znanje strnjeno predam naprej in
dodam kapljico v mozaiku pri preprečevanju raka na prsih, okrevanju po njem ter ozaveščanju ženske energije.
Tako je nastal ta DVD. Namenjen je najstnicam, mladim gospodičnam, mamam, damicam, gospem, babicam,
prababicam. Priporočljiv je za vse ženske, vseh starosti, v vseh obdobjih, v vseh življenjskih preizkušnjah in darilih.

Članek na Zadovoljna.si

Ve

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hp2qmrQpzHw&NR=1

Na Facebook potralu Savina s 4.2.2013 za

po Kitajski medicini se ta dan prebudi pomlad; in

č o Savini na http://www.faceforceyoga.com/trgovina/skrbnik_za_prsi

http://www.youtube.com/watch? v=KFM3IMDntsc

čenja veliko popotovanje 100 dni za popolno

čas za rastrupljanje jeter nujen prižig cirkulacije krvi, ter
limfe;

žensko.
https://www.facebook.com/SavinaAtai
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2. februar od 13:03 do 4. februar do 16:46

3. februar ob 14:57

4. februar od 16:46 do 6. februar do 18:56

, Luna v Škorpijonu, padajoča. Sproščamo energije v spolnih
organih, trebuhu, krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju.
Če imamo močno željo, da se borimo proti lopovom, ki kradejo bodo ti prišli v naše življenje
Če se hočemo na vsak način boriti za mir bo prišla vojna, pa se bomo lahko udeležili vojne za mir.
Če se hočemo borit proti hudobnežem, ki zastrupljajo našo naravo bodo ti prišli, da se lahko borimo za svoje
ideale.
Če se hočemo borit proti delovanju Saturna ali Plutona, ki naj bi bila največkrat kriva za tako imenovane slabe
aspekte v našem horoskopu - bosta ta dva planeta seveda ustrežljivo okrepila svoje pogubno delovanje.

Če ne čutimo potrebe po kakršnikoli borbi ali dokazovanju borbe in dokazovanja v našem življenju ne bo, glej
ga zlomka- ljudje nas bodo imeli radi in nas spoštovali, brez da naredimo karkoli, spoštovani bomo samo zato,
ker smo.

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.

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.

, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih,
jetrih, kolkih.

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.
Velikodu

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

šnost, 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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6. februar od 18:56 do 8. februar do 28:18

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.

8. februar od 20:18 do 10. februar o 22:21

10. februar ob 8:21

, 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.

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.

d , Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.
V teh dneh je pove

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

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

je mlaj in sicer v ozvezdju Vodnarja.

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.

10. februarja od 8:15 do 8:28 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 vse tekočine v telesu, stopala, limfni
sistem.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.

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.

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



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.

, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Zdravljene 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.

, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito dovajanje
energij v predel glave, mišice, živcev glave, zobe, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli glava«.
Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole. Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo
tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam poriva.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
Ta luna podpira aktivnost, pogum, odlo

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Odsvetujemo obisk zobozdravnika.

, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajanje energij ali miselnih
vzorcev v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

Bik je znamenje, ki mu materialna varnost zelo veliko pomeni, zato bo koristno, če krepimo občutke o tem da
smo finančno preskrbljeni. V teh dneh je to še posebej učinkovito.
Bik ima tudi rad udobje, zato boste že samo s tem, da si privoščite lenarjenje v dobrem fotelju in si delate
afirmacije da je za vašo materialno varnost vedno poskrbljeno, naredili veliko za zdravje vaših zob, grla, vratu,
tilnika, pa nenazadnje tudi za ščitnico. Ščitnica ima dostikrat v sebi neka prepričanja ali občutke, da se mudi,
da je vedno polno zaposlena, da je še toliko stvari, ki jih je še potrebno naredit, da ni časa…
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.

10. februar od 22:21 do 13. februar do 2:52

13. februar od 2:52 do 15. februar do 11:09

15. februar od 11:09 do 17. februar do 22:51

čnost in iniciativo, z vsem kar potrebuje potrpe
čakati.Dober čas za re

žljivost in diplomacijo je
bolje po ševanje težav z brainstormingom.
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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.

, 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 h komunikaciji.

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

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

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

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

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

, 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.

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

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

17. februar od 22:51 do 20. februar do 11:46

20. februar od 11:46 do 22. februar do 23:13,

22. februar od 23:13 do 25. februar do 7:54

25. februar ob 21:27
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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.

25. februar od 7:54 do 27. februar do 14:03, Luna v Devici

27. januar od 14:03 do 1. marec do 18:35

Splošno v tem mesecu:

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 krvnega obtoka in srca nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot
ponavadi.

, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega
trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit.
Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh
dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo okolico če boste spustili iz
svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.

Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj
vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere
lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

Odličen dan za sajenje rastlin.

, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za spuščanje
napetosti iz ledvic, mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

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

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

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

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 10. februarja in od 26 februarja
naprej

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,

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



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

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

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

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji srca ali hrbtenice:

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

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

Zvone Turk

Posebno opozorilo:
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

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

Leto 2013 je leto zemeljske zvezde 5 kar pomeni, da se vsi vrnemo vsak v hi

i energija je na svoji najnižji točki v prvi hiši. To je čas zimskega spanja. Čas počitka, ko se je
potrebno umiriti zato, da se regenerirate, da si obnovite energijo in na novo postavite načrte za prihodnost.
To je čas, ko je treba iti globoko vase in pogledati odsev svojega duha. Obrnite se vase in razmišljajte. To je
izvrsten čas za študij in metafizična znanja.
Na romantičnem področju bodo letos določene spremembe. Karkoli boste začeli v tem letu ali novo službo ali
odnos, bo imelo na vas zelo globok vpliv, vendar po drugi strani ne bo dolgo trajalo. Morda se boste počutili
kot bi vas izločili iz vseh področij v življenju, vendar je to čas, ko ste lahko zelo introvertirani in težko
komunicirate z ljudmi. Naglica in pretirana dejavnost v tem letu nista zaželeni. Zdaj ni čas, da bi se lotili česa
novega. Počakajte na naslednje leto preden se lotite akcije.
Možno je, da se čutite ranljivi in čutite potrebo po zaščiti. Ranljivost se lahko kaže na področju odnosov,
problemov z zdravjem ali financami. Ker prva hiša spodbudi intuitivnost in hiper-senzitivnost je to lahko
obdobje strahu in napačne presoje. Verjetno boste bolj občutljivi kot ste normalno in hitro vas lahko kdo
prizadene. Pomembno je, da si tega ne ženete k srcu. Aktivirana intuitivnost vam omogoča vpogled na veliko
sliko in pomaga pri načrtovanju vaše prihodnosti.

V tem mesecu se bodo pokazali rezultate tistega, kar ste se namenili izpeljati. To je dober čas, da okrepite
aktivnost na vseh tistih področjih, kjer ste z rezultati zadovoljni in nehate vlagati energijo tja, kjer vaše delo ni
obrodilo sadov. Vaša sposobnost načrtovanja se bo še okrepila. Bolj boste dojemljivi za estetiko stvari in
lepoto. Pazite se vihravosti in ne dovolite okolici, da bi vplivala na vaše razmišljanje. Februar bo tudi mesec
bolj aktivnega ljubezenskega življenja. Dru

leta tista, ki vas v aktivnosti ne bo podpirala
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Rodokrozit

šo svojega števila. Opazujete
trend skozi vse leto.

ženje bo za vas izjemnega pomena v tem mesecu. Vendar ne
pozabite na po

V letnem ciklu je Č

čitek, saj bo energija .

S prehodom v svojo hišo, boste ob

Pomembno je, da niste preve

Februar bo za vas pomemben čas v katerem se lahko marsičesa naučite. Glede na aktivne energije bo to čas
naglih preobratov, česar ne marate. V tem mesecu lahko zaradi velike notranje dejavnosti izgubite občutek za
smer svojih želja in načrtov. Lahko se boste počutili malce izgubljeni. Morda boste imeli ob

To ni čas velikih akcij. Svetujemo, da ozavestite svoje zmogljivosti in jih kar najbolje izkoristite.
V tem času je pomembno, da ohranjate svoje sanje, vendar se nikar ne te v zelo dobrem
položaju za načrtovanje, z delovanjem pa še počakajte. Izjemno pomembno je, da se notranje umirite in da,

čutili malce več svobode kot v prejšnjem letu. To je hiša, kjer vsa področja
vašega življenja uravnotežite, preden se naslednje leto ponovno pokažete v vsem sijaju. Izkoristite to leto za
nabiranje energije in izdelovanje strategije. č aktivni in posebej pazljivi morate
biti na potovanjih.
To je idealen čas za povezovanje, širjenje obzorij in ustvarjanje novih kontaktov in prijateljev okoli vas.
Prebirajte knjige, izobražujte se in si širite obzorja. Izkristalizirala se bodo nova področja in nove smeri, kamor
se boste usmerili. Bodite pozorni na vse detajle, ki morajo biti definirani, da vas kasneje ne bodo zadrževali.
Naredite si spisek vaših želja in potrebnih stvari, da začnete nov projekt. Leto bo morda malce dolgočasno,
pomembno je, da si razjasnite detajle tega kar želite, zato raziskujte. Ne lotevajte se stvari na silo, saj se vam v
tem primeru ne obeta nič dobrega. Dobite vso potrebno podporo pri partnerjih, prijateljih ali v službi. Sedaj
je idealen čas, da pomagate drugim. To je idealen čas za naložbe, za nakup novega stanovanja ali avta. Tudi za
poroko in ustvarjanje družine.

čutek kot da ste na
veliki gugalnici.

č. Sženite preve
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če je potrebno znate prositi za pomoč. čene nedokončane
zadeve, ki jih je modro zaključiti, da si boste naredili prostor za nove podvige.

čas, da spravite stvari v akcijo. Zadnji dve leti ste se morda počutili bolj ranljive in izolirane, zdaj prihaja
nova faza, ki traja naslednjih pet let. Izkoristite jo!
Rastoča či energija vas bo v tem letu potisnila naprej. Ideje in nove zamisli vas bodo preplavile in česarkoli se
boste lotili nosi v sebi potencial, da zraste – nova služba, nov odnos. Vendar se lotevajte stvari, ki ste jim že
postavili temelj v zadnjih dveh letih in ne begajte brezglavo skozi priložnosti, ki se ponujajo na vsakem koraku.
Ne dovolite si nepremišljenosti. Počutili se boste entuziastično, samozavestno, kreativno in impulzivno. Imeli
boste obilo idej. Selekcionirajte jih in si jih zapišite. Brainstorming je dobra vaja za vaše možgane. Potrudite se
in vstajajte malce bolj zgodaj, redno se rekreirajte in raje predlagajte spremembe oziroma akcije.
Pomembno je, da se usmerite proti svojim sanjam, saj je to leto, ko se zelo hitro premikate, zato morate imeti
cilj proti kateremu se premikate. Bodite prilagodljivi!

čimer ste začeli v prej č ne
razpr

čeli začne bujno rasti. Energija in rast v tem času je zelo pospešena. Če imate
karkoli neobvladljivega, se s tem čimprej soočite, preden postane kaotično, ko bo leto napredovalo. Je dobro
leto za družabno življenje in navezovanje novih stikov.
Počutili se boste zelo optimistični. Vaša komunikacija z drugimi bo še posebej dobra. To je zelo primerno leto,
da zaprosite za kredit ali posojilo. Bodite pozorni, da ne postanete preveč vihravi, saj se boste počutili
nepotrpežljivi, neustavljivi in morda malce preveč entuziastični ob vsej kreativni energiji, ki je na voljo.
Drugim se boste morda zdeli preveč nagli, medtem ko bodo iz vašega vidika oni preveč počasni. Resnica je, da
jim morate dati malce več prostora in razumevanja, saj vi jahate na višjih valovih kot oni. To je leto primerno
za potovanja, še posebej na daljše destinacije z letalom.

čakujete osve

čno hišo vstopite vsakih 9 let in je najmočnejša od vseh devetih hiš. Pomembno je, da posvetite čas
sebi in ste pozorni na svojo presojo. Po dveh zelo aktivnih letih je čas za pregled vsega, kar se je v tem času
nabralo. Pregled tega, kaj bo ostalo z vami v prihodnosti in kaj ni več primerno za vas. Lahko se boste po dveh
aktivnih letih počutili malce izgubljeni.

čnih možnosti. Ste na koncu enega cikla in začenjate z drugim. V glavnem gre
za pozitivne spremembe, saj se na novo odkrivate, pregledujete pomembna področja v vaših življenjih,
razčiščujete preteklost in začenjate nov devetletni cikel. Občasno se lahko počutite popolnoma brez
orientacije.

V ljubezni vam utegne prinesti na povr

Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Ro

Zdaj je

Februar bo mesec, ko se bodo stvari pospe udejanjale. To je čas, ko boste morda imeli občutek, da vas
čaka še veliko neopravljenega dela. Modro je, da ta dela tudi opravite, saj lahko s pravimi potezami povečate
svoj dobiček v vseh svojih aktivnostih. Imeli boste občutek, da končno veste kam greste, vendar bodite zelo
pozorni, da ne postanete prevzetni, vzvišeni in svojeglavi. To ni čas novih idej in novih začetkov, modro se je
poglobiti vase in metodično razmisliti. To s

Občutek za praktičnost vam bo pomagal v tem mesecu ostati v ravnovesju. Bodite
zelo pozorni v prometu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Jantar, Črni turmalin

To je leto, ko vse, kar ste za

Februar bo prijeten mesec, ki vam bo prinesel mnogo priložnosti za druženje in možnost, da dosežete večji
ugled v družbi. V tem času bo vaša potreba po družbi bolj močna in družba vas bo z veseljem sprejela. To bo
mesec uživanja in zabave so dobrodošel način druženja s prijatelji in družino. Dovolite si, da se od srca
nasmejite, se igrate z otroci in si dovolite bolj sproščeno obnašanje, kot ste ga pri sebi običajno vajeni! V stvari
in svoje delo boste vnašali manj napora kot običajno in vse vam bo teklo z lahkoto v tem mesecu.
Omahovanje v odločitvah ni priporočljivo. V ljubezni lahko pri

Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Flurit

šje dolo

ževec

šeno

šnjih mesecih nadaljujte in se nikar preve
šite v svoji energiji.

že

žitve, vendar je pomembno, da se
odprete druženju in sodelovanju.

V to karmi

To je hiša ekstremov, vzponov in padcev, kar predstavlja velike spremembe v vaših življenjih. Je leto, ki je zelo
nepredvidljivo in nudi veliko razli

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC
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Skrivnost, da iz te hiše odplujete uspešno je, da poskušate ostati mirni. To ni dobro leto za potovanja ali
selitev doma, pa tudi ne za radikalne spremembe, ki bi jih lahko kasneje obžalovali. Pomembno je, da se
umirite in ostanete v centru. Ogromno priložnosti se bo pokazalo in težko se boste odlo

še ne poznate, zato bodite potrpežljivi s seboj .

šate stvari delati na silo.

čili, katero sprejeti.
Leto lahko prinese začetek projekta, ki ste ga že dolgo načrtovali ali pa tudi zaključek nekega sodelovanja.
Posebej bodite pozorni na nihanja v razpoloženju.

čivajte.

čno leto, saj vstopite v hišo, ki je povezana z obiljem, srečo in jasnostjo. To leto pridejo na
površje vaši talenti in znanja. Dobra stvar je, da jih opazijo tudi drugi, kar lahko pripelje k boljši službi ali višji
plači. Vendar to ne pomeni, da morate sedeti na mestu, pojdite ven, do ljudi in jim omogočite, da vas aktivno
podprejo. Je dobro leto, da izpolnite svoje ambicije.
Svoje cilje imejte jasno v mislih. Izpolnjujte jih vendar ne preko trupel drugih ljudi. Počutili se boste jasno,
odločno in neomajno. Vendar ne dovolite, da vas prevzamejo vzvišenost in arogantnost. To je leto, ko se vam
vrnejo vse pozitivne stvari prejšnjih let in prav tako vse negativne, ki jih morate razrešiti. Zelo dobro leto, če
želite končati kakšno razvado iz preteklost, se odvaditi kajenja ali kakšne druge razvade.
Je dobro leto za potovanja. Hkrati pa neugodno za izposojo ali posojanje stvari in denarja. Pomembno je, da si
v tem letu vzamete dovolj časa za počitek in oklevanje, saj je leto naporno. Še posebej ker v krogu elementov
kovina seka les je to leto ko se lahko pokaže togost in zakrčenost. Bodite pozorni v prometu, saj obstaja
možnost nesreč.

čitek!

čas praznovanja, veselja, zabave in odseva. Ponavadi leto mine
zelo gladko, počutite se sproščeno in samozavestno. Če si želite več denarja je to dobro leto, da ga dobite,
tudi če zaprosite za kredit.

čas za dopust in potovanje, ponavadi si privoščimo več družabnega življenja.
Vendar ne smete pozabiti, da vas medtem, ko vi življenja ne jemljete preveč resno, tudi ljudje okoli ne
jemljejo preveč resno. Ko ste v tej fazi, ste lahko nasprotnemu spolu zelo zanimivi, konec koncev gre za hišo
užitkov. Zavedajte se, še posebej če zvezo začnete v tem letu, da je tak odnos zelo nezanesljiv in se lahko
konča takoj, ko se prestavite v naslednjo bolj resno fazo. Doleti vas lahko kakšna usodna spolna privlačnost.

čite prenovo Doma. čutili, kako bo zavela resnost osme hiše in takrat je pravi čas, da
si določite prioritete za vašo prihodnost.

Februar bo mesec notranje inventure, ki lahko prinese velike spremembe. Modro je pogledati s čim ste
zadovoljni in kaj vam ne ustreza več v vašem življenju ter da stvari dobro pretehtate, preden se odločite za
korenite spremembe v svojem življenju. To bo čas mirovanja in ni modro, da se bojujete z njim. To potovanje
navznoter vam bo razkrilo tiste aspekte sebe, ki jih Poglejte na
katerih področjih napredujete v skladu z načrtom in kje se stvari ustavljajo, preverite svoj odnos do stvari in
se po potrebi odločite a spremembe. Za okolico boste nemara nevidni in zdelo se vam bo, kot da se nič ne
dogaja. Pomembno je, da se ne naprezate in ne posku Pojdite s tokom! In po
Kristali, ki lahko pomagajo: Snežni obsidijan, Larimar

To je fantasti

Februar bo razsvetlil vaš položaj ali težavo. Če ste se trudili karkoli prikriti boste v tem mesecu to zelo težko
storili. Za vaše dosedanje trdo delo vas bo okolica nagradila s pozornostjo. V tem mesecu se vam bodo
pokazale številne priložnosti, ki jih lahko izkoristite. Spoznali boste nove ljudi in sklepali nova prijateljstva. Z
lahkoto boste opravili veliko stvari, vzpostavljali nove medsebojne stike in se ne boste obremenjevali s
težavami. Natanko boste vedeli kaj storiti s stvarmi, kaj reševati in kaj predati v reševanje drugim. V ljubezni
utegnete spoznati nove ljudi ali nove aspekte v sebi. Ker boste zelo usmerjeni navzven ste v dobri poziciji, da
spoznate novo ljubezen. Pazite na svoje zdravje in ohranite hladne živce! Ne pozabite na po
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Selenit

To je leto v katerem se morate zabavati. Je

Je popolno leto, da si vzamete

Po drugi strani je to hiša, ko lahko pregledate svoje najgloblje mentalno in duhovno stanje. V tem letu si lahko
privoš Novembra boste za

Za vami je izjemno aktiven mesec in februar bo prinesel umiritev. V tem mesecu bo z vami energija, ki vas bo
podprla v notranjem delovanju. Čas umirjanja je idealen za ponovno napolnitev svojih notranjih baterij.
Sprostite se in se prepustite notranjemu mirovanju. Vaša intuicija bo v tem mesecu izjemno aktivno delovala
in sposobni boste opaziti stvari, ki ste jih prej spregledali. Zdaj ni čas, da se lotite česa novega, počakajte na
naslednji mesec. Naglica in dejavnost v tem mesecu ne bosta prinesli želenih rezultatov, zato hitite počasi!

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV
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Stvari si nikar ne jemljite preveč k srcu. Raje si dovolite, da se zabavate in da ve

Kristali, ki lahko pomagajo: Danburit, Žad

Vstopate v leto velike spremembe. Gre za leto revolucije, saj z vsakim globokim premislekom nastopijo
dolo

Februar bo izjemno primeren mesec za sanjarjenja, za načrtovanje novih stvari in to brez omejitev, kajti edina
omejitev za vaše načrte je v vaši glavi. Meje bodo tokrat na robu vesolja zato si upajte in sanjajte na veliko!
Zelo boste razpoloženi za nova učenja in absorbiranje novih znanj z veliko lahkoto, zato ta mesec izkoristite za
študij ali za prebiranje kakšne dobre knjige. Še vedno se ne bo dogajalo nič pretresljivega, zato nikar ne silite.
Držite se zastavljenih smernic. Hkrati pa si vzemite čas in si naredite načrte za svojo prihodnost. Jasna
usmeritev, ki jo boste postavili v tem mesecu vas bo v naslednjem mesecu vodila v akcije in nove
dogodiv Priznajte si svoje srčne želje!
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Dimni topaz

Vstopili ste v leto, ko ste aktivni, družabni, usmerjeni navzven in nabiti za energijo. Je najboljši

Iz obdobja planiranja boste v februarju prešli na akcijo. Energija pomladi vas podpira in tako se boste zna
akciji. Ne pričakujte takojšnjih rezultatov in nagrad, kajti najprej boste soočeni z velikim številom

priložnosti, možnosti in dogajanja. Odprla se bodo številna nova vrata in modrost presoje bo v tem mesecu
ključnega pomena. Potrebno se bo namreč odločati med več izbirami. Zamisli in ideje vas bodo dobesedno
preplavile. Ker je želja po dejanjih silno močna je pomembno, da vas ovire ne vržejo iz čustvenega ravnovesja
v frustracijo ali izbruhe jeze. Ostanite stvarni in se več posvetite športnim aktivnostim. Ohranjajte mirne

Kristali, ki lahko pomagajo: Aragonit, Beril

č časa pre

čena spoznanja kaj deluje in kaj ne. Torej nehajte okolišiti in se končno že povzpnite na goro. Z nje se vam
bo razkril razgled nad okolico in vedeli boste pri čem ste. Hkrati pa vas bo to prisililo, da boste na vzponu proti
vrhu odvrgli vso odvečno prtljago preteklosti. To lahko pomeni, da boste v tem letu požigali mostove za sabo.
Vsaka gora ima svojo jamo. Hiša se imenuje tudi umirjenost in je povezana z študijem, vzeti pa si morate tudi
čas za razmislek in vpogled v vašo prihodnost, delo in odnose. Splošen občutek v tem letu je, da ste se zaprli
sami vase, težko komunicirate z drugimi in imate občutek da vas ljudje ne razumejo. Najboljši nasvet za to
leto je, da resnično poslušate, kaj vam želijo drugi povedati in opazujete neverbalna sporočila. Hkrati bodite
zelo jasni v svoji komunikaciji z njimi, saj lahko že preprosta fraza narobe razumljena. Ničesar ne jemljite za
samoumevno, ko komunicirate z drugimi. Morda oni jasno vidijo, kaj se dogaja, vi pa ne. Hkrati pa ne
sklepajte prehitro, da vas vaš partner, kolega ali družina resnično razumejo v kakšnem obdobju ste.
Velike spremembe v vašem življenju so čisto v redu, če so v skladu z vašo potjo. Vendar ni modro popolnoma
zamenjati svoje smeri, če je ne poznate. Ta hiša lahko prinese potrebo po spremembi kot je selitev.

čine.

čas zato da
postanete prepoznavni in priznani taki kot ste v resnici, da predstavite svojo novo knjigo ali projekt. Potencial,
da razvijete svoje ambicije in uresničite sanje je to leto največji.
Če ste lani zaključili določene stvar, potem se boste letos z lahko to udejanjali v javnem življenju. Če ste
karkoli hoteli skriti ali pomesti pod preprogo se bo to v tem letu razkrilo.
To je namreč leto, ko se pokažejo vse skrite strani vaše osebnosti. Lahko se razkrije dolgoletna afera v odnosih
ali na poslovnem področju. Ogenj devete hiše namreč razsvetli vse tisto kar je v nas najboljše kot tudi vse
tisto, kar nočemo videti.
Bodite pozorni na to, da ne izgorite prehitro, ker je energija leta zelo aktivna. Pomembno je, da se dobro
naspite, pazite na svojo prehrano in si občasno vzamete čas samo zase. Ker ste kovina v hiši ognja, ki kovino
tali je izjemnega pomena, da si vzamete čas za masažo, nego in počitek.
Vendar pa morate vsaj enkrat letos organizirati veliko zabavo za vse svoje prijatelje. V tem obdobju boste
spoznavali nove ljudi in sklepali nova prijateljstva. V januarju 2008 boste opazili veliko spremembo v energiji,
saj z naslednjim letom vstopate v hišo notranjega vpogleda.

čno večerjo v dvoje.

živite v dvoje z
osebo, ki vam veliko pomeni.

š

šli v
polni

živce
in v tem mesecu ne pozabite na kakšno romanti

8 MISLEC

9 ZVEZDA
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Ingver znanstveniki prištevajo med najmo

Vir: http://www.aktivni.si

čnejše rastlinske antioksidante. Znanstvene raziskave so pokazale, da
pomaga pri slabi prebavi, zgagi in bruhanju ter preprečuje slabost med potovanjem.

Poleg tega spodbuja krvni obtok, sprošča ožilje, pomaga pri vnetem grlu, lajša izkašljevanje, krepi izločanje
sline, ugodno deluje na jetra, zmanjšuje holesterol in ima antiseptične lastnosti.

Ingver naj bi v prekomernih količinah lahko vplival na osrednje živčevje ali pa povzročil depresijo in aritmijo.
Vendar je ta možnost zelo majhna oziroma skoraj izključena. Po priporočilu strokovnjakov naj bi se pred
uživanjem večjih količin ingverja z zdravnikom posvetovale nosečnice, doječe mamice in bolniki z žolčnimi
kamni.

V ingverju se skriva ogromno aktivnih sestavin, značilen vonj in rahlo pekoč okus pa mu daje spoj eteričnih olj
in smol. Avstralski raziskovalci ingver enačijo z aspirinom, saj uspešno lajša vnetja in odpravlja bolečine.
Njegova prednost pred aspirinom pa je v tem, da ne povzroča črevesnih težav, saj deluje pomirjevalno.

Na splošno lahko uporabo ingverja ocenimo kot varno. O neželenih učinkih ni trdnih dokazov, prav tako tudi
niso znane interakcije z drugimi zdravili, čeprav v primeru zdravil, ki izkazujejo podobne ali nasprotne učinke
prej opisanim, svetujemo previdnost.
Za boljši okus jedi

Poznavalci priporočajo uporabo svežega ingverja. Ingver v prahu se od svežega razlikuje po močnejšem okusu,
k jedem pa se ga doda veliko manj kot svežega. Žlička ingverja v prahu zadostuje količini velike žlice
naribanega svežega ingverja. Če vam je ingver kot začimba še neznan, ga dodajte sadnim solatam, osvežilnim
napitkom, čaju, kompotu, sladicam ali ribjim in mesnim jedem.

Seveda pa ingverja ne jedo zgolj zaradi njegovih zdravilnih učinkov, ampak predvsem zaradi posebnega okusa,
ki ga Azijci naravnost obožujejo. Svež ingver diši podobno kot limona in ima rahlo pikanten, rezek okus, vendar
je hkrati osvežilen.

Za pripravo hrane se uporablja korenika – podzemeljsko steblo, in ne korenina oz. gomolj, kot misli veliko ljudi.
V azijski kuhinji včasih uporabljajo tudi ingverjeve liste. Ingver lajša prebavo in blaži težave z vetrovi, če ga v
majhnih količinah dodajamo težje prebavljivim jedem. Pospešuje presnovo in porabo kalorij.

Korenina ingverja vsebuje do 3, 3 odstotka eteričnih olj. Plasti tkiva, ki vsebujejo ta olja, so tik pod plutasto
skorjo, zato morate korenino lupiti zelo na tanko in previdno. Vsebuje nekatere ostre snovi, na primer
gingerol, zingeron in shogaol, ki vzpodbujajo delovanje žolča. Med dušenjem ingver mehča meso, saj vsebuje
encim za prebavo beljakovin proteazo.
Za osvežitev

Ingver lahko pijemo tudi v obliki čaja in hladnih napitkov. Deluje zelo osvežilno in poživi telo. Tudi kozmetika,
torej kreme, ki vsebujejo izvlečke ingverja, delujejo na kožo zelo osvežujoče in poživljajoče.
Ingverjev čaj

Sestavine:
20 g ingverja
3 cimetove palčke
1/2 čajne žličke kardamoma
2 nageljnovi žbici
2 čajni žlički črnega čaja
500 ml mleka
2 žlici rjavega sladkorja

Priprava: Ingver olupite in ga narežite na tanke lističe. Kuhajte ga v 500 ml vode skupaj s kardamomom,
nageljnovimi žbicami in cimetovimi palčkami približno 13 minut. Dodajte črni čaj in kuhajte še 2 minuti.
Dodajte mleko in sladkor ter še enkrat zavrite. Odstavite, odcedite in uživajte v edinstvenem okusu.
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V arabskih kulturah prisegajo na diše

Vir ,

čo kavo, daljni vzhod je ljubitelj čaja in čajne ceremonije, Indijci pa
spoštujejo sveto baziliko ali tulsi. Tulsi (Ocimum sanctum, sveta bazilika) je kraljica rastlin. Častijo jo že
tisočletja, gojijo jo na vrtovih in jo uporabljajo kot zdravilni balzam za telo, dušo in duha.

Tulsi je vsestransko učinkovita rastlina, ki jo indijska tradicionalna medicina Ajurveda zelo ceni. Ima jo za eliksir
življenja. Najpogosteje jo uporabljajo kot tonik za živce, ker pomirja in sprošča ter zmanjšuje negativne učinke
stresa in spodbuja vitalnost. Ajurveda jo uporablja kot dobro zdravilo proti glavobolom, ker vsebuje
učinkovine proti bolečinam. Znano je, da zmanjšuje vnetne procese, zbija vročino, uporablja se jo v sirupih
proti kašlju, žvečenje listov pomaga pri prehladu in gripi, grgra se jo pri vnetem grlu. Krepi delovanje ledvic in
pomaga odpravljati ledvične kamne. Kapljice soka učinkovito odpravljajo pekoče oči in pomagajo ohranjati
zdrav vid. Študije so pokazale, da je učinkovita pri zdravljenju sladkorne bolezni, ker znižuje glukozo v krvi.
Dokazano uspešno zmanjšuje nivo holesterola. Raziskave so potrdile, da naravne učinkovine v tej rastlini
varujejo pred srčno-žilnimi obolenji in tudi nekaterimi raki.

Zato ni čudno, da jo v Indiji častijo kot sveto rastlino in ji pravijo sveta bazilika. Starodavni modreci (rišiji) so jo
modro vključili v verska obredja. Tako Indijci vseh slojev med opravljanjem verskih čaščenj doma ali v svetiščih
dnevno konzumirajo tulsi. Sveta bazilika je namreč bogat vir antioksidantov in drugih fitokemikalij. Te imajo
skupaj, v sinergiji, močan antioksidativen, antibakterijski, adaptogeni učinek in krepijo imunski sistem.

Antioksidanti varujejo celice pred prostimi radikali in pred oksidacijo, torej pred 'rjavenjem'. Adaptogene
učinkovine pomagajo telesu, da se bolj učinkovito prilagodi (adaptira) na stres. Adaptogene učinkovine
zmanjšajo negativne vplive stresa in krepijo odpornost proti stresu, travmam, anksioznosti in izčrpanosti.
Učinkovine v tulsiju so tudi imunomodulatorske - to pomeni, da vplivajo na aktivnost imunskega sistema in
izboljšajo imunski odziv proti antigenom.

V indijski tradicionalni medicini se uporablja sveže listje ali sok iz njih, v obliki posušenega prahu in kot zeliščni
čaj, zmešano z maslom kot pasto ali z drugimi zelišči za posamezne težave. Pri nas pa ga boste dobili kot čaj v
prodajalnah z zdravo prehrano.

In še kot zanimivost. V Indiji ga pridelujejo in razpošiljajo po svetu v sklopu organizacije Organic India. Indijski
kmetje imajo dosti slabih izkušenj z multinacionalkami, ki so s kemijskim kmetijstvom, genetsko
spremenjenimi poljščinami in finančno odvisnostjo uničili njih in njihovo zemljo. V obupu je mnogo kmetov
naredilo samomor. Tu pa se je pred desetletjem našla mednarodna skupina podjetnežev, ki so promovirali
trajnostni razvoj s poudarkom na starodavnem ajurvedskem znanju in sodelovanje po načelih poštenosti.
Uspelo jim je regenerirati stotine hektarov opustošene zemlje in omogočiti revnim kmetom brez možnosti, da
so s svojim znanjem in veščinami postali samozadostni.

: članek Primož Škoberne http://www.duhovna-univerza.org/component/content/article/110-tulsi
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Hvaležnost je ena tistih veščin, ki se je v mojem življenju izkazala za ključno. Veliko empiričnih dokazov
potrjuje, da so ljudje z nagnjenjem k izražanju hvaležnosti bolj veseli, pozorni, odločni, optimistični,
pripravljeni pomagati. So bolj polni energije ter kažejo večje zanimanje in navdušenje za življenje od tistih, pri
katerih je to nagnjenje manj izraženo.

Hvaležnost nam pomaga, da opustimo paradigmo pomanjkanja in revščine ter se namesto na to, česar
nimamo v svojem življenju, raje usmerimo na to, kar imamo in smo za vse, kar že je v naših življenjih hvaležni.
Hvaležnost je ena tistih veščin, ki se je v mojem življenju izkazala za ključno, ko sem se znašla v situacijah, kjer
bi se vdala ali bi obupala. Hvaležnost mi je pomagala, da sem presegla svoje omejeno gledanje na stvari in
svet.

Hvaležnost je občutenje, ki ga zaznamo skozi svoje telo in zato je ključnega pomena, da si dopustimo, da
čutimo. Čutenje hvaležnosti odpira naše srce in nam daje občutek ljubljenosti, sprejetosti. Hvaležnost te
poveže z ljudmi in svetom, ter je ključna veščina za odprte, izpolnjujoče in harmonične odnose.

V sodobni družbi hvaležnost pogosto interpretiramo kot obvezo, ko moraš biti hvaležen drugim in s tem
razvrednotili njen dejanski pomen. Kajti hvaležnost je negovanje sebe, ko si hvaležen za to, kar že imaš, si v
občutku izobilja in sprejemljivosti. Ko se ti zdijo stvari same po sebi umevne, prenehaš sprejemati čarovnijo
življenja in nehaš povečevati občutek hvaležnosti. Iz te samoumevnosti, da stvari imamo, izhajata tako
pritoževanje kot tudi kritiziranje. In kritiziranje ter sojenje nas vedno vodita na pot pomanjkanja. In tega se
pogosto prepozno zavemo.
V svojem opazovanju ljudi pogosto opažam, da izhajajo iz pričakovanj, kako bi stvari morale biti točno take,
kot so si zamislili. Gre za naš Ego, ki želi imeti nadzor in kontrolo nad ljudmi in situacijami v našem življenju ter
tako ohranja svoja pričakovanja. Pričakovanja vedno izvirajo iz preteklih izkušenj, in ko znamo biti hvaležni za
to kar je bilo in je, tudi lažje kreiramo to, kar si želimo v prihodnosti, skozi hvaležnost.

Hvaležnost poveže stvari v našem življenju in je zato izjemno pomembna dnevna praksa. Pogosto omenjam
dejstvo, da naše telo potrebuje 28 dni, da prevzame novo navado in ravno zaradi tega je naše tokratno
notranje popotovanje dolgo 28 dni.
Vsak dan bom predstavila novo vodeno prakso, ki nas bo peljala skozi različne prizme hvaležnosti. In ker gre za
dnevne prakse svetujem, da si kot pri vseh dosedanjih praksah omislite dnevnik. Dnevnik hvaležnosti bomo
pisali vsak dan.
Um je kot vaš notranji vrt; lahko na njem sadite cvetje ali pa za vedno pulite plevel. Glede na to, na kaj se
usmerjate izbirate vsak dan plevel ali cvetje. S tem, ko si zapišete stvari, za katere ste hvaležni, soustvarjate
sebe in svoje življenje, prevzamete odgovornost za svoje življenje, ter s hvaležnostjo širite brezpogojno
ljubezen. Iz vas gredo valčki ljubezni na vse strani in ustvarjajo učinek valovanja na globalni ravni.

Eno najboljših zdravil za razčiščevanje boleče preteklosti ter slabih občutij v sedanjosti je hvaležnost. Dejstvo
je, da smo v svojem hitrem vsakdanjiku pozabili na pomen hvaležnosti, predvsem na hvaležnost za izzive s
katerimi se srečujemo v svojih življenjih. Brezpogojna ljubezen nosi v sebi tako podporo kot izzive in naši
medsebojni odnosi so tisti, ki uravnovešajo ti dve polarnosti. Brez izzivov ni rasti in zato bi se lahko navadili na
dejstvo, da izzivi vedno bodo, dokler imamo v sebi karkoli, kar potrebuje širjenje, rast, ozaveščanje.

Življenje nam skozi medsebojne odnose pogosto pošilja velike izzive, izzive, ki so povsem nerazumni (npr.
nasilje v družini, vendar nam na drugi strani življenje vedno pošlje tudi ljudi, ki nas podpirajo in nam stojijo ob
strani. Zato bodite hvaležni za vse ljudi, ki vam stojijo ob strani, za vse prijatelje, partnerja, za vso ljubezen, ki
jo prejmete.

Verjamem, da lahko svet spremenimo in krizo, ki se je kot virus razrasla po planetu rešimo s tem, da
spremenimo svoj notranji pogled ba stvari. Naša izbira je ali gledamo na svet skozi oči pomanjkanja ali izobilja.
Tega nam nihče ne more dati, naša dnevna izbira je, kaj je tisto, čemur namenjamo svojo pozornost in kaj
hranimo s svojo energijo. Tega ne more spremeniti nihče, tako kot nihče ne more spremeniti vašega življenja.
Le vi imate to moč v sebi, da preobrazite sebe in svet v katerem živite.

Pridružite se mi in spremenimo ga skupaj, skozi hvaležnost, skozi ljubezen, skozi izobilje. Začnemo 15.2.2013.
Prispevek za ta sklop je 44€. DIVINE.SI
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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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Arhiv starih številk Namarie
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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://divine.si/blog/

www.divine.si
www.fengshui.si


