
Pozdrav svetlobe !
Prvih

Če je bil maj mesec izzivov, potem lahko za junij rečemo, da bo mesec prehoda. Vendar je ključno
zavedanje, da se nič ne spreminja samo od sebe in

č in zelo pomembno je, da ostajate v tem trenutku, zdaj. In ker mo

če ima či da vidi

čno je toplota in sonce na obzorju in čas je, da zimo po
čitnice, drugače bomo čitnice.

Mlaj 8.6.2013 ček pomirile, nato pa bo zapihal sve
čnite opazovati

in plavati

čitev kaj bo

čenjam z novo spletno skupino, za notranje popotovanje Odstiranje 7 tančic bo
čenjamo v petek 14.6. Izkazalo se je, da so spletna popotovanja č, saj so

dostopna z vse Slovenije in

čno je posijalo sonce in naj

Taja Albolena

šest mesecev leta je skoraj mimo, uau, šest mesecev, no pravzaprav smo ravno dobro zakorakali
v šestega, pa vseeno, meseci letijo, ne le dnevi in tedni.

še vedno je na nas, da zavestno izbiramo.
Zavedanje je klju ška in ženska
esenca stvari dojemata vsaka po svoje in ker je vsak posameznik izbral svojo izvorno esenco v skladu z
njima, za ene to pomeni prisotnost in za druge odprtost. Sama do nedavnega nisem poznala
odtenkov, nisem razlikovala, vendar prepoznavanje in razumevanje v teh dneh prinaša izjemen
globine, š o š in ušesa, da slišiš.

Junij nas bo vodil v poletje, kon šljemo na
po šli res, kot se je lepo izrazila prijateljica na FB, šele drugo leto na po

nam bo lepo pokazal, kje smo. Stvari se bodo mal ž
veter in po 21.6. ko bomo praznovali poletni solsticij bomo zajahali nov val. Vendar za

že zdaj, da ga ne boste zamudili, ko se bo pojavil na obzorju v vašem življenju. Polna luna bo
tokrat pod okriljem solsticija 23.6. zato bo energija prehoda še potencirana.

Mrki so prinesli mnoge spremembe, tudi v moje življenje in tako z 20.6. zapiram vrata svojega
templja. Dve leti in pol je deva prostora v svojih nedrjih držala skupine, ki so se potapljale vase in ne
glede na vse emocije in upiranja z moje strani sem morala sprejeti odlo šlo iz mojega
življenja, da naredim prostor novim stvarem. In tako zapiram ena vrata in vem, da se nekje odpirajo
druga.
In v juniju za žanske
ženske, ki ga za ženskam vše

tako zaenkrat selim svoje delovanje na splet.

Kon vam junij prinese veliko topline!

Everything you see has its roots in the unseen world.
The forms may change, yet the essence remains the same.
Every wonderful sight will vanish, every sweet word will fade,
But do not be disheartened,
The source they come from is eternal, growing,
Branching out, giving new life and new joy.
Why do you weep?
The source is within you,
And this whole world is springing up from it.

Rumi

MISEL  MESECA
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6.6.2013 Uresniči svoje Sanje

14.6. do 16.6.2013 MiDva

začenjamo z novim 2
te kaj so vaše Sanje in kako jih udejanjiti. Kajti živimo v intenzivnem času je

poln sprememb in ključno je, da  ozavestimo kaj si pravzaprav resnično srčno želimo. In ker je 22 dni ravno
čas, ki nas bo pripeljal čez poletni solsticij, čas praznovanja v vrhunec leta je čas idealen, da zajahamo val
lepote portala 666 in dopustimo, da nas odpelje našim Sanjam naproti. Kot vedno bo na voljo vodena
zvočna praksa in navodila za vsak dan. Pred vami je popotovanje polno zabave in kreativnih u

44 so !

se bo razkrilo notranje popotovanje . Gre za vodnik v intimno partnerstvo, kjer
bomo od blizu pogledali tri faze odnosa in zakaj so odnosi za ženske tako zelo pomembni.
Partnerski odnosi se spreminjajo bolj kot kdajkoli in vstop v zlato dobo nam razkriva kako se spreminjajo in
kaj lahko naredimo vsak pri sebi, da v tej evoluciji sodelujemo. Dejstvo je, da se lahko spoznate samo preko
refleksije, ki vam odseva partner. Kot oko ne more videti samega sebe, vidi lahko le odsev sebe v ogledalu
tudi mi lahko vidimo sebe le skozi partnerja na drugi strani. Potovale bomo skozi tri faze partnerstva,
spoznavale razliko med moško in žensko esenco in razkrivale ženske misterije. Intimno partnerstvo temelji
na rasti. Gre za medsebojno podporo, soustvarjanje, harmonijo, ko najdeš in živiš svojo izvorno moč duše.
Vikend je namenjen ženskam. Prispevek 288€. Prijave so obvezne!

2 - dnevnim popotovanjem vase, v katerem skozi vodene
notranje procese ozave ča , ki

Prispevek je €. Prijave obvezne

čevi 13

čas je da v polnosti utelesimo kaj je poslanstvo

š

žitkov.

vabim na novo druženje , ki bo na Mikloši . Na 2 urnem
druženju bomo pogledale celoten spekter ženske esence in razliko med moško in žensko esenco. Kajti
jasnost in razumevanje nam kažeta pot. Ženska v svoji matriki kreacije nosi spomin duhovne fotosinteze -
pretvarjanja svetlobe v materijo in Ženske. Prispevek 30€.
Prijave so obvezne!

19.06.2013 Utelesi svojo žensko esenco

8. in 9.6.2013

260€

14.6.2013 Odstiranje 7 tančic Božanske Ženske.

vabim na dvodnevno druženje na Miklošičevi 13 v Ljubljani.
Začetek ob 9. uri in do 17. ure.
Druženje temelji na izvornih vprašanjih, ki si jih moramo postaviti, če želimo odkriti svoje življenjsko
poslanstvo. Kajti poslanstvo ni nekaj kar delaš, temveč to kar ti SI. In ko spoznaš vse štiri temeljne kamne
svojega poslanstva, ki tvorijo tvoj notranji diamant ti postane jasno kdo si , zakaj si tukaj, kako služiti in kaj
si želiš. Izjemno notranje popotovanje temelji na lastni izkušnji in popotovanju do teh temeljnih aspektov v
meni, ki so povezali vse košćke v celoto. Ko poznaš svoj notranji Diamant si na misiji in imaš vizijo, ki se
razgrinja na vsakem koraku, ki ga delaš. Si v stiku s strastjo in to je tvoje notranje gorivo, ki te vodi naprej ne
glede na to kaj se dogaja v svetu okoli tebe. Notranji diamant je kot notranji kompas, ki ti pokaže tvoj Sever,
tvojo severno zvezdo, tvoje pristanišče na tem Oceanu Življenja in te usmeri tja. Prispevek za to druženje je

. Prijave so obvezne!

začnemo z drugim spletnim druženjem Na tem notranjem
popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza druga čakra, druge kvalitete.
Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo našega življenja. Če smo povezane s svetlimi aspekti, jih vedno
znova zavestno izbiramo v svojem življenju, tkemo prečudovite vzorce v tej tapiseriji. In če se ločujemo od
senčnih aspektov teh istih arhetipov, jih zanikamo ali pa se z njimi nenehno bojujemo v sebi, so vzorci na
tapiseriji kaotični, brez harmonije in povezanosti. Skozi naše druženje te bom popeljala na posebno
potovanje skozi sedem notranjih obrazov, ki so tvoji zavezniki na poti rasti. Vseh sedem moraš spoznati in
jih objeti v sebi, da bi postala Boginja. Prvo srečanje je posvečeno srečanju z Divjo Žensko.
Odstiranje 7 tančic Božanske ženske je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi 8 tednov in bo pred
vami vsakič razgrnilo novo ploskev notranjega diamanta, ozaveščanja in zdravljenja sebe. Gre za izjemno
transformativno izkušnjo in zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega
popotovanja.  Več o popotovanju na spletni strani
http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

Kdo sem Jaz in Zakaj sem Tukaj?

DOGODKI   JUNI J 3201DOGODKI   JUNI J 3201



Junij bo mesec zanimivih preobratov. Predvsem nas bo spomnil na pomen deskanja na valovih življenja, kajti
približuje se nam nov kozmični val in treba bo začeti plavati, da ga bomo lahko zajahali, ko bo prispel do nas.
Trenutno smo v fazi prehoda, ko nikomur ni čisto jasno kaj in kako. Vse je vedno stvar percepcije, vendar je že
nekaj časa jasno, da smo v prehodnem obdobju, kjer razpadajo iluzije in nas mučijo navezave oziroma
predvsem opuščanje vseh navezav.
Junij predstavlja definitivni prehod v novo dobo, vendar je kot sem že nekajkrat povedala to stvar izbire in ni
samo-po-sebi umevno, da smo vsi že tam. Samospoštovanje in samozaupanje sta pomembna ključa na tem
popotovanju, ki vodi navznoter. In ta tranzicija iz zunanjega sveta v notranji svet zna biti velik izziv, saj nas na
drugi strani počaka veliko „krame“, ki smo jo skrili v sebi. V tem prehodu bo potrebno vsrkati vse kar se dogaja
in časi znajo biti zelo preplavljujoči. Vendar se bo ne glede na vse treba zavezati sebi in temu kar nas
izpolnjuje.
In to v nobenem primeru ne bo pasiven čas, ja verjetno bo bolj umirjen kot je bil maj, vendar bo treba biti
buden in spremljati sinhronosti, ki se bodo pojavljale. Sama pravim, da so priložnosti kot valovi na oceanu
življenja in da bi jih lahko ujeli, jih je potrebno pravočasno opaziti in se pripraviti, ter v pravem trenutku začeti
plavati, preden nas val doseže. Kajti če nisi prisoten in odprt, te valovi vedno znova prehitijo ali pa te, če si
prehiter potegnejo pod sebe. In zato je utelešenost ključnega pomena za to da čutiš ocean in da si v toku z
njim, da mu znaš slediti in tako ujeti priložnosti, ki jih sinhronost prinaša v naša življenja.

Nenavezanost je glavna značilnost tega obdobja, kajti od nas zahteva, da si upamo iti s tokom brez navezav in
pričakovanj. Izziv je v tem, da nas ta čas sooča z otopelostjo, z zaprtostjo, pomanjkanjem osredotočenosti,
veliko ljudi še vedno beži ven iz sebe in si ne dopustijo, da bi čutili, kajti utrujenost, izčrpanost in brezvoljnost
niso najbolj navdihujoča stanja, ki bi jih želeli čutiti. In vendar bo potrebno objeti celega sebe, vse prijetne
dele sebe, kot tudi tiste malo manj prijetne. Najpomembnejša veščina tega meseca bo nedvomno
samozaupanje in več na to temo v nadaljevanju.
Ko govorimo o prehodu smo soočeni še z eno sila nepriljubljeno zadevo in to je potapljanje v neznano. Ko smo
v prehodu je značilno, da ni oprijemljivih točk, da je potrebno zaupati vase in v svoje instinkte ter intuicijo, da
si na pravi poti. Pot v neznano je nekaj, kar naša duša obožuje, osebnost pa se ji upira, kajti osebnost je tista,
ki ima rada udobje znanega in sigurnost zunanjega sveta. Ta prehod pa nas sili v neznano in zato je potrebno
varnost poiskati v svoji notranjosti. Arhetip notranjega otroka je tisti, ki v notranjem svetu drži za nas varnost
in sigurnost in zato je ključnega pomena v tem prehodu, da znamo najti varnost v sebi, da se znamo pomiriti s
svojim ranjenim otrokom v sebi in preseči samega sebe. Vse to nas čaka na poti vase.

S tem ko zaključujemo stare zgodbe, osvobajamo ujeto čustveno energijo v zgodbah in vzorcih našega
življenja, kar nam prinaša občutek osvobojenosti in pogosto prostega pada. Upiranje vam v tem mesecu ne bo
koristilo, bolje se bo prepustiti, drugače boste obilo dragocene življenjske energije porabljali za nekaj, kar vas
ne bo pripeljalo tja, kamor si želite iti. Junij je idealen mesec za to, da v sebi resnično razkrijete kaj so vaše
srčene želje, vaše Sanje in jim začente slediti. Ravno s tem namenom sem pripravila novo popotovanje vase
Uresničite svoje Sanje, kajti energija meseca nas bo podpirala na tem notranjem popotovanju vase, v samo
jedro tega kdo sem jaz in zakaj sem tukaj, v našo strast. In če ste pripravljeni na skok v neznano, če resnično
želite vedeti Kdo sem Jaz vas vabim na vikend druženje 8. in 9.6.2013, kjer bodo vse to teme vikenda.

Če že nekaj časa zavlačujete in se soočate s številnimi strahovi na poti je čas, da skočite. Izziv meseca bo
objemanje premika, preobrazbe in prehoda, v katerem smo. Zaupajte in se premaknite!    DIVINE.SI
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Litha, Poletni solsticij, 21. junij
Ključ: Svetloba, lepota, toplota

Simbol: Boben, Zelišča, modra in zelena sveča
Kristal: Biseri, Smaragd, Žad, Safir

Sonce vstopi v raka. Sonce je na vi
Od tega dne naprej se dnevi krajšajo in noči daljšajo. To je čas toplote, ko je poletje na svojem vrhuncu. Na tej
to

Prihajajo prvi sadeži, prva žetev, življenje je lahkotno in vse je dobro. Litha je praznik, ko se jedo jagode. Ko se
praznuje nosečnost boginje, ko je v fazi najvišje rasti in kreativnosti. Je čas primeren za vse vrste zdravljenja in
igro. Cvetje v tem času kaže svojo najlepšo podobo z močnimi barvami, ki nas opominjajo na veselje in
pozitivno energijo.

Boginja Juno je kraljica nebes, upravlja tako nebesa kot zemljo. Odgovorna je za vsak aspekt obstoja. Juno
pomaga v vsakodnevnih medsebojnih odnosih, še posebej pri varnosti žensk in otrok. Je boginja ženskosti,
ljubezni in medsebojnih odnosov. Pomaga pri romantičnih odnosih, prijaznosti in zaščiti.  Je moderna boginja,
saj prevzema aktivno vlogo v javnem življenju in pomaga na vodstvenih pozicijah.

To je odličen čas za čiščenje vsega kar ne potrebujete več in vzpostavljanje trdnih temeljev. Uporabite ogenj za
čiščenje in energetiziranje.

Alkimijo tega praznika predstavlja salamander, mitolo

Čez dan se napolnite s sončno energijo. 21. junija zvečer pa je primeren čas za druženje in zabavo, ples,
bobnanje in petje z družbo v kateri se dobro počutite.

šku, kar predstavlja zunanjo širitev.

žge svoje nasprotje jin, ki prinaša refleksijo in
novo notranjo širitev. Gre za potrditev potovanja, ki prinaša ponotranjenje izkušnje.

ško bitje, ki živi v ognju. Poznamo ga tudi kot feniksa. V
preizkušnji, ki jo prinaša litha postaja ego vse bolj skromen, kar nam pomaga razvijati integriteto. S pomo

šena in pre š še omejitve, navezave in
odvisnosti so izžgane s pomo šnje se
nahaja ponovno rojstvo. Tukaj si utiramo pot v globoko notranjo modrost. Ogenj je povezan z mo še
volje in zavestno izbiro.

Letos nam Litha razkriva feniksa, ki simbolizira dvig zavesti na višjo raven. žnost
še kreacije, naše manifestacije. In vendar je zavedanje, da svet

okoli sebe ustvarjamo sami izjemno pomemben. Feniks nam bo pomagal priti v stik s svojim notranjim
zaupanjem v lastno kreativno mo žgemo svoj notranji ogenj in za

šo poklicanost, aktivira naš klic, misijo, da za živeti to, kar smo in si dopustimo, da se
zgodi to, kar nam je namenjeno. Klju Š

čki prehoda sonce poda roko luni in ob tem prehodu jang pri

čjo
ognja, ki stvar spremeni v pepel je preizku či čena notranja resnica. Vse na

čjo ognja, ki povzroči smrt starega načina bivanja. V samem srcu te izku
čjo na

To bo prilo , da se na kolektivni
ravni resnično lahko premaknemo v smeri na

č, da pri čnemo ustvarjati sebe!

Poletni sončni obrat tako predstavlja velik portal, ki nam omogoča prehod in preobrazbo. Odpira nove poti in
nas usmerja v na čnemo

č tukaj pa je DOPU ČANJE in IZBIRA!

P O SEBNO ST  T EG A  MESEC A  -  L IT HA



Naj ni

Naj se danes sprejmem takšno, kakršna sem,
brez razsojanja in presojanja sebe.
Naj se danes sprejmem z vsemi svojimi čustvi, sanjami in upi,
naj sprejmem svojo osebnostjo, svoje telo natanko takšno, kakršno je,
z vso njegovo lepoto in popolnostjo.
Naj bo ljubezen, ki jo čutim do sebe, tako močna,
da se nikoli več ne bom zavračala in škodila svoji sreči, svobodi in ljubezni.

Naj bodo odslej, vsako moje dejanje,
vsak moj odziv, vsaka misel in sleherni gib,
zasnovani na ljubezni.
Naj moja ljubezen raste in se krepi,
dokler ne bo vse moje življenje prenovljeno.

č najdra

č

čino bo

č neskončna
da je tvoje odpu čanje popolno
in da je tvoja milost celostna.
Naj se vedno ko padem
spomnim, da hodi

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

Naj imam danes zaupanje
Naj presežem skušnjavo, da pozabim tvojo mo
Naj presežem skušnjavo, da pozabim tvojo ljubezen
Naj presežem skušnjavo teme, ki me obdaja
Naj vedno vidim dobro v ljudeh
Naj spoznam veli žanskega v sebi najdražji.

Naj se spomnim, da ustvarjaš iz svetlobe
da je tvoja mo

š

š z menoj, najdražji.

Naj me zaupanje dvigne
Naj se v srcu prebudi resnica
Naj hodim z zaupanjem vate, najdražji
naj ustvarjam vsak dan
kot da je zadnji.

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI

MO LIT EV  T EG A  MESEC A



SODALIT...

Afirmacija deve kristala

kamen zaupanja vase
“Sem vaš zaveznik na poti v globino, dajem globoke uvide v lastno notranjost, aktiviram notranje strasti, srčne
želje, darov in talentov, da bi jih lahko v polnosti izkusili in zaživeli. Ko želite pomoč pri sprejemanju skritih
delov sebe vam asistiram s tem, da senco v vas prinesem na površje in pomagam, da jo sprejmete brez sojenja
in razsojanja. Pomagam pri vzpostavljanju notranjega ravnovesja. Sem vaša tiha priča in vas uglasim na
energijo tihe priče v vaši notranjosti vedno ko potrebujete zavestno prisotnost. Uporabite me lahko vedno ko
potrebujete umirjen um, jasnost in odločnost. Samozavest, samozaupanje in samosprejemanje so moje
domena in vedno vam asistiram na teh področjih. V sebi nosim sposobnost povezovanja uma in intucije, zato
sem vam vedno na voljo, ko potrebujete umirjeno notranjost, da sprejmete informacije, ki so za vas
pomemebne. Odstanjujem notranjo kramo v umu in zmedenost, ter mehčam togost uma. Iz vašega življenja
odstranjujem stres in skrbi, ter vam asistiram, da se z zaupanjem vase spuščate v svojo notranjost, v stik s
svojim izvornim jedrom.
Pomagam ustvariti prazen prostor za nove stvari v vašem življenju. Kadar ste v stiku z elektromagnetnim
sevanjem, me vzemite s seboj, saj pomagam ustavljati sevanja. V skupine vnašam harmonijo in kvalitete
sodelovanja ter soustvarjanja.”

Sodalit je mineral, ki zelo dobro deluje na predel grla in glave. Nekateri ga imenujejo kar kristal govornikov, saj
izjemno pozitivno deluje na grleni predel.  V grlenem predelu zdravi bolezni grla, sapnika, glasilk in pomaga pri
zdravljenju hripavosti. Uravnoveša tudi metabolizem in pomaga pri težavah s pomanjkanjem kalcija v telesu.
Pomaga pri občutljivi osebnosti, pri opuščanju fobij, občutkov krivde in mehanizmih nadzora in kontrole.
Pomaga nam, da najdemo pot nazaj domov. Asistira nam, da lahko ubesedimo to kar čutimo.

Mineral krepi idealizem, željo po resnici in nas opozori na vedenjske vzorce, ki predstavljajo oviro v naši rasti.
Pomaga pri ozaveščanju in izražanju prepričanj tako na  verbalni ravni kot tudi skozi akcijo.

Pomaga regulirati krvni tlak in izboljšuje celično hidracijo.

: "Moj um je prebujen na vseh nivojih in v svoji polni kapaciteti.”

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Mesec, ki je pred nami nas opominja, da je izjemno pomembno za našo rast in razvoj, da ponovno
obnovimo stik s samospoštovanjem v sebi.

Na naše samospoštovanje v prvi najzgodnejši fazi vplivajo odnosi s starši, hkrati pa ga zaznamujejo
izkušnje, ki jih ima z dedki in babicami, tetami, strici, vzgojitelji v vrtcu, učitelji v šoli ter vrstniki. V
otroštvu oblikujemo matriko po kateri delujemo tudi kasneje v življenju in udomačevanje v otroštvu
globoko določa naš nivo samospoštovanja. Odnosi s pomembnimi odraslimi so za otroka ogledalo in
določajo, kakšno mnenje o samem sebi si bo izoblikoval. In če so nam bili odrasli v otroštvu naklonjeni,
če so nas hvalili, spodbujali, podpirali ter bili nežni in razumevajoči z vami, če so nam postavljali izzive, se
igrali z vami in nas potrjevali, se znate ceniti. Dobili ste »vsebino«, ki je oblikovala formo, ki vi ste. Če pa
ste bili deležni kritike ali ste imeli perfekcionistične starše, če ste velikokrat pogrešali naklonjenost ali
ljubečnost, če so vas zmerjali, zasmehovali, kritizirali ali telesno zlorabljali, če ste bili velikokrat deležni
sovražnega molka, če so pričakovali od vas kaj nestvarnega in so vam postavljali previsoka merila
vedenja, imate po vsej verjetnosti o sebi precej slabo mnenje in je vaša raven lastne vrednosti na precej
nizkem nivoju.

Pomembno je razumeti, da samospoštovanje izvira iz naše notranjosti. Spoštujemo se, ko si
priznamo lastno vrednost in ugled kot enkratno človeško bitje. Zavedanje, da smo nekaj posebnega,
da smo enkratni, edinstveni in neprecenljivi je ključnega pomena za samospoštovanje.
Samospoštovanje ni nekaj, kar bi bilo del nazivov in uspehov, ki ste si jih v življenju pridobili. Ko
spoštujemo sebe vemo, da je sreča, uspeh, prijateljstvo in ljubezen del nas, da ni nekaj zunaj nas, kar
bi lahko kupili, si oblekli, namazali nase ali pojedli. Ko je naše samospoštovanje razvito, čutimo, da si
v življenju zaslužimo dobre stvari, hkrati pa zaupamo, da bomo izpolnili svoje najgloblje potrebe,
pričakovanja in svoje srčne želje, svoje Sanje. Izziv na poti je, da se je potrebno soočiti in v sebi
preseči tako občutke manjvrednosti kot tudi večvrednosti. Potrebno se je začeti zavedati notranje
izpolnjenosti in zadovoljstva, da se znamo dobro počutiti v svoji koži.

Če ne spoštujemo sami sebe, dvomimo v lastno vrednost in pravico do sreče. In kadar je
samospoštovanje nizko, to povzroči občutek pomanjkanja in notranje praznine, kar poskušamo
zapolniti s stvarmi od zunaj. Ta zunanji nadomestek pa nam daje le začasen občutek zadovoljitve in
izpolnjenosti, zato vedno znova posegamo po »nadomestkih«, po stvareh. O pomenu vsebine sem
pisala na blogu, ki ga lahko preberete

Vendar samospoštovanje ni isto kot samopodoba, čeprav včasih ljudje uporabljamo samospoštovanje
in samopodobo kot eno in isto stvar.

Samopodoba je posameznikovo doživljanje samega sebe, je njegova predstava o samem sebi; je
celota vzorcev, prepričanj, predstav, stališč, potez, lastnosti in mnenj, ki jih pripisujemo sami sebi. Je
vse tisto, kar mislimo o sebi, o svojih lastnostih, o svojem telesu, o svojih uspehih in neuspehih,
pozitivnih in negativnih lastnostih itd. Samopodoba je to, kako vidimo sami sebe, kaj si mislimo o
sami sebi in kako mislimo, da nas vidijo drugi. In samopodoba je odvisna od naše paradigme, od
našega pogleda nase. Če smo na poti osebne rasti v fazi odvisnosti bo naša samopodoba precej
negativna, sebe bomo sodili in se kritizirali, dopustili bomo, da na nas vplivajo mnenja drugih in nas
določajo. V drugi fazi rasti gremo v neodvisnost, kjer smo pogosto v poziciji večvrednosti od drugih.
Spet imamo na nosu očala, ki obarvajo zunanji svet tako, da nam ustreza. Mislimo, da smo pozitivni
in navzven delujemo zelo pozitivno, vendar običajno to kompenziramo v notranjem svetu, kjer smo
pravi mali tirani do samega sebe, kajti sodimo in kritiziramo se za vsak neuspeh. Pozitivna
samopodoba pa pomeni, da znamo sprejeti sebe s vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi
lastnostmi.

Izziv je v tem, da to kako vidimo sebe vpliva na naše odnose, ki jih imamo z drugimi, na to ali smo pri
svojem delu uspešni in kaj v življenju dosežemo.

http://divine.si/blog/ali-otroci-res-potrebujejo-meje/
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Samopodoba je tesno povezana s samozavestjo, kajti brez pozitivne samopodobe ne moremo razviti
samozavesti. Če je naša samopodoba na nizki ravni, smo nesamozavestni, ker ne verjamemo vase in
v svoje sposobnosti, naše življenje pa je prepolno različnih strahov. Zdrava samozavest je zato vir
pozitivne samopodobe. Brez pozitivne samopodobe pa ne moremo razviti samozavesti.

Samozavest pa je naše občutenje sposobnosti. Samozavestni smo, ko verjamemo vase, ko smo
notranje naravnani tako, da imamo občutek zaupanja v lastne sposobnosti, kvalitete in presojo.
Samozavest nam daje pogum, da se spoprimemo z življenjskimi izzivi. Samozavest nima nič opraviti z
dogajanjem v zunanjem svetu. Resnična samozavest se ne gradi na podlagi tega, kaj počnemo,
ampak na podlagi zaupanja v svoje notranje sposobnosti, da lahko naredimo vse, kar si želimo.
Temelji na zaupanju vase ter v rezultate, ki jih bomo ali ne bomo dosegli. Samozavestni ljudje se
lotijo izziva kljub morebitni možnosti, da doživijo zavrnitev ali poraz. Neuspehe in poraze vidijo kot
priložnost za učenje. Samozavestnejši ljudje lažje sklepajo prijateljstva, so srečnejši v ljubezni,
izpolnjujejo zastavljene cilje in bolj uživajo v življenju. Medtem, ko so znaki pomanjkanja
samozavesti: strah pred novimi izzivi, neuspehom, spremembami, perfekcionizem itd.
Tudi samospoštovanje in samozavest sta različna koncepta, ki ju ni mogoče zares primerjati ali
zamenjati. Res pa je, da sta medsebojno povezana, kajti če ima posameznik dobro samospoštovanje,
ima s samozavestjo le redkokdaj težave. Obratno ne velja. Močna samozavest človeka ne navdaja z
večjo mero samospoštovanja. Če imamo občutek, da smo sposobni za to ali ono, to še ne pomeni, da
smo v sebi in s seboj zadovoljni. Zunanji dosežki nikoli ne morejo biti edina osnova za občutek lastne
vrednosti.

Samozavest je zaupanje vase in v lastne sposobnosti in je zato nujno v tesni povezavi z zaupanjem.
Če so nam starši zaupali, potem lažje zaupamo vase. Zaupanje je odločitev, da zmoreš vedno in
povsod, ne glede na okoliščine, samo biti in ljubiti. Delovati iz lastne notranjosti na način, kot ti to
sporoča tvoj notranji glas, kot ti veleva srce.

Srce je mogočen vodnik vsakega, ki stopi na pot prebujanja kdo sem jaz in zakaj sem tu.
Samozaupanje je izjemno pomembna kvaliteta, kajti brez zaupanja enostavno ne moremo narediti
nobenega koraka naprej. Potrebno je zaupati v svoje srce, kajti po poti prebujenja te lahko vodi le
zaupanje. In ko se iz druge faze rasti premikamo v tretjo, ki predstavlja popolno Enost in povezanost z
vsem kar je, je samozaupanje ključno. Kajti v tej fazi ni mogoče dobiti potrditve za svoj obstoj v
zunanjem svetu.
Vsakič, ko zmoreš iz zaupanja tudi prizemljiti tisto, kar vre iz notranjosti, ko zmoreš od notranjega
prepoznanja in nato od prve misli preiti k besedam in od njih k dejanjem, si korak bližje sebi. Vsakič,
ko se s popolnim zaupanjem podajamo v novo in neznano, smo nagrajeni z zavedanjem kakšno darilo
smo za ljudi in svet, ki nas obdaja. Da lahko uvidiš kako dragocen, edinstven in neponovljiv si, se
moraš najprej ljubiti in to tudi živeti.

Le zaupanje vase vedno znova odpira nova vrata, in nas pelje po poti rasti. Ko se iz strahu pred
neznanim, pred tem, kam vodi srce, na pot niti podali ne bi, se ustavimo in stopicamo na mestu.
Ljudje začnejo usihati pri živem telesu in zatajijo svoj resnični jaz. In tukaj se začenja neskončno
trpljenje ljudi. Vse kar je potrebno za pot v nebesa je samozaupanje.

Skozi nezaupanje vase se vedno znova na nezavedni ravni odločamo, da lastne notranje moči,
namesto, da bi jih osrediščili v sebi, predajamo v roke ljudem in okoliščinam v zunanjem svetu. In
odločamo se vedno sami. Le mi imamo to moč. Zato je prvi korak k sebi v tem, da začnete zaupati
sebi! Potrebno je zaupati vase, zaupati v to, da je vse že v nas, zaupati v lastno vrednost, ceniti sebe
in se spoštovati! Bodi kar si in v polnosti zaživi svoj polni potencial. To je le tvoja izbira. Postani
najsrečnejša Ženska/Moški na svetu in osreči vse okoli sebe. Ceni sebe, spoznaj svojo lastno vrednost
in Bodi, Ljubi, Živi! DIVINE.SI
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Energija na planetu je takšna, da nas v tem trenutku podpira v tem, da uresničimo svoje Sanje. Svoje
Sanje. Kar pomeni, da se moramo vprašati ; Kaj je tisto, kar si jaz srčno želim?
In tvoje Sanje niso povezane z reševanjem Sveta, niti s tem, da osrečiš partnerja ali s predanostjo
otrokom. Tvoje Sanje so samo tvoje.

Samozaupanje je ključ, da si jih sploh dovolimo videti, kajti Sanje pogosto zakopljemo globoko pod
plasti naših mask, ki jih ustvarimo in povežemo v persono skozi katero živimo svoja življenja.

Notranje popotovanje vodi .

Ob prijavi dobite vse podatke glede plačila in p čo prejetju potrdila vpla ila vam pošljem vaše uporabniško ime
in geslo s katerim boste na spletni strani vstopali na kodirano stran, kjer boste za vstop morali
uporabiti ime in geslo.

Tokratno popotovanje je nekaj posebnega, kajti namenjeno je zgolj in samo Tebi. Tvoje Sanje moraš
odkriti v sebi. Sanj ne moreš najti zunaj sebe in sanje niso povezane z materialnimi dobrinami, s
posedovanjem stvari ali ljudi. Sanje so v tebi z namenom, da jih živiš, da SI!

In ko se bomo skupaj premikali skozi 22 dni kreacije bo skupina ustvarila energijsko posodo, v kateri
ima vsak, ki potuje z nami popolno podporo, da doseže vse kar si želi. Povezovali se bomo s kristalno
energijo Vira in skozi dnevne prakse bom razložila zakaj je to Soul-arna Doba, doba energije vaše
duše, tistega avtentičnega izvornega jaza, ki te lahko podpre z vso energijo, ki jo potrebuješ pri svoji
Kreaciji.

Čas je, da si dovolimo, da nas ljubezen „izkoristi“, da se udejanji skozi nas v svet.

Prejšnje popotovanje, ko smo se povezovali s kreativnimi potenciali v sebi nas podpira, da se
premaknemo še globlje vase. Kreativnost je dejanje zaupanja in zaupati moramo, da bomo vodeni
kako, kdaj in kje svoj kreativni potencial deliti z drugimi, kajti njegova značilnost je, da ga imamo
vedno več, bolj ko ga delimo z ljudmi in svetom. Skozi kreativnost služimo ljudem in svetu in vse kar
delimo se nam vrača in nam služi. Gre za pretok, ki ga moramo vzpostaviti in z njim teči.

In kreativnost nam pomaga odkriti Sanje, kajti medsebojno sta povezana. V to enačbo pa bo na tem
našem popotovnaju vstopila mogočna zaveznica naše duše, naša strast. Kajti strast je tista, ki nas
notranje motivira, da dosežemo svoje Sanje, da gremo za njimi tudi takrat, ko nas zunanji svet izzove
in bi najraje vse spustili iz rok.

Sanje nimajo nobene veze s tem, kar delaš. Sanje niso povezane s paradigmo delovanja, doseganja
ciljev ali z rezultati, kot ljudje pogosto mislijo. Sanje so povezane z izkušanjem. In kot sem delila z
vami na enodnevnem druženju Vredna si, da živiš svoje sanje je pomembno zavedanje, da ni
potrebno ničesar narediti, da bi bila vredna svojih Sanj. Samo tvoj obstoj zadošča. Tvoj obstoj, to da
SI, da obstajaš je vse, kar potrebuješ, da živiš svoje sanje.

Ko slediš svojim sanjam si povezan s svojim izvornim Jazom in imaš na voljo brezmejne količine
energije za kreiranje.
Tvoje izbire izhajajo iz tvoje strasti, ki te podpira in motivira na tvoji poti.
Sanje moraš utelesiti, jih začutiti in živeti.

Potujte z nami v svoj notranji svet.

Taja Albolena

www.divine.si
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Predstavljam vam spisek 15 stvari, ki se jim je potrebno odreči, da bi si olajšali življenje in postali bolj
srečni. Navezani smo na toliko stvari, ki povzročajo veliko bolečine, stresa in trpljenja in namesto da
bi jih spustili in si dopustili, da se osvobodimo, se jih oklepamo. Nič več. Začnite danes in opustite
stvari, ki vam ne služijo več, da bi lahko objeli spremembo. Pripravljeni? Gremo skupaj

Mnogi od nas enostavno ne prenesejo ideje, da ne bi
imeli prav. Vedno hočejo imeti prav in tvegajo celo konec odnosa ali povzročitev stresa in bolečine,
tako sebi kot drugim. Enostavno ni vredno. Ko začutite nujo, da bi se sporekli glede tega kdo ima prav
in kdo ne, se vprašajte; Imam raje prav ali sem raje srečen? Kot svetuje Wayne Dyer. Kakošno
spremembo bo to naredilo? Je vaš ego res tako velik?

Bodite voljni, da se odpoveste potrebi po kontroli vsega, kar se
dogaja okoli vas ali vam – situacije, dogodke, ljudi, … Pomembno je, da znate ljudem dopustiti, da
enostavno samo so, pa naj bodo to vaši najdražji, sodelavci ali neznanci, ki jih srečate na cesti.
Dopustite vsem in vsemu da je kar je in videli boste, da se boste počutili precej bolje.

Lao Tzu

Enostavno odpovejte se potrebi po tem, da sodite druge za to, kaj imate ali
nimate, kar čutite ali ne čutite. Prenehajte svojo moč dajati drugim in sprejmite popolno
odgovornost za svoje življenje.

Veste koliko ljudi rani same sebe zaradi negativnih in
onesnaženih, ponavljajočih se prepričanj s katerimi se branijo. Ne verjemite vsega, kar vam govori
vaš um, še posebej ne negativnim samogovorom in samoobrambnim samogovorom. Boljše znate kot
to!

Eckhart Tolle

glede tega kaj lahko ali ne morete narediti glede tega kaj je
možno in kaj ni možno. Od danes naprej si enostavno ne dopustite, da se zataknete v svojih
omejujočih prepričanjih, na napačnem mestu, gre za vašo izbiro. Razširite svoja krila in poletite!

Elly Roselle

Opustite svojo konstantno potrebo po pritoževanju glede ljudi, situacij,
dogodkov, ki so vas onesrečili, ožalostili ali vas spravili v depresijo. Nihče vas ne more razžalostiti,
nobena situacija vas ne more narediti žalostne ali depresivne, če tega ne dopustite vi sami. Ne gre za
situacijo, ki bi v vas zbudila ta čustva, gre za vaš pogled na stvari, ki ga izberete. Nikoli ne podcenjujte
moči pozitivnega mišljenja.

Opustite potrebo po kritiziranju stvari, ljudi ali ljudi, ki so drugačni kot
ste vi sami. Vsi smo drugačni in hkrati smo enaki. Vsi želimo biti srečni, vsi želimo ljubiti in biti
ljubljeni in vsi sis želimo da bi nas razumeli. Vsi nekaj želimo in nekaj je zaželeno s strani vsakega od
nas.

Nehajte poskušati tako močno narediti vtisa na
druge ljudi, nehajte se truditi da ste nekaj, kar niste samo zato, da bi vas drugi sprejeli in imeli radi. V
tistem trenutku, ko se boste nehali truditi, da bi bili nekaj kar niste, boste sneli svoje maske, se
sprejeli in objeli resničnega sebe, boste ugotovili, da ljudje sami od sebe prihajajo k vam.

1. Opustite potrebo, da imate vedno prav.

2. Opustite potrebo po kontroli.

3. Opustite sojenje.

4. Opustite potrebo po samo-obsojanju.

5. Opustite svoja omejujoča prepričanja

6. Opustite pritoževanje.

7. Opustite luksuz kritiziranja.

8. Opustite potrebo, da naredite vtis na druge.

“Ko spustite, se vse zgodi. Zmagajo tisti, ki spustijo stvari. Kadar poskušaš in poskušaš, ne moreš

zmagati.”

“Um je izjemen instrument, če ga pravilno uporabite. Uporabite ga napačno in postal bo zelo

destruktiven.”

“Prepričanje ni ideja vašega uma, je ideja, ki drži vaš um.”
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9. Opustite svoje upiranje spremembi.

10. Opustite nalepke.

11. Opustite svoje strahove.

12. Opustite svoje izgovore.

13. Opustite preteklost.

14. Opustite navezanosti.

15. Opustite potrebo, da živite svoje življenje v skladu s pričakovanji drugih.

Sprememba je dobra. Pomagala vam bo, da se premaknete
od A v B. Sprememba vam bo omogočila izboljšave v vašem življenju in v življenju ljudi, ki vas
obdajajo. Sledite svoji blaženosti, objemite spremembo in se nehajte boriti z njo. Opustite upiranje
spremembi!

Joseph
Campbell

Prenehajte z uporabo nalepk pri stvareh, ljudeh ali situacijah, ki jih ne
razumete. Prenehajte z nalepkami kot je da so čudni, drugačni in namesto tega odprite svoj um, malo
po malo. Um deluje le ko je odprt.

Wayne Dyer

Strah je le iluzija,  v resnici sploh ne obstaja – ti si ga ustvaril-a. Vse je v
tvoji glavi. Popravi navznoter in tudi navzven se bodo stvari odslikale drugače.

" Franklin D. Roosevelt

Opustite izgovore, povejte jim, da so odpuščeni. Ne potrebujete jih.
Pogosto se omejujete zaradi mnogih izgovorov, ki jih imate. Namesto rasti in lastne izboljšave se
pogosto zataknemo, si lažemo in uporabljamo izgovore – izgovore, ki v 99.9% sploh niso resnični.

Seveda je težko. Še posebej, če je preteklost videti precej bolje skot
sedanjost ali kot so obeti za prihodnost, vendar je potrebno vedeti, da je sedanjost vse kar imate in
boste vedno imeli. Hrepenite po preteklosti, ki ste jo ignorirali, ko je bila sedanjost. Bodite prisotni
tukaj in zdaj. Nehajte se zavajati. Bodite tukaj in zdaj in uživajte v trenutku. Konec koncev je življenje
popotovanje in ne destinacija. Imejte jasno vizijo prihodnosti, pripravite se in bodite tukaj, zdaj –
vedno!

To je vodilo, ki je za mnoge zelo težko sprejemljivo, vendar ni nemogoče. S
prakso ste vedno boljši. V trenutku, ko opustite navezave (kar ne pomeni, da opustite svojo ljubezen
do njih, kajti ljubezen in navezanost sta nekaj popolnoma drugega; navezanost izhaja iz strahu,
ljubezen pa samo je) postanete umirjeni, tolerantni, prijazni in mirni. Naenkrat se boste znašli na
mestu, kjer boste razumeli stvari brez truda. Na mestu onkraj besed.

Čisto preveč ljudi živi
svoja življenja v skladu s tem kaj drugi menijo, da je dobro zanje; starši, prijatelji, učitelji, vlada,
mediji, … Ljudje ignorirajo svoj notranji glas, svoj notranji klic. Ugajajo drugim, jim ustrežejo v vsem,
živijo po pričakovanjih drugih ljudi in izgubijo stik s samim seboj. Pozabijo kako biti srečni, kaj jih
osrečuje, kaj si želijo in kaj potrebujejo … sčasoma pozabijo nase. Samo eno življenje imaš – tega
tukaj – zato ga živi, upravljaj z njim in naj te mnenja drugih ne speljejo s tvoje poti.

Vir: http://worldobserveronline.com/2012/04/25/15-things-you-should-give-up-to-be-happy/

“Sledite svoji blaženosti in univerzum bo odprl vrata zate tam, kjer je bil do zdaj zid.”

“Najvišja oblika ignorance je ko zavrneš nekaj kar ne poznaš.”

Edina stvar, ki se je lahko bojite je sam strah.”
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Notranji otrok je tisti del naše psihe, ki se je razvijal v otroštvu in je preplet dogovorov,
prepričanj, informacij, ki smo jih kot otroci prevzeli od odraslih. Kot otroci nismo imeli možnosti
izbiranja, zato smo se enostavno strinjali z vsem, kar je prišlo do nas. Kot otroci smo v svoji zavesti
shranili vse podatke, s katerimi smo se strinjali in odrasli so nam zelo prepričljivo predali svoje
vrednote, svoja prepričanja in svoje ideje. Notranji otrok torej vsebuje vsa čustva, misli in odzive, ki
smo jih prevzeli kot majhni otroci od svojih staršev in ostalih odraslih oseb, ki so pritegnile našo
pozornost in s katerimi smo se strinjali. Ti avtomatski odzivi so še vedno del naše notranjosti, če jih
kot odrasli nismo pregledali in se odločili drugače.

Vsaka oseba gre v času svojega otroštva skozi proces »udomačevanja«, kot mu slikovito pravi
Don Miguel Ruiz, preko katerega se naučimo kako živeti in preživeti v svetu, v katerem smo se znašli.
Odrasli nas preko udomačevanja naučijo kako biti človek, kako biti kot oni. Naučimo se biti moški ali
ženska. Naučimo se, kako se prav obnašati v svoji družbi in kaj pomeni biti »dober« človek.
Udomačijo nas skozi sistem nagrajevanja in kaznovanja. Pri udomačevanju se prepričanja in vrednote
drugih prenašajo v naš notranji sistem prepričanj. Ti stari mehanizmi nas držijo ujete v preteklosti in
zavirajo naš osebnostni razvoj.

Arhetip otroka je naše izhodišče – uvaja naše zaznave življenja, varnosti, negovanja, lojalnosti,
zanesljivosti in družine. Ima mnogo aspektov, ki vključujejo; ranjenega otroka, zapuščenega otroka
ali siroto, odvisnega otroka, nedolžnega otroka, naravnega otroka in božanskega otroka.

Jedro težav s tem arhetipom predstavlja odvisnost nasproti odgovornosti; kdaj sprejeti
odgovornost, kdaj imeti zdravo soodvisnost, kdaj se postaviti zase v skupini in kdaj objeti življenje v
družbi. Dejstvo je, da so avtomatski odzivi našega notranjega otroka tisti, ki nam preprečujejo
ustvariti enakovreden partnerski odnos brez pričakovanj, da bo naš partner postal naš nadomestni
starš ali pa pričakovanj, da se bo obnašal popolnoma drugače, kot so se do nas obnašali naši starši. V
obeh primerih gre za delovanje iz arhetipa notranjega otroka. Da bi lahko vstopili v zdrave in
enakovredne odnose moramo najprej postati starši svojemu notranjemu otroku. Kar pomeni, da
moramo sprejeti in ljubiti sami sebe.

Kadar so otroci v svojem otroštvu prisiljeni prevzeti več odgovornosti, kot bi je smeli imeti, v
njihov duhovni razvoj vstopi motnja. Odrasel človek, ki se mu zdi, da ni užil otroštva, lahko postane
zamerljiv in zagrenjen do svojih staršev ali do življenja.

Kot varuh vaše nedolžnosti vam otrok pomaga zdraviti, popravljati in zaustaviti proti sebi
usmerjeno zlorabo ranjenega otroka. Če vas prežema ranjeni, zanemarjeni, zapuščeni, osiroteli otrok
morate dognati nek nov odnos ali ustvarjalni podvig, ki vam bo omogoči ceniti življenje.

Vprašajte svojega otroka, kaj potrebuje, da bi ozdravel ali se počutil preskrbljenega. Otrok vas
pogosto navdihne za ravnanje, ki presega utesnjujoče meje, ali za raziskovanje pustolovščine brez
obremenjujočih uteži odraslega razuma. Domišljija je zelo pomemben del našega bitja.

Arhetip otroka neguje v nas tisti del, ki hrepeni po lahkotnosti in nedolžnosti, ki se čudi
vsakemu dnevu in ima v sebi radovednost, ne glede na leta. Ta del nas spomni na igrivost in tako
uravnovesi resnost odrasle dobe.

DIVINE.SI
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2. junij od 8:34 do 4. junij do 17:55

4. junij od 17:55 do 7. junij do 5:33,

7. junij od 5:33 do 9. junij do 18:17

8. junij ob 17:57

8. junij od 17:50 do 18:04

, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje
napetosti iz glave, živcev glave, zob, oči.

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

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

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

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

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

, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke, ramena,
roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

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

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

je mlaj in sicer v ozvezdju Dvojčkov.

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.

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 roke, členki, ramena, dlani, možgani,
jezik in govorilni organi, pljuča, sapnik, bronhiji.
Nič ni treba komplicirati. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

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

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi
naravnim tokovom.
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Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za rastlino je
takrat ta poseg najmanjši napor. Če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo, saj takrat vsa
energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

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

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

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

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

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

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.

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

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

nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.

9. junij od 18:17 do 12. junij do 6:59,

12. junij od 6:59 do 14. junij do 18:27,

14. junij od 18:27 do 17. junij do 3:20

16. junij ob 19:25
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Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij v
ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih.

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

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

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

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

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.

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

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

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

17. junij od 3:20 do 19. junij do 8:40

19. junij od 8:40 do 21. junij do 10:32,

21. junij od 10:32 do 23. junij do 10:09

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

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

detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.
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23. junij ob 13:33

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.

23. junij od 10:09 do 25. junij do 9:28

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.

25. junij od 9:28 do 27. junij do 10:33

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

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

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

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

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

Zelišča, za krepitev kosti, za nego kože, za lajšanje bolečin v sklepih, nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat
večji učinek delovanja kot ponavadi.

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

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

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

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

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

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

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

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

, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje  goleni, gležnjev.  Na
te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.
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27. junij od 10:33 do 29. junij do 15:08,

29. junij od 15:08 do 1. julij do 23:44,

30. junij ob 6:55

Nasveti za vrtičkarje:

Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov telesa
v teh dneh, deluje dvojno.

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

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

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

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

Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.
Dober dan za pranje perila.

Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje
napetosti iz glave, živcev glave, zob, oči.

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

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

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.

Gnojenje

Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah ( do 8. junija in po 23 juniju ), zemlja lepo posrka
gnojilo in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro pronica skozi
zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.
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Zalivanje vrta:

Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:

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

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 8. junija in po 23 juniju.

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

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

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

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

Od 8. junija naprej je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem obdobju se
primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne gre ravno od
rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno hitreje, bolje in s
precej manj muke.

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

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

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

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

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

Zvone
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2  PRIJATELJ

3  POBUDNIK

4  FILOZOF

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

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

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

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Zoizit z rubinom

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

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

Čas je za notranjo inventuro.
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5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

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

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

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Safir

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

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

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

n zabavajte se!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Zlati topaz
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Bezeg prav gotovo pozna vsak izmed vas. Toda, ali veste dovolj o tej rastlini? Bezeg je izjemno zdravilna
rastlina, saj vsebuje veliko zdravilnih sestavin. V ljudskem zdravilstvu je najbolj cenjen za zdravljenje vnetij,
vročine, pospešuje potenje in lajša dihalne težave. Zelo uporaben pa je tudi v kulinariki.

Bezeg raste predvsem na sončnih legah ob robovih gozdov in jas. V samem gozdu ga boste težko našli. Zraste
lahko tudi do 10 metrov visoko. Najprej takoj zgodaj spomladi (predvsem v aprilu in maju) naberemo mlade
poganjke in liste, pozneje (običajno v juniju) pa še cvetove. Pomembno je, da jih nabiramo ob sončnem
vremenu (ter proč od cest in mestnih poti), ker se kvasovke za vrenje nahajajo predvsem v cvetnem prahu.
Septembra pa je čas za obiranje dozorelih jagod. Cvetovi so rumenkasto bele barve, iz njih se najprej razvijejo
zelene, nato pa rdeče in črne jagode. Imajo značilen in tudi zelo intenziven, aromatičen vonj. Okus cvetov je
grenak, medtem ko imajo surovi plodovi popolnoma drugačen vonj in okus.
Zdravilne lastnosti

Bezeg ima številne zdravilne lastnosti, zaradi česar so ga v pretekosti imenovali tudi zdravilna skrinjica kmečkih
ljudi. Med drugim bezeg pomaga pri sladkorni bolezni, senenem nahodu, vzpodbuja delovanje znojnic, niža
vročino in prehlad, čisti kri,… Zato ni presenetljivo, da so z bezgom povezane tudi številne vraže.

Bezgove jagode nabiramo, ko so popolnoma zrele, na kar nas bodo opomnili temni madeži pod grmom. Ker
vse jagode nikoli ne dozorijo hkrati, nezrele zelene in rdeče odstranimo. V zrelih je toliko vitamina B1 kot v
nobeni drugi zdravilni rastlini, vsebujejo pa tudi veliko vitaminov C in E. Listi spomladi vsebujejo vrsto
zdravilnih snovi. Vse te učinkovine, spodbujajo delovanje žlez znojnic in pospešujejo izločanje seča ter s tem
posledično odvajanje strupenih snovi iz telesa. Cvetovi bezga so torej odlični za čiščenje organizma, prav tako
pa pomagajo tudi pri kašlju, gripi, zbijanju vročine, pljučnici, prehladu in astmi. Utrjujejo namreč sluznico v
žrelu in nosu ter tako krepijo tudi odpornost proti okužbam. V kolikor ste eden izmed tistih, ki jih vsako leto
muči seneni nahod, vam priporočamo, da si naredite pripravke iz bezgovih cvetov. Ti namreč omilijo napade
senenega nahoda – uživajte jih že nekaj mesecev pred samim pojavom tega nahoda.

V listih bezga se nahaja zdravilna snov, katera vpliva na količino sladkorja v krvi in ravno zaradi tega je bezgov
čaj odlično sredstvo pri zdravljenju sladkorne bolezni. Zeliščarji priporočajo pitje bezgovega čaja v času
prehladnih obolenj in pri tistih boleznih, katerih stanje se hitro popravi ravno z močnim potenjem.
Uporabljamo ga še za obnavljanje krvi, zdravljenje vnetij, proti vročici in pri lajšanju dihalnih težav. Liste lahko
uporabljamo tudi kot antiseptični obkladek za rane in kot sredstvo za odganjanje insektov. Čaj iz bezgovih
korenin je lahko tudi odlično odvajalno sredstvo. Olje cvetov pa je odlično zdravilo za razpokano kožo.

Bezga nikakor ne smejo uživati nosečnice in doječe matere, saj vsi deli vsebujejo strupene alkaloide, ki lahko
škodujejo plodu. Ne glede na njegovo zdravilnost pa ga uživajte v zmernih količinah, saj lahko prevelike
količine povzročijo nekatere zdravstvene težave. Ne uživajte surovih jagod. Uživanje povzroči slabost,
bruhanje, drisko, lahko tudi mrzlico.

Najbolje je to, da je bezeg uporaben v celoti. Uporabljamo lahko namreč prav vse od listov do poganjkov,
cvetov in jagod ter celo notranjo plast lubja na koreninah. Najbrž je še najbolj znana uporaba bezga v
kulinariki, v obliki bezgovega sirupa ali šabese, za pripravo katerih uporabimo bezgove cvetove.
Bezgov čaj

Marsikdo priporoča uživanje bezgovega čaja, še zlasti v času, ko razhajajo prehladi in pri obolenjih pri katerih
se stanje malce popravi že s potenjem.  Bezgov čaj uporabljajo za zdravljenje bronhitisa, lažjih oblik pljučnice,
kašlja, nahoda, za zdravljenje revmatskih bolezni in tudi astme.  V kolikor je delovanje vaših ledvic zmanjšano
in telo pomanjkljivo izloča seč, vam svetujemo, da si pripravite čaj iz bezgovih listov, saj ta pomaga odvajati
nakopičene tekočine v telesu. Prepričanje, da se potite, ker pijete vroč čaj, je zmotno. Raziskave so pokazale,
da na potenje vplivajo predvsem snovi, ki jih vsebujejo bezgovi cvetovi in ne toplota čaja. Povsem zadosti je,
če pijete mlačen čaj – kljub vsemu bo poskrbel za pričakovano potenje telesa.

Če se odpravite nabirat cvetove in želite doma sami pripraviti bezgov čaj ali kakšen drugi pripravek, vam
svetujemo, da cvetove sušite na svežem zraku, ampak ne na soncu. Tako bodo bezgovi cvetovi ohranili svojo
barvo. Ko se cvetovi posušijo, jih shranite v platnene ali papirnate vrečke ali škatle in nikakor ne v plastične
vrečke!  Vir:  http://www.prijaznejsidom.si/

KO  ZAD I BEZEGŠI  -KO  ZAD I BEZEGŠI  -



Pu erh čas spodbuja presnovo in delovanje jeter. V kitajski medicini sodi med čudežne napitke, v moderni
znanosti pa pripisujejo njegovo moč različnim mikroorganizmom, ki nastanejo pri pridelavi čaja. Kitajski 'pu
erh' namreč pridelujejo tako, da ga fermentirajo in nato več let skladiščijo v temnih kleteh.

Najnenavadnejši, v telesu najdejavnejši, najzdravilnejši. Takšen je v skrivnosti priprave in hvalnice o krepčilnih
lastnostih zavit čaj iz kitajske province Yunnan.

V vsem je povsem drugačen od drugih čajev. Starejši ko je, učinkovitejši je. Okus ima čuden, zelo čuden, po
zemlji. Je povsem črn, z njim pripravljen poparek pa globoko rjav. Vsem čudnostim navkljub je njegov učinek
zelo spodbuden za telo in duha. Če nas pri počutju in razpoloženju zanaša v to ali ono stran, nas pu-erh
postavi naravnost na sredino. Razširi zaznavanje, poživi in uravna telesno presnovo. In nam stori še marsikaj
prijetnega. Poveča notranji sloj avre. Nakaže, da svet ni tak, kot se zdi, da ga vidimo, marveč tak, kot je. Umu
da prosto urico in namesto njega v ospredje pokliče intuicijo.

Pu-erh je pračaj
Pripravljali so ga v časih, ko je pot iz Yunnana na cesarski dvor trajala več mesecev. To je zanj vseeno, zeleni čaj
pa v takšnem času že lahko izgubi del kakovosti. Izvorni pu-erh so pripravljali samo iz listov čajevca, ki so mu
pustili, da se je z vso močjo razrasel v drevo. Tudi zdaj najkakovostnejši pu-er pripravljajo iz takšnih čajevcev.
Izhodišče zanj zeleni čaj, ki ga stisnejo v pogače, cepijo z žlahtnimi plesnimi in pustijo v vlažnem prostoru. Ko
je naknadna fermentacija končana, ga posušijo in nato čaj zori še več let. Starejši ko je, boljši postaja in višjo
ceno dosega.

V pu-erhu pa je skrito še marsikaj. Precejšen del učinkovitost gre pripisati naknadni fermentaciji in zorenju,
med katerim plesni spremenijo izhodiščne sestavine čaja in dodajo še kaj svojega. Občutno se poveča
vsebnost flavonoida epigalokatehingalata, zaradi katerega zeleni čaj slovi kot ščit pred boleznimi civilizacije.
Pu-erh vsebuje več rudnin kot druge vrste čajev. Izmed vitaminov je v njem celo antioksidant, vitamin E. Pu-
erh pa ni učinkovit samo zaradi vpliva posameznih sestavin, temveč tudi zaradi delovanja celote.

Pu-erh uravnoveša ... in uravnava telesno presnovo. Ogreje jutro. Spodbuja razstrupljevalno delovanje jeter in
izgorevanje maščob v telesu, tako prehranskih kot založnih. Je učinkovit "razmaščevalec" krvi, ker znižuje
vsebnost trigliceridov in holesterola v njej. Čisti ožilje, razbremenjuje srce. Pospešuje odvajanje vode, čisti
sečila, preprečuje nastajanje ledvičnih kamnov. Z antioksidanti in drugimi sestavinami ščiti telo pred
škodljivimi vplivi civilizacije, tudi pred rakom. Ali drugače, telesno odpornost okrepi do naravno visoke ravni
ter omogoči odlično počutje in sijoče zdravje. V ravnovesju vsega z vsem.

Pri pripravi pu-erha čas ni tako pomemben kot pri pripravi drugih čajev. Na skodelico vode odmerimo žličko
čaja. Vodo zavremo in z njo prelijemo čaj. Pustimo stati približno deset minut, nato precedimo. Medtem ko
srkamo prvi odmerek "žive zemlje", zavremo drugo skodelico vode in z njo še enkrat prelijemo pu-erh. Spet
pustimo stati deset minut in precedimo. Najkakovostnejši pu-erh lahko prelijemo še v tretje, vendar s
polovično količino vode. Tretji naliv je svetlejše barve, manj izrazitega okusa in učinkovanja.

Pu-erh zahteva gibanje; Šele tako pride njegovo učinkovanje na vseh ravneh, snovnih in nesnovnih, povsem do
izraza. Zato je najbolje, da si po jutranji skodelici pu-erha privoščimo izdatno hojo skozi gozd ali v hribovske
višave. Da pripomore k tanjšanju zalog telesnih maščob in obenem pospešuje njihovo izgorevanje, je zgolj
stranskega pomena. V manj idealnih razmerah pu-erh pač pijemo, kjer nanese. Skodelica zjutraj in pozneje še
druga, pripravljena z drugim nalivom istih lističev, sta dovolj. In svet se začne po malem, a vztrajno
spreminjati.Pu erh' je pravzaprav zeleni čaj. Obirajo ga iz najstarejših čajevcev na svetu in čaj nato fermentirajo
- najprej ga navlažijo, cepijo s kulturami mikroorganizmov in nato hranijo v toplem prostoru z visoko zračno
vlago. Tako ga skladiščijo v temnih kleteh več kot leto dni. Vir: viva.si

Je bogat vir vitaminov in mineralov. Vsebuje vitamine B1, B2, C, E ter kalij, kalcij, magnezij, cink, natrij in
železo. Čaj spodbuja presnovo, delovanje jeter, znižuje holesterol, topi maščobe in pomaga pri žolčnih težavah.
Je tudi odličen antioksidant. Polifenoli, ki so prisotni v čaju, so antioksidanti, ki preprečujejo delitev rakavih
celic. Uravnavajo tudi raven holesterola v krvi, delujejo proti krvnim strdkom in topijo maščobe.
Klorofil, ki vsebuje magnezij in železo, pospešuje rast in obnovo tkiv,  zmanjšuje neprijetne telesne vonjave in
pomaga pri zdravljenju kamnov. 'Pu erh' vsebuje tudi fenole, ki prav tako delujejo izrazito antioksidativno.

SUPE R ŽI V I L A - PU ERH Č A J



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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

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

številki še posebej vše želeli ve
šljite e-mail. Vaše mnenje šteje!
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Zvone Turk je na za astrolo ga

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

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

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

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si


