
Pozdrav svetlobe !
Hvaležnost je moja velika u žna sem lahko za vse kar mi je dano in kar mi ni
dano, kajti vsaka stvar nosi v sebi darila. Pogosto so blagoslovi zaviti v izzive in preizkušnje, vendar
sem dobro opremljena s trmo, da se ne vdam tako zlahka. Še vedno vam globoko svetujem prakse
hvaležnosti, kajti to je tisto, kar nas vsak dan znova spominja na obilje, ki nam je dano.

šega življenja in
kar svetujem za ta mesec je; šja, v hišah in v telesih, kajti to kar
prihaja je divja vožnja, kjer bo potreben prostor in

že dogaja na polno in mnogi ne dohajamo dogajanja. Moje opažanje tega meseca je, da
nam ve škodi, kot koristi. Zakaj? Ker ne znamo odstranjevati
krame, stvari, ki nam ne služijo, ki nas ovirajo na poti. Ker jih ne znamo prese

š nekam v klet ali na
podstrešje, ni nikamor šla, še vedno je prisotna, tudi še šev.
Energija je, taka kot je, dokler je ne preobrazimo v nekaj drugega.

še vedno je. In bolj, ko ho
želi si naše pozornosti. V

šolah misterijev krepili odnos s svojo senco, spoznavali so jo in jo objemali v sebi toliko
življenja in vsega, kar je.

Danes smo pozabili, da je potrebno ljubiti sebe in imeti notranje vedenje, da si vreden, preden so ti
dani dragulji, ki jih danes lahko prejmemo kjerkoli, na internetu, v knjigah, na seminarjih.
Kajti š samega sebe, ne boš prepoznal daril, ki so ti dani in se boš pritoževal nad tem

š, namesto da bi spoznal in objel to, kar imaš.

Hvaležnost je klju

čiteljica. In samo hvale

Tretji mesec v letu bo v znamenju gibanja. Premiki se dogajajo na vseh področjih na
čimbolje počistite svoje kleti in podstre

čimmanj prtljage.
Mnogim se

čini to, da poznamo zakon privlačnosti bolj
či in se namesto tega z

njimi ukvarjamo, jim dajemo energijo in se zato krepijo. Pa naj bodo to strahovi, skrbi, pomanjkanje.
Nihče nam ni povedal kam s krmo, kaj naj z njo, kajti če jo samo pospravi

če jo pospravimo v klet hi svojih star
Če se z njo borimo, pa naj bo za ali

proti, če jo zanikamo, jo skrivamo sami pred seboj, čemo biti pozitivni, bolj
seka ven vse tisto, kar ni ravno lepo ali pozitivno v nas, kajti časih so v
templjih in
časa, dokler niso zares utelesili ljubezni do sebe in zavedanja, da so vredni

če ne ceni česar
nima

č. Ljubi Sebe!

Taja Albolena

You know what love is?
It is all kindness, generosity.

Rumi

Veš kaj je ljubezen?
Prijaznost in velikodušnost.

MISEL  MESECA

stevilka 81   marec 2013



16. in 17.3.2013 Sem kar sem. Sem

288€

vabim na vikend dru
stvena

Prispevek .
Spoznaj izvorni na

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

vabim na druženje
živimo. Ob 18. uri v templju Divine na Mikloši

za š
ženske. Trideset dni druženja, vodenih praks

in notranjih uvidov. Prispevek 44€.
13.3.2013 bom na spletnem portalu LaLuna objavila uvod v to kako Negovati svojo maternico.

odpira svoja spletna vrata. Prijavite se na www.moonlodge.si

Ženska.

21.3.2013 Spomladansko enakono

21.3.2013

DivineWomb Wellness

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

tokrat o novih začetkih in kako spremeniti svet v
katerem čevi 13 v Ljubljani. Brezplačno.

čnemo novo spletno notranje popotovanje . Či čenje maternice in vsega kar
nam je na poti, da bi v polnosti objele svoj polni potencial kot

čje

Postani Boginja

23.3.2013
108€

5.4.2013 Objemi otroka v sebi

13. in 14.4.2013 Ljubim Sebe!

260€

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

ob 18. uri v Ljubljani na Miklošičevi 13, začnemo s srečanji , v katerih bomo
prepoznali kaj nas drži ujete v preteklosti. Ljubi Sebe je proces v katerem uravnovešamo svoje notranje
ovire in ki ga bomo uporabljali na srečanjih. 6 srečanj vsakih 14 dni bo za vas razkrilo pet arhetipov otroka.
Vsak posameznik nosi s seboj unikatno kombinacijo dveh aspektov otroka, ki ustrezata jinu in jangu, in ki jih
preigravamo skozi ranjenosti v svojem odraslem življenju. Vsako srečanje bo razkrilo podrobnosti v povezavi
z ranjenostmi, ki so del našega celičnega spomina in nam pomagalo, da se osvobodimo. Arhetip otroka je
tisti, ki nam pomaga, da čutimo varnost in sigurnost v sebi. Ko je ta aspekt v nas ranjen in nepozdravljen
čutimo nesigurnost v svojem življenju in varnost iščemo zunaj sebe. Vsako srečanje traja 3 ure in prispevek
je vsakič 44€.

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

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
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Ali tudi vi čutite pri sebi, kako se rušijovaše „sanje“? Ste tudi vi imeli sanje o tem, kaj vse boste naredili,
kakšna veličastna prihodnost je pred vami? Sanje o veliki misiji, ki bo, ko bo, če bo. Moje sanje so se sesule in
v tem procesu sem osvobodila ogromno ujete energije, ki je bila v teh sanjah, ki nikoli ne bi doživele svoje
uresničitve. Zakaj? Ker so bile nekje zunaj mene, ker so bile usmerjene na reševanje drugih, pomoč drugim,
ker so bile tako perfektne, da jih nisem bila vredna. Ker nikoli ne bi bila dovolj dobra, da bi jih uresničila.
Dojela sem, da so bile to sanje moje persone, sanje popolnosti, ki sem jih negovala precej življenj. In v tem
dojela, da nikoli ne bodo uresničene. Kot steklen strop so se sesule na koščke, ki so razkrili mojo avtentično
Bit. Dojela sem, da sem se gnala in hranila iluzijo in da sem končno osvobodila samo sebe, da sem to, kar sem.

In to želim deliti z vami. Kajti čas je, da prenehamo biti kopije in končno postanemo Originali.

Večinoma smo bili „udomačeni“, igramo po pravilih igre, ki jo je za nas napisal nekdo drug. In ob tem ne
prepoznavamo, da smo mi tisti, ki določamo pravila igre.Udomačeni smo v sistem in igramo po pravilih
sistema. Ob tem pa s svojo življenjsko energijo hranimo sistem. Zelo matrici podobno, se vam ne zdi? Bolj ko
prepoznavam zakulisje sveta v katerem bivamo, bolj vidim, kako resničen je film Matrica.

Čas je, da postanemo originali, to kar resnično smo, namesto da poskušamo biti bolj ali manj posrečene
kopije. O tem kako najti svoj original, o samoizpraševanju in kontemplaciji ter ostalih orodjih na druženju v
soboto 23.3.2013.

Kaj pomeni živeti avtentično? Kako je videti avtentičnost?

Avtentičnost je proces odpiranja svoji notranji Biti. Beseda izhaja iz starogrške filozofske misli “poznati sebe”
in “svoj resnični jaz”. Bistvo avtentičnosti je samozavedanje, samopoznavanje, sprejemanje in ohranjanje
svojega pravega jaza. Avtentičnost je tudi element kontinuuma, kar pomeni, da bolj ko ohranjamo svoje
resnične vrednote, čustva, lastno identiteto, bolj avtentični smo. Torej ne moremo za nekoga dejati, da ni
avtentičen, ampak lahko govorimo le o stopnji avtentičnosti.

Avtentičnost v sebi nosi mističnost in magičnost. Širi nas in nam omogoča, da se vrnemo v svojo naravnost, v
notranjo celostnost in celovitost.

Avtentičnost nas uči, kako objeti celega sebe, da si navdihnjen v raziskovanje svojih notranjih prostranstev. Ne
gre za to, da bi imeli nad njimi nadzor ali da bi si ustvarili notranji zemljevid tistih delov, ki jih poimenujemo
dobri in tistih, ki jih označimo za slabe. Namesto tega objamemo vse dele sebe. Objamemo svojo veličastnost
in svojo majhnost. Zaljubimo se v svoje notranje misterije namesto da definiramo sami sebe.

Na tem srečanju bomo spoznali kako voditi sami sebe, kako preseči sami sebe, kako najti svoj notranji original
v sebi in ga vsak dan živeti. Kdo sem in kaj si želim je ključ, da ustvarimo življenje kot si ga želimo.
Prepoznati moramo svojo vrednost in preseči tendenco, da smo kopije, ki ugajamo in ustrezamo drugim
ljudem v našem življenju.

Vse je že v nas, le prepoznati moramo to in to živeti.

Prispevek za druženje je 108€.

-Č ISTO  SV EŽE BO D I  ORIG INAL , NAMESTO  KO P I JA!-Č ISTO  SV EŽE BO D I  ORIG INAL , NAMESTO  KO P I JA!



Marec bo v znamenju energijskega čiščenja na vseh nivojih. Če se še niste lotili čiščenja, potem kar začnite,
kajti mesec bo na površje prinesel obilo „krame“ tudi na čustvenem in mentalnem nivoju. Krama na telesnem
nivoju zna biti izziv mnogim, še posebej če sebe zatirate in skrivate svoj potencial, ki ga nosite v sebi pred
seboj. Mesec ima v sebi energijo premika in zato je usmeritev za mesec marec ključnega pomena. Kam ste
usmerili svojo ladjo? Kam pluje, kajti prihajajo velike količine energije, ki jo bodo pognale tja, kamor ste se
usmerili. Morda boste v prvem delu meseca še imeli občutek mirnega morja, vendar se bo proti sredini
meseca začelo pripravljati k nevihti in vse nepočiščeno bo privrelo na površje s polno močjo. In to moč bo
modro usmeriti v svoje cilje, sanje, vizijo. Energija marca bo proti koncu meseca nedvomno zavzela pozicijo -
Pripravljeni, pozor, v polnem teku proti cilju!

Ne podcenjujte moči, ki se skriva pod površjem, ko bo prispela na površje, se lahko zgodi izbruh vulkana. Če
imate občutek, da ste odzemljeni ali vas odnaša v mentalne sfere to lahko pomeni, da se v globinah toliko
dogaja, da ne želite biti zavestno prisotni. In ravno zaradi tega je čiščenje vsega starega v tem mesecu
zaželeno.

Vaši cilji in želje, ki ste si jih postavili konec leta 2012 so stvari spravili v tek in zdaj se je potrebno soočiti z
ovirami, ki vam preprečujejo, da bi v polnosti živeli to, kar želite. Čustveno čiščenje, soočanje s starimi vzorci je
nujno potrebno, če želite mesec normalno zaključiti. Kajti lahko se zgodi tzunami, ki bo odnesel del vašega
življenja v kolikor boste spregledali subtilne znake, ki kažejo na to, da se je potrebno soočiti s stvarmi v sebi,
jih sprejeti in se osvoboditi. Retrogradni Merkur nas uči lekcije prisotnosti, biti tukaj in zdaj in v mojem
življeenju je odnesel vitalno orodje mojega dela - računalnik, zaradi česar se je v tem mesecu vse zavleklo.

Čiščenje vsega, kar vam ne služi več je ključ v tem mesecu in bolj ko zavlačujete s tem, kar veste, da je
neizogibno, bolj se bodo stvari komplicirale in težje bo narediti to, kar veste, da morate narediti, zato ne
odlašajte in to preprosto naredite.

Postavljanje osebnih meja in jasno razumevanje, kaj je moje in kaj ni moje bo veščina, ki vam bo v prihodnosti
zelo prav prišla, zato se mojstrite v njej. Pričakovanja, sojenje, razočaranja in reakcije na dejanja ljudi bo
potrebno vzeti pod drobnogled, kajti v zadnji del meseca si ne želite vstopiti s katero koli energijo, ki ni
popolnoma vaša. Zdaj je čas pregleda, čiščenja hiše in svojega telesa, kajti preveriti je potrebno, kje izgubljate
svojo dragoceno energijo. Ravno iz tega naslova sem ponudila energijsko čiščenje maternice z darilom do
12.3.2013 kajti v drugi polovici meseca se bo to izkazalo za modro potezo.

Vse ob svojem času pravijo. No zdaj je čas idealen. Počistite vso zastalo energijo, vso zastalo „kramo“, ki vam
ne služi več.
Še eno pomembno sporočilo imam v tem mesecu in to je prisotnost v tem trenutku, opazovanje in
spremljanje, kdaj se pojavi primeren trenutek za to kar želite. Ne poskušajte „delovati“ namesto tega sledite
valovom in ujemite najboljši val. Kot dobri deskarji moramo začutiti, kdaj se približuje idealen val in začeti
slediti toku preden pride do nas, kajti če bomo prepozni, bo šel mimo in če bomo prehitri, nas bo potegnil pod
sebee, v vodno centrifugo. Če boste prisotni in v svoji energiji, potem vas energije drugih ljudi ne bodo
zmedle ali zapeljale, intuitivno boste zaznali, kdaj ste v sinhronosti z božansko časovno usklajenostjo, kdaj ste
„uglašeni“ in boste svoje premike lahko naredili brez posebnega truda.
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Ker bo na energijskih nivojih veliko dogajanja je energijsko čiščenje svojega osebnega prostora, svoje avre
ključnega pomena. Mnogi priporočajo ščitenje pred ... moja filozofija je, da tisto pred čemer se ščitiš vedno
pritegneš do sebe, zato ne uporabljam ščitov. Če začutim, uporabljam kristale kot je črni turmalin kot
sopotnika na svojih dnevnih poteh.

Torej. Pripravljeni, pozor, zdaj. Čas je za akcijo!
Po 15.3. se bo začelo dogajati, veliko bo premikov in gibanja. Pomembno je, da sledite gibanju in gibate tud
svoje telo, da se prebudite in sledite valovanju energije.

Ključ je vsekakor pripravljenost na to, da ste to kar ste in tovrstna pripravljenost v sebi nosi potrebo po
jasnosti in prisotnosti, da lahko prepoznaš sinhronosti življenja in ujameš res dobre valove v življenju.
Na svoji poti sem spoznala, da je to, da smo original namesto kopija sestavljeno iz dveh preprostih korakov, da
veš kdo si in da si vedno znova pripravljen odstraniti vse, kar ti pride na pot in te izziva, da si ta original.
Soočenje s seboj in to, da objamemo sami sebe je ključnega pomena.

Čas, ki je pred nami je izjemen čas za kreacijo vsega, kar si želite. Energija vas bo podprla v vaših željah in
sanjah, pomembno pa je, da si razjasnite kaj točno si želite, kam ste umerili svojo ladjo in kateri vetrovi vam
na poti pomagajo. Da bi vam resnično uspelo uresničiti to, kar si želite je ključ v tem, da prepoznate, kaj vas na
poti ovira, kajti pogosto ljudje oviram na poti dajemo ogromno energije in s tem se krepijo. Čas je, da svoje
ovire presežemo in objamemo svoj polni potencial. Če vas zanima kako vas vabim 23.3.2013 v svojo družbo.

Jasnost, jasnost, jasnost kam želite je ključna. Če imate v sebi mešane občutke glede svojih želja, potem ne
morete priti tja, kamor želite iti. Ladja na svoji poti potrebuje smer in kompas, da ve kam gre, drugače se
lahko na oceanu vrti v krogu in nikamor ne pride. In mnogi smo kot ladje na oceanu življenja. Ne vemo kam
gremo ali pa vemo kam gremo, pa nimamo kompasa, ki bi nas držal na naši poti. Ko odkriješ svoj original, ga
moraš negovati, skrbeti zanj in se vsak dan znova naravnavati s svojim notranjim kompasom.

Bodite zelo pazljivi, kaj si želite, kaj to utegnete tudi dobiti!
Vedite, da dobite točno na kar se uglasite, kar ste znotraj sebe in ne to kar si želite v svoji glavi. Če ste uglašeni
na žrtvovanje, da ste žrtev ali se žrtvujete za druge kot mučenik, če obžalujete stvari ali jih sodite, če vas je
strah ali sabotirate sami sebe boste točno to tudi dobili. To kar ste v sebi, to dobite. Če menite, da si stvari ne
zaslužite, vam bodo odvzete. Zato resnično poglejte na kaj se uglašujete!

Mlaj 11.3.2013 je idealen čas za čiščenje starih stvari in pripravo za novo. Ker je mlaj v vodni energiji Rib nas
bo soočil in nam omogočil vpogled v notranjo temo, senco, v tiste dele nas samih kamor ne gledamo radi. In
vendar iz teh delov prihajajo izjemna darila, če si dovolimo videti. Naslednje tri dni po mlaju se bodo energije
začele počasi premikati in potem bo vse šlo vedno hitreje. Sploh po 17.3. ko gre Merkur nazaj v direktno
gibanje se bo resnično začutilo, kako so se stvari osvobodile.

Prisotnost tukaj in zdaj utegne biti izziv, zato se mojstrite v utelešenosti v telesu in si dopustite, da samo ste,
popolnoma prisotni.

Pomladno enakonočje bo tokrat resnično gibalo premika in kot bi se začelo novo življenje, bo prineslo velik
premik, preskok. Odprite prostor za nove stvari in definitivno opravite energijsko čiščenje prostora v tem času,
kajti konec meseca je Velika noč, ki je bila tradicionalno čas, ko so posvetili Dom in ga energijsko očistili.
Praznujte in ne pozabite, da je enakonočje čas manifestacije in akcije.

To bo čas za hvaležnost, navdihe, cenjenje vsega kar imamo in opazovanje lepote življenja. Bodite prisotni in
bodite hvaležni!

DIVINE.SI
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Včeraj se je na srečanju žensk v svetem krogu pojavilo vprašanje na temo globoke žalosti. In danes sem ob
prebiranju FB dobila odgovor (izjemno je, kako se dogajajo sinhronosti in dobiš vse, kar potrebuješ). Polna
luna v devici je prebudila globoko žalost, in bes, ki sta del kolektivnega nezavednega. Žalost in bes sta
povezani s tem, kako je bila sveta ženstvenost zatrta tisočletja in ne le stoletja. Vsaj 5000 let je ta frekvenca
stala ob strani in opazovala, kako je bila ženska zatrta, trpinčena in z decembrom 2012 je bilo napovedano, da
se bo sveta ženstvenost vrnila. In z njo se prebuja tudi vsa zatrta bolečina, vsa ranjenost, ki jo bomo morali
pozdraviti vsak v sebi, kajti tega nihče ne bo naredil namesto nas. Soočanje s samim seboj je delo vsakega
posameznika. Tako je. In to potrjujejo kozmični zakoni. Kajti tvoja odgovornost in izbira je kaj izbiraš. Nihče se
ne odloča namesto tebe. Vse je tvoja izbira. Ko si ven iz pubertete, pri 21 letih si samostojno bitje in
popolnoma odgovoren zase. Vse je tvoja kreacija. Pika.

Pravijo, da je nevednim polovico odpuščeno. Če ne veš, potem ne moremo reči, da manipuliraš, ker se to
dogaja nezavedno. Čim pa veš, je zgodba popolnoma drugačna, kajti potem zavestno zanikaš stvari, ne glede
na to ali ti niso všeč, bi jih raje zanikal ali se jih znebil, kot da niso tvoje.

Vendar vsi vemo, da je sveta ženstvenost bila zatrta, da je bila trpinčena in še vedno je. In vendar vsak dan
znova izbiramo, da ženske trpinčimo in zanikamo svojo izvorno naravo. Vsak dan znova izvajamo nasilje nad
svojo svetlobo in življenjsko energijo in "glumimo glivo". Povečano nasilje po svetu, streljanje, pobijanje,
nasilje doma, pedofilija, pornografija, nasilje v korporacijah, nasilje nad naravo so samo znaki, ki nam to
odslikavajo, to je ogledalo nasilja, ki ga izvajamo v sebi, nad seboj.

In to boli, to so globoke ranjenosti, ki jih nosimo v sebi. In ni res, da v zvezi s tem ne moremo nič narediti.
Lahko. Vsaka pri sebi. Začne se pri posamezniku, znotraj. In od tukaj se širi v svet. In ja, ženska je gibalo sveta.
Poglejte pri sebi doma. Ko je ženska hvaležna in srečna, je srečen ves njen svet. Vse se začne z vsako od nas.
Ena po ena preobražamo svet s tem, ko preobražamo sebe.

Svet se spreminja in leto kače s seboj prinaša potencial gibanja, sprememebe, preobrazbe. Kajti ta kača se bo
levila "big time" in ob tej zamenjavi kože bo zelo pestro. In začenja se ravno v marcu, zato bodite pozorni, kajti
na površje prihaja vse, kar potrebuje našo ljubezen, našo pozornost, naše zdravljenje.

DivineWomb Wellness prihaja kot odgovor na mnoga vprašanja, kako naprej. Najprej se je potrebno spustiti v
maternico in se pomiriti s svojo ženstvenostjo. Ženske bomo to storile tudi za svoje moške ;)

Maternico so včasih imenovali sveti sedež. Sveti sedež! Veste kje je danes sveti sedež?
Isis je bila sveti sedež, njen simbol je prestol.
Čisto vsi prestoli v vseh cerkvah in katedralah sveta predstavljajo Isis, Veliko Mati, sveto ženstvenost, ki so jo
zakamuflirali in si jo prisvojili. Tako so jo nadzirali.

Sveti sedež je maternica. Egipčanski faraoni so to vedeli, kajti ob vsakem kronanju so se zahvalili svetemu
sedežu svoje matere, da jih je donosil, podpiral in rodil.

Kam je šlo to zavedanje?
Kje smo se ženske izgubile na poti?

Čas je, da se ponovno prebudimo in zasedemo svoj sveti sedež, ki je bil tisočletja prazen, izpraznjen, ker smo
ženske zapustile svoje telo in šle v glavo. Šle v ugajanje in ustrežljivost.
In ne, rešitev ni v uporu in protestu in kričanju in zahtevanju prvic. Ker ničesar ni zunaj nas. Vse je v nas. Noter
je. Sveti sedež je v tebi. Je že v tebi. Vedno je bil in vedno bo. Ni institucija zunaj tebe.

Sveti sedež je tvoja maternica.
Lahko to sprejmeš?
Jo lahko ponovno zasedeš?
Si upaš?
Resnica, svetost, postavljanje meja, ljubezen, svetloba. Samospoštovanje, samozavedanje, negovanje sebe.
Kača se prebuja in z njo ... kdo bi vedel, kaj nam bo prinesla.
DIVINE.SI
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"
č iz ravnovesja. Energija, ki prihaja v marcu vam bo pomagala uravnove

stvar ravnovesj v sebi
časih, ki so pred vami ključnega pomena za

Z vami sem, da vas podprem v tem prizadevanju in da vam s svojo energijo miline in igrivosti pomagam,
da bo proces čimbolj Vedite, da lahko v tem času vse dose ete zlahka, če le opustite svojo te njo po
nadzoru . Pove ite se z naravo in vsemi svojimi pomočniki, dovolite si narediti kaj nepredvidljivega.
Nepredvidljivost je energija v katero vas sili Kozmos, jaz pa sem tu da primem za roko in da skupaj
narediva ta korak.
Dovolite si biti eno z vsem kar je in se v svojem ivljenju naprej premaknite z gracioznostjo srnjadi in mehkobo
puha. "

Ostara Spomladansko enakonočje, 21. marec
Ključ: Obnova
Barva: vsi pastelni odtenki, zelena
Simbol: Jajce, zajec, pero
Kristal: Kalcit

Sonce vstopi v ovna. V tem času, četudi gre za enakonočje in ravnote je med dnevom in nočjo, dnevne sile
hitro dobivajo na svoji moči in napovedujejo nenaden izbruh nove ivljenjske moči in novega ivljenja, ki se
poka e kot cvetni popki efranov in zvončkov. Rastline se po enejo iz zemlje, zrak je napolnjen s ptičjim
petjem in ivali se parijo. Ljudje v tem času čutimo neskončno eljo po ustvarjanju, gradnji, sajenju in
zaljubljenosti. To je čas potencialov, ko je potrebno delovati v skladu s sanjami, ki smo jih sanjali pozimi. Jajce
je izjemen talisman v tem času.

To je tisti čas leta, ko se Ostari zahvalimo za ponovno rojstvo in obnovo. Ostara je boginja plodnosti, boginja, ki
ka e obraz mladenke. Vlada osebni preobrazbi, rodovitnosti, uspe nosti in novim začetkom. Je boginja radosti
in plodnosti. Če imate te ave z rodili, kar velja za enske, je Ostara pravi naslov za ozdravljenje te te av.
Ostara predstavlja pomladno vitalnost in energijo in zmo nost prenove.
Ena izmed variacij njenega imena Eostara se je počasi preoblikovalo v moderno ime za praznik v tem času
Easter oziroma veliko noč. Ostara je eden od simbolov zraka in ivljenjske moči pomladi. Vzhod je simbolično
povezan z zrakom in z mentalnimi močmi. Zrak je povezan z novimi začetki in spodbudi duha k poletu.

Čas je za osebno prenovo. Meditirajte na začetke, na vzhod, na zrak ali na jutranjo zarjo. Privo čite si dolge
sprehode v naravi in se pove ite z vilinskim svetom.
Uporabite to energijo rasti za polnjenje novih ciljev in projektov. Ustvarite si oltar s katerim boste počastili to
energijo in jo vnesli v svoj dom. Na oltarju uporabite kristale močnih barv, kot so Ametist, Ro evec,
Akvamarin, Kalcit in Citrin; pobarvana jajca; semena ali ri ; pero in di eče palčke; ptičke in zajce; pomladno
cvetje

častnost
in povezanost v sebi. Povezanost predstavlja dokončno izpolnjenost, popolno enost, ki se nahaja v vseh
stvareh in je mogoča le, ko svojo osebnost predamo bo čna energija povezanosti predstavlja
zlitje, spajanje, zdru

čljivo povezana. In samo sami sebe lahko prikraj če dajemo s
pričakovanji ali navezanostjo, ki so ovire na poti prejemanja.

Pomladno enakonočje je praznovanje ravnovesja med svetlim in temnim ciklusom leta, med soncem in luno,
med ognjem in vodo, jangom in jinom. In iz te povezanosti se rojeva novo čenja se obdobje
intenzivne rasti, ko je čas za povezovanje, zdu

Marec nam bo

janje notranjega a . Notranja povezanost vseh delov sebe in
zavestno zavedanje sebe je v harmonijo, ki jo

lahkoten.
in kontroli

, vas
V tem koraku se obrnite globoko v svojo notranjost, v center Keacije, ki je v va

Ostara

:

h

.

Ostara je tista, ki nas spomni na pomembnost cenjenja sebe in svojih darov, da prepoznamo svojo veli

še bolj poglobil potrebo po usmerjanju vase. Dejstvo je, da ste v svojem iskanju sebe zunaj
sebe šli zelo dale šati, zato lahko to
energijo uporabite za u

želite ustvariti v
svetu.

ž ž
ž

šem srcu.
ž

ž
ž ž

ž ž ž
ž ž
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žanskemu. Dinami
ževanje v nekaj novega. Ko se predamo povezanosti s tem presežemo sami sebe. Gre za

zavedanje, da sta dajanje in prejemanje del enega, da gre za povezanost vsega kar je v eno. Ko brezpogojno
dajemo, brez vsakršne navezanosti in brez potrebe, da bi karkoli dobili nazaj, se nam vse vrne, kajti dajanje in
prejemanje sta nelo šamo za darilo prejemanja,

življenje. Za
ževanje, za plodnost in ponovno rojstvo. Iz povezovanja izhaja

novo življenje.

DIVINE.SI
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Naj ni

Hvala za nov dan.
Hvala za tvojo prisotnost v mojem življenju.
Danes se predajam tebi, popolnoma
Vse svoje misli, čustva in občutenja danes predajam tebi.
Danes prepoznavam tvojo moč povezovanja v celostnosti.
Danes prepoznavam moč čudežev in vem, da me držiš v svojih rokah.
Danes si dopuščam, da čutim vse svoje potenciale, vse kar sem
Da prepoznavam kdo sem in to živim.

Danes ti predajam vse svoje misli.
Danes ti predajam svoje sodbe in kritiko.
Danes ti predajam nasilje in jezo.
Danes ti predajam vse demone preteklosti.

Naj se danes na novo rodim.
Naj se danes začne moje novo življenje.

,

č najdra

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

Naj bom to kar sem - bo

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.

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

In to je Resnica.

DIVINE.SI

MO LIT EV  T EG A  MESEC A



ATACAMITE ...

Afirmacija deve kristala

kamen povezovanja
“

”

Pomen imena Atacamite je povezan z lokacijo, kjer so ga našli, Atacama puščavo v Čilu, kasneje so ga našli so
tudi v Mehiki, ZDA in v Avstrliji. Gre za ralativno novo odkritje v svetu mineralov. Povezan je s kristali kot so
azurite, krizokola in malahit, ki jih najdemo v matrici. Atacamite ima bakreno osnovo z močno zeleno barvo in
je pogosto videti kot krizokola, vendar gre za nov kamen s posebnimi karakteristikami.

Znano je tudi, da odpira tretje oko in pripomore k izjemnim videnjem. Aktivira tako tretje oko, kot tudi grleno
in srčno čakro. Pomaga v procesu duhovne rasti in vas podpira na poti k svoji polni uresničenosti.

Uporabite ga v meditaciji, saj vam bo pomagal prizemljiti stvari. Aktivira pinealno žlezo in ojačuje povezavo z
višjim jazom in vašimi vodniki. Odpira psihične funkcije notranjega vida. Če si želite razviti jasnovidne
sposobnosti potem vam svetujem, da si omislite Atacamite.

Čisti ledvica in odstranjuje strahove in pomaga pri jasnosti želja. Je močan čistilec eteričnega telesa. Neguje in
pomirja tudi živčni sistem in pomaga pri premagovanju stresa.

: "Delujem z jasnostjo in te povezujem s tvojim polnim duhovnim in kreativnim
potencialom.

Moja vloga v va čne vizije, da
sprejmete to, kar je va čno prisotnost v tem trenutku tukaj in
zdaj. Ko potrebujete zaveznika v prebujanju duhovne vizije, jasnovidnosti in vizualizacije, sem vam na voljo.
Obnavljam zaupanje vase in v svoje sposobnosti, ki jih nosite v sebi. Zaupanje mi svoje

čno čakro. Če čati
svoj imunski sistem in sposobnost dela z namero, udejanjanjem namere, me povabite v svojo dru

čno perspektivo, srčne či samostojnost. Krepim
motivacijo, ki prihaja iz notranjosti, da prepoznate razliko med notranjo in zunanjo motivcijo in da la

čne

”

šem življenju je vloga duhovnega povezovalca. Pomagam vam ustvariti mogo
še dušno poslanstvo. Prinašam jasnost in mogo

želje in vodim vas na
vaši poti k udejanjanju vaših sanj. Povezujem z višjim jazom in odpiram vašo višjo sr želite oja

žbo.
Aktiviram notranjo motivacijo iz srca, sr želje in pomagam dose

žje
prekinete odvisnosti do stvari v zunanjem svetu. Pripomorem tudi k lažji komunikaciji in izražanju sebe,
predvsem, ko želite izraziti svoje sr želje. Krepim vaše telo in aktivno sodelujem pri utelešanju vaših
najvišjih kreativnih potencialov v ta trenutek tukaj in zdaj.

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Dom ni le tranzitno bivališče; njegova esenca leži v osebnosti ljudi, ki v njem živijo -- H. L. Mencken

Hiša ali stanovanje še ni Dom. Hiša je struktura, ki jo je nekdo postavil, dom pa so ljudje, ki v njej živijo in jo
naredijo varno in prijetno mesto za bivanje. Lahko živiš v izjemno moderni, po zadnjih trendih opremljeni hiši,
ki je brez „duše“. V svoji praksi čiščenja prostora pogosto naletim na prostore, kjer je bilo pet elementov
postvljenih skupaj v hišo, opremili so ga po najnovejših trendih, na prvo oko vse izgleda popolno, vendar imeš
občutek, da nekaj manjka. Ljudje v njem ne „živijo“, pogosto je občutek, kot bi bili v hotelski sobi ali najetem
prehodnem bivališču. In sploh nima veze ali so prebivalci bogati ali revni, z otroci ali brez otrok, dom je mesto,
ki ga ustvariš.
Hiša je torej struktura pripravljena za bivanje. Dom je mesto kjer živiš, ljubiš in se čutiš dobrodošlega vsakič, ko
se vrneš vanj. Daje ti občutek udobja, varnosti in stabilnosti. Pravijo, da je dom tam, kjer je tvoje srce. Hiša je
stavba, v kateri ljudje živijo. Dom je mesto, kjer si ti lahko to kar si. Kjer se čutiš sprejetega. Hiša je brez
sentimentalne vrednosti, dom ima izjemno čustveno vrednost. In verjetno ravno zaradi tega ljudje, ko
prodajamo svoje hiše govorimo o hišah in ne prodajamo doma. In ko kupimo hišo ali stanovanje dvignemo
njegovo vrednost takoj, ko ga poimenujemo dom. Dom je mesto, kjer živiš svoje življenje v polnosti.

Dom je mesto, kjer si ti, tam kjer nisi na obisku, tam kjer se  počutiš doma. Ne moreš se navezati na prazne
stene, navežeš se na dušo hiše ali stanovanja, ki odraža tebe. Sama rada rečem, da ima vsak prostor svojo
devinsko bitje in od tega kako pristno navežeš stik s to energijo, ki predstavlja dom, se lahko v njem odzrcalijo
tvoje radosti in male obsesije. Ljudje v svoj dom umestimo stvari, ki predstavljajo to, kar nam veliko pomeni v
življenju, svoje vrednote in radosti. In zato lahko takoj, ko vstopimo v nek prostor prepoznamo kaj so glavne
vrednote človeka, ki tam biva, kot tudi ali se ceni ali ne.

Rada rečem, da si moramo Dom ustvariti, kajti ni samo po sebi umevno, ko vstopimo v nek prostor ali se vanj
vselimo, da v sebi nosi kvalitete, ki nam veliko pomenijo, naše vrednote. In ravno zaradi tega je v skladu s
spreminjanjem naših vrednot potrebno ohranjati frekvenco v Domu „uglašeno“ z nami.

Energijsko čiščenje Doma naredi točno to. Uglasi vaš prostor z vami in vašimi željami, vašo življenjsko misijo in
vas podpira v tem, da to dosežete. Zato je tako zelo pomembno, da si Dom ustvarimo.

Pogosto se vse začne pri prvem koraku in to je kaj so moje srčne želje in kaj je moja življenjska misija, da bi to
lahko vnesli v svoj prostor. Po dolgih letih svetovanja ljudem kako ustvariti svoj Dom, dom, ki te podpira v tem
kar si želiš sem nadgradila svojo ponudbo s procesom DivineLife Blueprint. Gre za matrico, za življenjski načrt,
ki ga vsi nosimo v sebi in proces kako prepoznati kaj je tisto, kar nosimo v sebi. Skozi proces samoizpraševanja
vas vodim v globino duše in vas podpiram v tem, da se razkrije življenjski načrt, blueprint, matrica, ki jo nato
lahko skozi proces DivineHome Blueprint vnesemo v vaš Dom. To česar se pogosto ne zavedamo je, da je ključ
v tem, da SI Dom in ne, da ga narediš. Biti Dom je ključ do vsega, kar pomeni, da je potrebno vse stvari najprej
prepoznati v sebi in iz sebe lahko ustvarimo Dom.

Feng shui je filozofija, ki je k meni prišla leta 1996 in navdušila me je na prvo žogo, to je bilo to. In ko sem leta
2000 začela s konzultacijami, sem se mojstrila in rasla skupaj s svojim znanjem in razumevanjem prostorov.
Potem sem počasi opustila feng shui, kajti ukvarjanje z zunanjimi prostori me ni več izpolnjevalo in premaknila
sem se v notranje prostore, v ustvarjanje notranjega Doma.
Danes vem, da se notranji Dom odslikava v zunanjem in zato lahko skozi stanje Doma ugotovimo kje se oseba
nahaja v svojem notranjem Domu. In če oseba ne zna ustvariti Doma to pomeni, da je ni v njenem prvem
Domu, v njenem telesu.

In ženske smo fenomenalke v tem, da znamo, če nas boli, je neprijetno, mučno, enostavno pobegniti iz
svojega notranjega Doma in potem imamo težave tudi s tem, kako najti Dom zunaj sebe. Biti Dom sama sebi je
eden ključnih izzivov sodobne ženske, kajti ponavadi je rapeta med službo, otroci, partnerskim odnosom, biti
popolna mati, žena in ljubica, uspešna v službi in perfektna, vedno „fit“, okusno oblečena in urejena, skratka
Superženska. In v svojih poskusih, da bi bile vse, kar zunanji svet zahteva od nas izgubimo stik s svojim
notranjim Domom, svojim notranjim centerom, s svojo maternico.

Saj vem, nihče nam ni povedal, da je pomembna. In vendar je maternica naš prvi Dom. Vsem nam je to
skupno. Vsi smo bili najprej doma v maternici. In tistim dušam, ki izberejo svoje starše, pa jim potem njihov
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prvi Dom ni všeč pogosto zapustijo tak Dom, kar je v našem svetu bolj poznano kot splav.  Dom je tam, kjer si
ti. In če ti prostor ni všeč imaš vso pravico, da ga zapustiš in izbereš drugega.

Pogosto duša izbere izzive v okolju, v svojem prvem Domu in tovrstni izzivi toksičnega okolja se nato
nadaljujejo vse njeno življenje v telesu. V svojem delu z ljudmi pogosto ugotavljam, da ljudje izbiramo izzive,
kot so nasilni starši, toksini kot so alkohol, kafein, mamila, cigaretni dim, pesticidi, zdravila že v prvih 9
mesecih našega življenja z namenom. Duša je to okolje izbrala za svoje mojstrenje svojih izzivov, lekcij, ki jih je
izbrala za to življenje. In modro je vedeti kaj so bolečine in ranjenosti notranjega otroka, ki je še vedno v nas.

Avstralski raziskovalci so demonstrirali pomembnost okolja pred rojstvom. Znanstveniki na institutu Murdoch
Childrens Research Institute so dokazali, da okolje, ki ga otrok doživlja medtem ko je v maternici, vpliva na
njegovo zdravje v prihodnosti. Dr Jeff Craig in njegovi kolegi so lahko ocenili kako geni in okolje v maternici
vpliva na otrokov epigenetski profil. In prvi so dokazali, da imajo identični dvojčki morda res enako DNK
zaporedje, vendar imajo lahko popolnoma različen epigenetski profil ob rojstvu. Kot pravi Craig je to zato, ker
vsak od dvojčkov okolje doživlja na svoj način, saj se določene stvari lahko prenesejo na enega in vplivajo na
njegov epigenetski profil, ne pa tudi na drugega.
Maternica pomembno vpliva na to kako doživljamo svet ne le v maternici temveč tudi kasneje v odrasli dobi.
Vtisi preteklih generacij kot tudi travme, ki jih je ženska doživela pred nosečnostjo so zapisani ravno v njeni
maternici in zato sploh ne preseneča, da je prenos informacij na celični ravni tako preprost.

Maternica ni le dom novemu življenju, ko govorimo o otrocih, je center kreativnosti, ženske moči in življenjske
sile. Ženske svoje življenjske vtise, izkušnje, čustva in energijske vezi nosimo v svojih maternicah in naše
čustveno, duhovno in fizično zdravje je direktno povezano s tem kako energijsko čista je naša maternica.

Čiščenje starih ranjenosti se začne v maternici. In ravnovesje, ki ga s čiščenjem ustvarimo v svojem telesu ni le
direktno povezano s kvaliteto izkušnje prostora, ki ga izkuša otrok prvih devet mesecev svojega življenja, preko
jasnosti, ki jo dosežemo z rednim čiščenjem maternice vplivamo tudi na življenja svojih moških. Bolj ko smo v
stiku s čisto esenco ženstvenosti v sebi bolj so lahko moški v stiku s svojo, kajti ženske smo zgled ne le svojim
hčeram, temveč tudi svojim moškim.

V maternici leži moč in čarovnija, ki hrani naša življenja, nas neguje in pot iz glave v srce za žensko vedno vodi
skozi maternico. V srce vstopamo iz tega našega notranjega svetišča. Po mojih izkušnjah ženske pogosto ne
želijo vstopati v ta svoj sveti prostor, ker je zapolnjen s čustveno kramo, energijskimi smetmi in vsemi
travmami, ki smo jih doživele me, pa tudi vsem kar je del kolektivnega polja ženske energije. In zato se veliko
žensk maternici že na daleč ogiba, o njej se ne govori na glas, kot tudi ne o njenih ciklih in ostalih misterijih
ženske. In vendar je maternica začetek našega popotovanja v izvorno ženstveno esenco, kajti tukaj moramo
ustvariti center, tisto sidro, ki nam omogoča, da potujemo in smo v toku življenja. Maternica je tisto mesto,
skozi katero ustvarjamo harmonijo in zdravljenje planeta Zemlje. Energijsko čiščenje maternice je nekaj, kar bi
morala poznati, razumeti in izkušati vsaka ženska. In v maternici je naš Dom. Tukaj je doma vsaka ženska. Tukaj
naj bi se dobro počutila, tukaj je njeno svetišče.

In tako kot je pomembno energijsko čiščenje Doma zunaj nas je pomembno tudi energijsko čiščenje
notranjega Doma. Dom v nas se imenuje zlata zvezda in ni le ženska domena, ženske smo v prednosti le toliko,
da imamo tukaj mesto kreacije, organ, ki predstavlja naš notranji Dom, maternico, medtem ko moški v tem
delu nimajo organa, temveč le ocean energije, poznan tudi kot Dan Tien.

Kje je vaš center moči v vašem domu? In kako dobro skrbite za organe vašega Doma? So vaša pljuča čista in
srce očiščeno vse krame? So vaši meridiani pretočni ali energija zastaja in stagnira? Doma si  ne ustvariš tako,
da na platno, ki je že poslikano narišeš novo sliko, kar pogosto delamo, ko poskušamo reševati „težave „ in
izzive skozi Feng shui zdravila.
Ko me ljudje pokličejo kam postaviti fontano ali obesiti mobil, me pogosto ne razumejo, ko jim povem, da je
to kot aspirin, ki ga vzameš brez da se soočiš z vzrokom od kje težava v resnici izvira. Prostor odslikava našo
notranjost in vedno izberemo prostor, ki nas podpira na naši poti. Prostor vedno odslikava vas. Če vam vaš
prostor ni všeč, si morate ogledati kje si niste všeč in kaj vam v vas samih ni všeč, pa to projicirate ven iz sebe.

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



In ko se vselite v prostor, kjer je nekdo pred vami že živel, je modro platno, na katerega je naslikana določena
slika očistiti in slikati svojo sliko na čisto in prazno platno, kajti v nasprotnem primeru bo energija, ki je že v
matrici, ne glede na to, kako dobro ste opremili prostor, kako novo je pohištvo in kako lepe so barve v
prostorih, ko spodnja slika na tem platnu sčasoma nekje stopila v osprednje in „zamazala“ barve nove slike,
iznakazila novo podobo.

Dejstvo je, da smo energijska bitja, ki imajo fizično izkušnjo in ne fizična bitja, ki imajo energijsko izkušnjo.
Dejstvo je, da prostori v katerih bivamo vplivajo na nas ravno v toliksšni meri, kot mi vplivamo nanje. In
dejstvo je, da ste si vse izzive, ki jih ima vaš prostor izbrali zato, da vam prostor asistira v spoznavanju vas
samih in preseganju vas samih. Ko spoznate kaj so izzivi in se z njimi pomirite, dobite priložnost za selitev na
novo lokacijo. Če ste selitev izsilili, ste s seboj odnesli vse svoje težave, kar se bo kmalu pokazalo tudi v novem
okolju.

Zato v svojem delu vedno najprej svetujem čiščenje sebe, odkrivanje sebe; Kdo sem? Kaj želim? Zakaj sem
tukaj?
Ko to ugotovimo sledi naš prostor, da nam daje podporo, da nas spomni vedno znova zakaj smo tukaj in kaj
želimo. In v svojem delu sem ugotovila, da je enkrat letno modro narediti notranjo inventuro in energijsko
čiščenje Doma. In ni ga boljšega časa kot je pomlad. In verjemite mi, da je ta pomlad resnično nekaj
posebnega, kajti vstopili smo v nov cikel in v novo energijo in modro je, da si zastavite kam naprej, kajti mesec
marec nas v tem čiščenju močno podpira. Asistira nam v ustvarjanju prostora z novo, kajti energija pomladi
nas bo izstrelila v orbito naših sanj, če imamo zastavljeno smer in vemo kaj želimo in kam gremo.

Izkoristite to pomlad za razjasnitev tega kaj so vaše sanje in kaj je vaš življenjski načrt.
Razjasnite si kje ste Doma in se utelesite! Bodite Dom.
In nato se lotite pospravljanja krame, vsega kar vam ne služi več s tem, da se vprašate kako me to podpira na
moji poti doseganja mojih sanj? Odstranite stvari, ki vam ne služijo. Naredite prostor.
In potem je čas, da si ustvarite svoj Dom tudi v hiši ali stanovanju, kjer živite, da ga energijsko očistite, vstavite
vanj novo matrico, svoj življenjski načrt in v skladu z njim opremite Dom, namestite predmete, ki vas
podpirajo in spominjajo na to, kar si želite.

Ja, pred nami je intenziven mesec in čaka nas veliko dela.
Je vredno?
Vedno!

Če želite živeti svoje sanje, si ustvarite temelj, ki vas bo podpiral v doseganju le teh. In temelj je Vaš Dom.
Notranji Dom in njegov odsev v zunanjem svetu. Kajti v tem je resnica. Dom je le odsev Vas.
In ko se spremenite, ko se spremenijo vaše želje, začutite željo po spremembi, po selitvi, po generalni obnovi
vašega trenutnega Doma.

In to vedo povedati vsi tisti, ki so ostali brez otrok, ko so se otroci odselili, ko so se upokojili, ko so spremenili
službo, ko se je rodil otrok ... takrat se je zaključilo eno obdobje v življenju posameznikov, zaključile so se
dušne izbire in začele so se nove. In ob tem ljudje pogosto začutimo željo po spremembi okolja, po selitvi ali
vsaj preobrazbi Doma. Ljudje barvajo stene, kupujejo novo pohištvo in pozabljajo na energijsko osnovo, na
matrico. Če ne spremenimo te, je kot bi čez staro sliko nanesel novo plast barve.

Zakaj je potrebno energijsko čiščenje Doma? Ker ste tega vredni. Ker cenite sebe in veste, kaj želite v življenju
in se zavedate, da je energijska matrica ključna v procesu kreiranja svojih sanj.
Zakaj energijsko čiščenje maternice? Če želite karkoli novega v svojem življenju je to mesto kreacije modro
očistiti vseh prejšnjih vtisov in slikati na prazno platno.

Vse se začne pri energijski sliki, ki jo ustvarjate in jo nato odslikavate iz sebe v svet. Naredite najboljše, kar je
mogoče s tem, kar vam je dano.

DIVINE.SI
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V mesecu marcu je na voljo po posebni ceni
za stanovanja 180€
in za hiše 280€
Cene veljajo za prostore do 120m2, za večje prostore se plača dodatno, glede na velikost prostora.
Za ceno energijskega čiščenja za poslovne prostore me prosim kontaktirajte na 040-503-895

je individualni proces za ženske, ki čutijo stvari, ki obremenjujejo njihovo
kreativno energijo, njihov kreativni potencial. Priporoča se po splavih, crskih rezih, zlorabah, odstranitvi
maternice, investicija je 70€
Po čiščenju priporočam tudi , proces v katerem ustvarimo stik z maternico in v
njej ustvarimo sveti prostor za rojstvo otroka, nove ideje, projekta, nove zveze, karkoli kreirate v svojem
življenju, investicija je 70€.

pa je individualni proces, ki je promocijsko na voljo v marcu po posebni ceni 108€. Gre za
dveurni posvet, kjer si pogledamo tri pomembna vpršanja vašega življenja. Kaj? Kako? Zakaj? na vseh 9
področjih po Bagua mreži. DivineLife Blueprint je Feng shui življenja. Redna cena za proces je glede na število
ur, ki jih porabimo, cena individualne ure je 88€. Običajno traja proces vsaj 2 uri.

Proces pa je individualno svetovanje, ki je oblikovano tako, da vam pomaga uravnovesiti persone
vaše osebnosti, se soočiti z ovirami na poti, s samosabotažo. Gre za proces v katerem uravnovešamo pluse in
minuse, samopomembnost in samozanikanje ali kot sem to poimenovala piedestale in kleti in stvari, ljudi in
dogodke postavimo v svoje srce. Ko presežemo svoj trenutni pogled na življenje lahko kreiramo iz srca, iz
svojega notranjega temelja. Šele ko prepoznamo oba aspekta zgodbe, lahko izbiramo. Ljubi Sebe je naša
najpomembnejša lekcija in proces Ljubi Sebe je z menoj že 4 leta. Gre za paradigmo, pogled na svet in ne
tehniko. Vodeni procesi so naša orodja, ki imajo svojo strukturo, vendar so vsakič drugačni, so fleksibilni in
soustvarjajo z nami. Gre za proces samoizpraševanja in kontemplacije skozi katerega vas vodim. Investicija je
glede na število porabljenih ur, urna postavka je 88€. Moja praksa kaže, da običajno potrebujemo 1-2 uri.

Energijsko čiščenje Doma

Energijsko čiščenje maternice

Ustvarjanje svetišča življenja

Divine Life Blueprint

Ljubi Sebe
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m, astronovice kot priloga Slovenskih novic

Kako lahko zvok pomaga ranjenemu otroku v nas?

Glavni vzrok bolezni je strah. Tudi obsojanje je vrsta strahu. Ali prepričanja, kaj zmoremo in česa ne. V levi

možganski polovici, ki je logična, racionalna, se venomer odvija proces akcije in reakcije, temu v vzhodnjaški

filozofiji rečemo karma, ki nam povzroča težave in stres. Rešitev je razvoj desne možganske polovice, ki je

sedež intuicije, navdiha in ustvarjalnosti, je naš umetniški spontani del. V nasprotju z levo polovico desna ne

presoja in obsoja. Ko ustvarimo razmere, v katerih desna polovica nauči levo, kako ne obsojati, zacvetimo,

postanemo svobodni in ustvarjalni. To se zgodi v stanju globoke sprostitve.

Ko prisluhnemo gongu, stopimo v sanjsko telo, kot med spanjem, le da se vsega zavedamo. Temu rečemo

budno spanje ali sanjanje. Ego se utiša, vajeti prevzame notranja inteligenca, ki začne spontano v telesu

utrjevati zdravje s popravljanjem poškodb na DNK ipd. Tako samozdravljenje se sicer neprenehoma odvija,

toda najučinkovitejše je, ko naš racionalni um spi. Globoka sproščenost, uspešno uspava razum, vendar nas ne

prikrajša za zavedanje kot spanec

Med poslušanjem gonga ne smemo vključiti ega in ne presojati, ali je to, kar se nam dogaja (ali ne dogaja),

slabo ali dobro. Če sodimo, si vstavljamo nove programe, ki jih bo treba potem spet brisati. Pljuvamo v lastno

skledo.

Na zvočnih kopelih svetujemo udeležencem, naj zaspijo. Pričakovali bi, da bi jih spodbujali k mojstrenju

budnosti in zavedanja.

Pravilo igre je: ne počni ničesar, samo sprosti se. Seveda je sicer dobro meditirati, kajti z medtitacijo se učimo

osredotočati um, toda izkušnja zvočne kopeli je najbolj primerljiva s spanjem. Brez naprezanja, nadzora in

namernega delovanja, le sprostitev. Samo si. Pustiš, naj kar koli pride, gre skozi tebe. Tako ne uporabljaš ega.

To je stanje kontemplacije, višje ravni meditacije, ki vodi v satori, samadi, notranji mir. Ključ je: nobenega

napora. Zato pravimo, da je bolj zaspati kot se truditi; kajti trud je znak dejavnega ega. Kdor med poslušanjem

gonga zaspi, je povsem sproščen in v njem se hitreje sproži proces samozdravljenja, ker ga ne ovira z mislimi.

Kogar tare kakšna težava, se mu bo ta kot sanjska slika prebila na površje; zdaj se bo lahko z njo soočil, jo

ozavestil in pustil zvenu gonga, da jo razblini. Kdor ima težave na telesni ravni, gong predrami njegovo

notranjo inteligenco in jo povabi, naj jo odpravi na duhovni ravni. Zvok privlači radost in sočutje, prva pogoja

samozdravljenja.

Kaj se odvija v človeku, ko prisluhne gongu?

Glasbilo spodbuja telo, da se začne samo zdraviti. Med poslušanjem se okopamo v popolnem zvoku; ta v nas

in okoli nas izbriše vse druge, tudi razmeroma tihi glas misli. Ton kot val potuje skozi telo in vpliva na človeka

na telesni, čustveni miselni in duhovni ravni. Odplavlja skrbi in negativne misli o sebi in svetu. V zvoku ni le

osnovni ton gonga, marveč se v njem zaradi resonance združijo tudi drugi toni. To je ključ. Narejeni smo iz

zvoka, vibracij kadar nekaj vibrira, nastane zvok. Vendar ne pomaga zvok sam po sebi: le pripomore, da človek

(telo) zmore začeti zdraviti sebe. Ko smo namreč izpostavljeni njegovemu zvenu, se lažje globoko sprostimo,

prav globoka sprostitev pa je prvi pogoj za energijsko samouravnoteženje, med drugim tudi zategadelj, ker se

izniči sicer omejujoč vliv ega. Pri delu z gongom ne postavljamo diagnoze, ne beremo simptomov in ne iščemo,

kaj je s telesom narobe ali kaj nam manjka. K njemu pristopamo, kot da je že celo in popolno, in ga

prežamemo z vibracijo, ki to popolnost še poudarja. Zvok samodejno potuje, kjer je potrebno , telo ga samo

usmerja.

Pravijo da je zvok gonga zvok oma.

Om je izvirna beseda, ki je ustvarila vesolje, zvok, ki ga otrok posluša v maternici, zvok vode. Vesolje je tekoče,

ni trdno; tako ga danes opisuje tudi znanost. V njem se vse pretaka, vibrira, valuje, nič ne miruje. Človek to

podzavestno čuti. Om gonga ustvari popolno notranjo tišino in občutek večnosti, telo zaradi tega postane

lahko in lebdeče. Vzbuja občutek varnosti in blaženosti. Pomaga ranjenemu otroku, ki zaradi negativne

programiranosti v otroštvu živ(otar)i v vseh ljudeh.

* povzeto po: intervju z Donom Conreauxo
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Sodišče Evropske unije s sedežem v Luksemburgu je pred tednom dni razsodilo v korist malih kmetov in
multinacionalkam odvzelo nadzor nad semeni. Zakaj je sploh nastala sodba, kakšna je razsodba in kaj vse
to pomeni?

Sodba je bila izrečena v četrtek, 12. julija . Sodni spor je bil sprožen v Franciji med semenarsko
korporacijo Graines Baumax, ki je tožila male kmete in vrtičkarje iz združenja Kokopelli. Tožba je bila
usmerjena v dve točki: Kokopelli ne sme prodajati semen, ki niso registrirana, Graines Baumax pa je zaradi
poslovne škode zahteval še odškodninski zahtevek 50.000 evrov.

Ta zadeva je prišla do luksemburškega sodišča, ki je razsodilo v prid Kokopelliju, to pomeni v prid vsem
civilnim mrežam, ki delujejo po Evropi. Gre za izjemno pomembno razsodbo, ki ščiti tradicionalne varietete
kulturnih rastlin. Naši predniki so stoletja pridelovali kulture, ki so prilagojene določeni krajini, sestavi prsti in
podnebju neke dežele. Iz roda v rod so zbirali najboljša semena, kar je bil dolg proces selekcije najboljših
lastnosti. Ta sijajna kulturna dediščina je postala ciljna tarča za številne korporacije, ki so jo hotele privatizirati.
Evropska komisija je leta 1980 praktično uničila pridelavo več kot 1500 sort zelenjave. Z nacionalnimi listami in
sortnimi certifikati je samo v Franciji propadlo nekaj tisoč družinskih semenarskih podjetij s 100- ali 200-letno
tradicijo. Zakaj? Ker je postopek registracije semena ene sorte znašal več kot 10.000 evrov. Jasno je, da zmore
takšne astronomske zneske plačati le korporacija, ne pa neko malo semenarsko podjetje. Korporacije so
enostavno pokupile mala podjetja in zavladale na trgu semen.

Potem se je začela druga faza t. i. genskih piratov oziroma lovcev na semena. Korporacije so prek International
Convention for the Protection of New Varieties dosegle, da se lahko prodajajo le semena, ki gredo skozi
registracijski postopek, ki so patentirana kot intelektualna lastnina, torej so last korporacij. Začel se je lov na
semena, lovci pa so krožili po Evropi, tudi po Sloveniji, pobirali semena od malih kmetov in na tržnicah od
branjevk ter jih izročali tujim korporacijam. Pred petnajstimi leti sem spoznal mlad par agronomov, ki sta bila
prej kmetijska svetovalca, potem pa ju je tuja korporacija najela kot lovca na semena. Dobila sta terensko
vozilo in – kot sta se meni pohvalila – najmanj trikrat višjo plačo ter dodatne nagrade in bonuse za pripeljano
blago. Temu lovu na semena so se kmalu uprli v tretjem svetu. Primer: multinacionalka Monsanto se je lotila
indijskega svetega drevesa neem (neem je zaradi izjemnih zdravilnih lastnosti ena od najpogosteje
uporabljanih sestavin v ajurvedski medicini, op. p.), ki ima izjemne lastnosti, od zdravilnih do kozmetičnih. Ko
je korporacija sprožila postopek za patentiranje in privatizacijo teh lastnosti, je vrhovno sodišče Indije
prepovedalo patentiranje vseh njihovih historičnih varietet. Gensko piratstvo pomeni, da se nakradeni
semenski material prenese v laboratorije korporacij, kjer identificirajo lastnosti, ki imajo potencial za trženje,
in jih s križanjem ali z gensko tehnologijo prenesejo v »svoja semena«, ki jih potem prodajajo kot
intelektualno lastnino korporacije. To je bila druga faza, gensko piratstvo.

Potem je nastopila tretja faza, trženje v paketu. Ko je kmet želel kupiti patentirano seme, registrirano prek
korporacij, je padel v past, kajti to seme ni kalilo, če ni od iste korporacije kupil tudi kemično gnojilo in
pesticid, kajti le ta dodatka sta vsebovala potreben sprožilec (trigger) kaljenja. Prodaja v paketu (traitor
technology) je povzročila, da so kmetje plačevali petkrat več denarja, če seštejemo znesek za seme, pesticid in
kemično gnojilo. Semena so postala izjemno draga. Poleg tega so vsi ti patentirani hibridi v veliki večini
neplodni. To pomeni, da mora kmet vsako leto znova kupiti seme in s tem pade v tržno past, iz katere se le
težko izvije, kajti ujet je še v kreditni odnos s korporacijo.

Po svetu je zato veliko iniciativ za zaščito semen. V Mariboru smo v okviru EPK (Evropske prestolnice kulture)
naredili projekt Urbanih brazd in Varuhov semen, ker se zavedamo, da je nujno treba začeti reševati našo
zgodovinsko dediščino. Povezali smo se z Avstrijci, pri katerih ta mreža že deluje – imenuje se Noetova barka
in ima sedež blizu Dunaja. Zelo so nam priskočili na pomoč z nasveti in izkušnjami, ki jih imajo na tem
področju že dvajset let. Naš namen je, da tudi Varuhi semen prerastejo v vseslovensko mrežo, kot je Kokopelli
v Franciji ali Noetova barka v Avstriji. Na tem področju imajo Američani največjo organizacijo na svetu, Seed
Savers Exchange, ki šteje prek 10.000 članov in so rešili okoli 25.000 starih sort v ZDA. V Sloveniji smo v
pogovoru z Avstrijci ugotovili, da je izumrlo že vsaj 85 odstotkov vseh starih sort v našem srednjeevropskem
prostoru, in to večina v zadnjih štiridesetih letih. Vse, kar so naši predniki vzgojili skozi stoletja, rastline, ki so
najbolje prilagojene našemu okolju, izumirajo; to je tako, kot bi rušili temelje hiše. Čeprav vemo, da je
Slovenija eden od centrov biodiverzitete v Evropi, pri reševanju starih sort nismo naredili nič, zato nam
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čedalje bolj upada prehranska suverenost. Ker hkrati uvažamo že dve tretjini hrane, ogrožamo lastno
nacionalno varnost. Analitiki po svetu pišejo, da so semena temelj prehranske suverenosti. Semena postajajo
izjemno pomembno strateško tržno področje, ki ga obvladujejo velike korporacije – zdaj že 67 odstotkov
vsega svetovnega trga s semeni.

Znanstvene raziskave so drage in neodvisne raziskovalne inštitucije, ki bi jih lahko naredile ali vsaj preverile
rezultate, enostavno za to nimajo denarja. A blokade so tudi drugje. Tudi če bi hipotetično imeli neodvisno
organizacijo, ki ima denar, bi morala ta Monsanto uradno zaprositi, ali lahko testira njihova semena. Kajti če bi
semena kupili nekje na »prostem trgu« in jih testirali, bi Monsanto vložil tožbo in jo dobil z ogromno
odškodnino.

Poizkusi korporacij so njihova poslovna skrivnost. Multinacionalke dajo v javnost in državnim organom samo
tiste dele raziskav, ki so zanje ugodni. Vsi, ki imajo negativne rezultate, ne pridejo v javnost.

Pojdiva korak nazaj, k začetkom. Maksimalni vzpon je genska tehnologija doživela konec 80. in v 90. letih.
Genska tehnologija je obljubljala čarovnije in kapital, ki je zavohal astronomske dobičke, je začel množično
financirati razvoj genske tehnologije. Potem pa se je zgodil znameniti projekt HGP (Human Genom Project),
dekodiranje človeškega genoma, ki se je končalo leta 2001 z znamenito konferenco v Lyonu. Tam sta bili obe
strani; na eni je bilo svetovno združenje okoli 200 univerz, torej akademska znanost, na drugi pa ameriška
korporacija Celera, ki jo je vodil eden od največjih genijev genetike Craig Venter. Obe skupini sta dirkali, katera
bo prej dekodirala človeški genom z ambicijo, da ga bo zmagovalec lahko patentiral. Ob tem so se pojavila
velika pravna, religiozna, etična in moralna vprašanja. Kajti kdo lahko patentira nekaj, kar je rezultat evolucije
skozi milijone let kot svojo lastnino? Na srečo je bila v tej neodločeni tekmi celo majhna prednost na strani
univerz. Potem sta Francis Collins, ki je vodil združenje univerz, in Craig Venter, ki je vodil ekipo korporacije
Celera, leta 2001 na konferenci v Lyonu povedala resnico o genskem zapisu. Hipoteza, ki je bila postavljena
kot centralna dogma genske tehnologije – en gen kodira en protein (Crick, 1958) –, je v teh raziskavah padla.
Biokemiki so ugotovili, da ima človek v genomu 30.000 genov in po ocenah v svojih celicah vsaj 250.000
različnih proteinov. Po drugi strani pa je padla tudi druga dogma – en gen je ena lastnost, ki je izvirala še iz
poizkusov, ki jih je že v 19. stoletju opravil Gregor Mendel. Ocenili so, da ima vsak človeški osebek več kot dva
milijona različnih lastnosti. Oba največja svetovna strokovnjaka sta torej razkrila, da o delovanju genoma ne
vemo praktično nič in je treba vse raziskave vrniti na začetek ter podreti osrednjo gensko dogmo, ki temelji na
odkritju strukture DNA leta 1953 (1962. so zanjo prejeli Nobelovo nagrado znanstveniki James D. Watson,
Francis Crick in Maurice Wilkins). Akademska znanost je torej povedala svojo resnico. Kapital pa, ki je težke
milijarde vrgel v raziskave z ambicijo, da bi patentiral semena in človeški genom, trmasto nadaljuje s tem, da
bi povrnil vloženi denar. Tako so nastale transgene rastline, GSO, s katerimi nas danes posiljujejo: soja, koruza,
bombaž, oljna repica.
Res je, kot pravite, da sta bili Evropi ponujeni dve sorti koruze, vendar z obljubo, da bo uporaba te semen

Vendar gre v osnovi za obvladovanje trga hrane, ki se začne s semeni, in kdor obvladuje izvor, ima nadzor
tudi nad marsičem drugim. Omenili ste korporacijo Monsanto. Poglejva dva njena primera. V Evropi sta
dovoljeni dve gensko spremenjeni kulturi, obe koruzi: Bt 176, ki je v lasti farmacevtske multinacionalke
Novartis, in Mon 810, ki je v lasti Monsanta. Slednji je poskušal na trg spraviti še drugo gensko
spremenjeno koruzo Mon 863. Evropska agencija za varno hrano je obe Monsantovi semeni, Mon 810 in
Mon 863, odobrila zgolj po zagotovilu lastnika, da sta neoporečni. Najobširnejšo raziskavo o vplivu gensko
spremenjene koruze na sesalce je leta 2001 opravil le Monsanto, torej podjetje, ki to koruzo proizvaja.
Obvladuje tako trg kot tudi znanost, kajti tovrstne raziskave so izjemno drage.

Zato so neodvisni raziskovalci iz Francije, združeni v skupini Criigen, s tožbo, ki je trajala tri leta, dosegli, da
je dal Monsanto raziskovalcem na voljo podatke o poskusu z gensko spremenjeno koruzo Mon 863.
Vnovične analize niso bile v soglasju s prvotnimi izsledki, zato je evropska komisija naročila ponovne
študije, ki so spet potrdile drugačne rezultate od prvotnih, Monsantovih.

V boju za semena in primat na trgu pa obstaja še ena nevarnost. Kot pravijo biologi, se gensko spremenjeni
organizmi (GSO) agresivno širijo in kontaminirajo genski material tradicionalnih rastlin, ki so se na
določenem območju negovale stoletja. Recimo pri koruzi.
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zmanjšala uporabo herbicidov. A resnica je drugačna. Plevel sčasoma postane odporen in kmet mora
povečevati količino herbicida. V tem dvigovanju količin strupa je na neki točki pokončana tudi kulturna
rastlina. Postavi se vprašanje, kaj je za korporacijo ceneje: razviti nov herbicid ali transgenirati rastlino, da bo
odporna na povečane doze strupa. Cena transgene operacije se giblje med 15 in 25 milijoni dolarjev. Razvoj
novega pesticida pa je na ravni sto in več milijonov dolarjev. Korporacijam se zato veliko bolj splača
transgenirati rastline. Preberite, kaj se je zgodilo v Argentini s sojo, z uničeno zemljo in zdravjem ljudi. Genska
tehnologija ni znanost, temveč tehnologija, ki temelji na napačnih predpostavkah, na dogmah, za katere sploh
ni ustreznih dolgoročnih raziskav. Tveganja, ki so povezana z gensko tehnologijo, so po mnenju resnih
genetikov enaka ravni tveganja, če z zavezanimi očmi prečkate avtocesto.

Seveda, tudi ekonomike ni. Koncept industrijskega kmetijstva ima pet temeljev: težka mehanizacija,
monokulture, kemična gnojila, patentirana semena in pesticide oz. ponudbo genske tehnologije. Končno so
prišli rezultati dolgoletnih raziskav instituta Rodale iz Pennsylvanie (Farming Systems Trial). Trideset let so
spremljali tradicionalno kmetovanje na eni strani in na drugi industrijsko agrokemično in z GSO podprto
kmetovanje ter primerjali številne parametre, od ekonomskih do ekoloških. Prišli so do presenetljivih
ugotovitev. Kemično najbolj intenzivna njiva, torej tista, ki ji zagotavljamo vso podporo, od kemičnih gnojil,
patentiranih hibridnih semen do pesticidov in GSO, je imela v primerjavi z ekološkim kmetovanjem precej
manjšo bioprodukcijo in bistveno večje stroške. Povedano drugače: bioprodukcija kemično najbolj intenzivno
obdelovane njive je na ravni polpuščav. V zmernem podnebju, kot ga ima Slovenija, je za celoletno prehrano
ene osebe dovolj 500 kvadratnih metrov obdelane površine, v monokulturnem konceptu industrijskega
kmetovanja pa potrebujemo 2000 kvadratnih metrov. Stroški zaradi kemije toliko naraščajo, da je edina
možnost preživetja za kmeta, da povečuje obdelovalno površino. Hkrati pa se ne upoštevajo eksterni stroški,
kot so uničenje rodnosti prsti, zastrupljanje vodnih virov, upad biotske pestrosti in obolevanje ljudi.

Pravnih sankcij ta kodeks nima, ker ni pravni akt. Bolj gre za vizijo razvoja, za katero stojijo farmacevtske
korporacije. Poglejte! V svetu imamo pet kriz: ekonomsko, energetsko z nafto, prehransko, zdravstveno (kajti
vsi že nosimo kemične smeti v telesih, kakorkoli si posameznik prizadeva, da bi se iz tega onesnaževanja
oddaljil) in podnebne spremembe. Osredotočiva se samo na tri: nafto, prehrano in zdravje. Povezava nafte in
hrane sestavlja industrijsko kmetijstvo. Že Henry Kissinger je leta 1973, ko je nastopila velika naftna kriza,
definiral temelje globalizacije velekapitala. Rekel je: »Kdor ima nadzor nad nafto, ima nadzor nad državami;
kdor ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi; kdor ima nadzor nad financami, ima nadzor nad vsem
svetom.« Povezava nafte in hrane je danes najbolj usodna. Celotno industrijsko kmetijstvo je na naftni pogon:
kemična gnojila so narejena iz nafte ali zemeljskega plina in tudi vsi pesticidi, nafta je potrebna za pogon vseh
strojev na kmetijah in v prehranski industriji, za skladiščenja in globalne transporte. Nafta in hrana sta torej
izjemno povezani. Kaj pa hrana in zdravje? Veliko pove podatek o petih največjih korporacijah, ki nadzirajo
svetovno prehrano: AstraZeneca, DuPont, Monsanto, Novartis, Aventis. So največji proizvajalci kemičnih gnojil
in pesticidov kakor tudi lastniki semen in nosilci patentov genske tehnologije, hkrati pa so te multinacionalke
največja svetovna farmacevtska podjetja. Vse je skoncentrirano v teh petih centrih moči, obvladovanje hrane
in zdravja. To je zamisel, ki je eksponirana v Codexu Alimentariusu, zato moramo biti zelo pozorni, kako
prihaja po drobcih v zakonodajo.

Znanstveniki celo trdijo, da genski posevki ne dajejo več pridelka, niso cenejši in so večji porabniki
pesticidov od običajnih rastlin. Kar 8200 poskusov z različnimi sortami GS-soje, ki so jih opravili na
univerzah, je dalo v povprečju 5,3 odstotka manj pridelka. Stroški za herbicide pa so od dva- do petkrat
večji. Kmetje, ki vzgajajo GS-sojo, imajo dvanajst odstotkov manjši dobiček.

Semena so prva v prehranski verigi, nato pride hrana. Pretekla leta je precej prahu dvigoval Codex
Alimentarius, mednarodni zakon o živilih, ki ga je evropska komisija sprejela leta 1993. Med ljudmi je
krožilo ogromno peticij in opozoril. Zakaj, v čem je nevaren?

Mnoga zdravila so, to vemo, problematična. Leta 2004 je bil v Delu objavljen članek o evropskem
zdravstvenem forumu Gastein, na katerem sta imela novinarsko konferenco njegov predsednik dr. Günther
Leiner ter evropski komisar za zdravje in zaščito potrošnikov David Byrne. V članku je bilo navedeno, da je
22-letno spremljanje podatkov v Evropi pokazalo, da le 0,3 odstotka od 2693 registriranih zdravil privede
do res učinkovitega zdravljenja. Če preračunamo, je to natanko osem zdravil.
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Ja, farmacija je doživela izjemno transformacijo s petimi korporacijami, ki nadzirajo tako prehrano kot zdravila
in imajo v rokah dva arhetipska prastrahova človeštva – biti lačen in biti bolan. Zato tudi imamo nenehne
reprodukcije teh dveh strahov v medijih: nenehno se vrtijo prizori lakote in strahov pandemij, od prašičje do
ptičje gripe. Medicina je kot znanstvena disciplina izgubila nedolžnost. Kakih osemdeset odstotkov denarja, ki
se ga vlaga v medicinske raziskave, prihaja iz farmacije. Toda ta denar pomeni nadzor smeri, v katero bo
medicina raziskovala. Javnost bi morala prek politike doseči, da se medicina odlepi od incestoidnega objema
farmacije, ki si jo je podredila in jo uporablja za svoje profitne interese. To je treba vedeti, kajti farmaciji je v
interesu, da iz čim večjega števila ljudi naredi bolnike in s tem potrošnike, ki trošijo. Ljudje so idealni
potrošniki, ko so kronično bolni. Zdrav človek je za farmacijo čista izguba, zato si nenehno izmišljajo nove
strahove in obolenja. Pragi »obolevnosti« se vseskozi nižajo, celo pri krvnem tlaku, zdravila pa imajo pogosto
močne stranske učinke. Ti stranski učinki začnejo povzročati nova obolenja, kar pomeni spet nova zdravila in
tako naprej.

Tukaj vidim izjemno podobnost med semeni in zdravilnimi rastlinami. Imamo semena tradicionalnih starih
sort (historičnih varietet), ki so jih gojili naši predniki in so jim omogočale preživetje, brez uporabe kemikalij in
strupov. Enako je pri zeliščih. Stoletja se je akumuliralo znanje o moči zdravilnih rastlin in njihovi uporabi. To je
izjemna kulturna dediščina naroda. Toda kot smo bili priče privatizacije semen, se zgodba ponavlja pri
zdravilnih zeliščih. Gre za isti kapital, farmacevtski in agrokemični, za ista podjetja, ki si prizadevajo tako za
privatizacijo semen kot zdravilnih zelišč. Na tem področju smo v Sloveniji dobili odredbe in pravilnike, ki so bili
uvedeni v ozadju, brez javne razprave. S temi odredbami so se na spisku rastlin, ki so bile deklarirane kot
»zdravila brez recepta«, znašla zdravilna zelišča, ki jih vsi poznamo: šentjanževka, arnika, krhlika, divji kostanj,
pelin, češmin, gabez, repuh, lapuh, vrba, glog, bezeg, brin, če naštejem samo nekatere. Branjevke, naše tete
Pehte, ki so jih prodajale na trgu, so le nadaljevale tradicijo zdravilstva in starodavnih znanj, ki so jih stoletja
zapisovali menihi v samostanih Stična (pater Ašič), Olimje, Kartuzija Pleterje. Za hrbtom ljudi se dogajajo
okoljski kriminal ter velika tatvina kulturne dediščine in njena privatizacija. Nihče nima pravice privatizirati
znanj o zdravilnih rastlinah, ki so nastajala stoletja in se prenašala iz generacije v generacijo. To je treba
odločno ustaviti, sicer se nam lahko kmalu zgodi, da bosta sledili še prepoved gojenja teh rastlin na vrtovih in
prodaja na recept. Kakšna perverzija, ko se požrešnost profita zakamuflira v silno skrb za zdravje državljanov.
Človeku se od ganjenosti kar ovlažijo oči!

Glog deluje homeostatsko. Če ima nekdo previsok pritisk, mu ga zniža, in nizkega zviša, poleg tega uravnava
aritmijo srca, ki je pogosta v stresnih stanjih. Nekaj mojih znancev je imelo te težave in jim večletno jemanje
zdravil ni pomagalo, ko pa so na moj predlog posegli po glogu, so mi po treh tednih veseli sporočili, da zdravil
ne potrebujejo več. V literaturi nisem nikjer zasledil, da ima glog nevarne stranske učinke na naše zdravje.
Bezeg je rasel v vsakem vrtu in vsak otrok je vedel, da surovih jagod ne sme jesti. Šel sem v lekarno preverit
ceno šentjanževke: prgišče posušenih cvetov stane tri evre in pol. Lep zaslužek za nakradeno kulturno
dediščino naroda! Tudi specializirane trgovine, ne samo tržnice, zelišč ne smejo več prodajati. Samo in
izključno lekarne.

Vedno je bil v ozadju zakon o zdravilih. Doslej so o zeliščih govorili trije akti: pravilnik iz leta 1997 (UL 43/97),
odredba iz leta 1999 (UL 1/99) in nazadnje pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin iz leta 2008 (UL 103/2008).
Osnovno pravno besedilo je enako, spreminjajo se le rastline, ki so na spisek uvrščene. Na zadnjem spisku so:
vse vrste akacij, navadni divji kostanj, arnika, vse vrste pelina, navaden češmin, boreč, srobot, vse vrste gloga,
navadna kutina, navadna krhlika (znano odvajalo), ginko (listi se uporabljajo za znamenit čaj), brin
(najpogosteje uporabljana zdravilna rastlina v slovenskem ljudskem zdravilstvu), list navadne borovnice,
navadna potonika, vse vrste repuha in lapuha (znana kot blažilca kašlja), celo fižolove lupine (smeh), črna
jelša, črni topol, trepetlika, korenina rabarbare, kislica (ki smo jo otroci radi jedli po travnikih), vse vrste vrb
(smeh) in bezeg (!!!), gabez, baldrijan, di eča vijolica in bela omela.

Že stoletja je veliko virov za zdravje v naravi, recimo zelišča, ki so v Sloveniji pristala na spisku »zdravil brez
recepta«. To pomeni, da se jih lahko kupi zgolj v lekarnah, recimo bezeg, arniko, brin, šentjanževko.
Zeliščarke jih na tržnicah ne smejo več prodajati. Uničuje se stoletna tradicija naravnega zdravljenja, ko bi si
ljudje v mnogoterih primerih lahko pomagali sami.

Šentjanževka je eden od najboljših naravnih antidepresivov, kar je dobro vedeti v času hudega stresa in
tovrstnih motenj in stisk. Ali pa glog in srčna obolenja, ki so tudi rezultat stresnega življenja.

Kako je prišlo do te norosti?

š
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Kaj so razlogi, argumenti, da se prepove recimo bezeg?

Kaj pa vino in šnops?

Kaj je mogoče narediti?

Zanimivo je tudi, da so odredbe mnogo bolj prijazne do kemikalij in strupov. Pred leti je kolegica Irena Pan
na Pop Tv v oddaji Preverjeno pripravila prispevek, v katerem je odšla po dolenjskih prodajalnah kmetijskih
izdelkov in kupovala strupene kemikalije brez obvezno potrebne izkaznice, s katero kupovalec dokazuje, da
ima opravljen predpisan tečaj ravnanja s strupi.

In če se vrneva na začetek, k semenom in poskusu nadzora hrane, je tudi na tem področju v Sloveniji
narejenih nekaj pozitivnih korakov v Mariboru z ustanovitvijo Urbanih brazd in Varuhov semen.

Ker naj bi te rastline imele toksične učinke na ljudi.

(smeh) ... ja, v lekarne z njima, bi rekel. Vemo, katere so strupene rastline, zato se jih ne prodaja na tržnicah,
tako kot poznamo strupene gobe. Zakaj potem tudi gob ne prodajajo le v lekarnah? Očitno še niso »zrele« za
trženje.

Pripeljati pravdo do evropskega sodišča v Luksemburgu. To je okoljski kriminal. Gre za veliko tatvino
narodovega kulturnega izročila in privatizacijo znanj, ki so nastajala stoletja, za tatvino starodavnih izkušenj
celih generacij in ljudske modrosti. V tej smeri bo šla tudi ta pravda. Skupina vrhunskih pravnikov je obljubila
pomoč. To so ljudje, ki jim ni vseeno; gre za vzpostavitev nove paradigme Traditional Ecological Knowledge.

Vsaka evropska država mora do novembra 2012 sprejeti program zmanjšanja uporabe pesticidov. Pred dvema
letoma so v EU testirali zelenjavo in sadje v hipermarketih in ugotovili 58-odstotno kontaminacijo s pesticidi.
Zdravniki pa nas opominjamo, da jemo premalo zelenjave! Naš predlog je, da se vsa fitofarmacevtska sredstva
prodajajo na recept. Če naredi kmet s svetovalcem program setve, naj mu ta izda recept za predpisano
količino določenih pesticidov na površino njiv. Le tako bo lahko vzpostavljen učinkovit nadzor nad uporabo in
sledljivost strupov. Režim izkaznic ni učinkovit, saj se v praksi dogaja njihova izposoja ali nabava pesticidov za
uporabnike, ki sicer do njih ne bi prišli po legalni poti. Zato je onemogočena tudi evidenca embalaže in
ostankov pesticidov. Nacionalni program zmanjšanja rabe obsega tudi določene ukrepe. Eden velikih
uporabnikov je železnica, ki s pesticidi ubija plevel ob tirih. Nemci to počnejo s paro. Če potujete po Sloveniji,
boste ugotovili, da je ob železnici veliko vrtičkarjev, in ti curki strupov gredo tudi na njihove vrtove. Absolutna
prepoved uporabe pesticidov bi morala biti tudi na vseh javnih površinah, parkih, ob šolah in vrtcih, na
športnih igriščih, v domačih vrtovih, v celotnem urbanem prostoru. Pesticidi nimajo kaj iskati v naseljih.
Porast levkemije in raka ter hormonskih motenj pri otrocih je zaskrbljujoč. Prepovedati bi morali vse
pesticide, ki so kancerogeni, živčni strupi ali hormonski motilci. Znanost je dokazala njihovo tveganje, spiski so
narejeni in znani. Toda industrija se izgovarja, da »še ni dokončnih dokazov«, in tudi agrokemični lobi v RS ne
bo miroval. Kako je lahko najhujši strup v prosti prodaji, zdravilna rastlina pa pod režimom? Prišli smo do
absurda, ki ne prenese presoje zdravega razuma.

Urbane brazde so projekt, ki je nastal v okviru EPK. Pokazati smo hoteli, da je samooskrba mogoča, in za to
izbrali Tezno kot del Maribora in kmetijsko zaledje v oddaljenosti do 20 kilometrov. Gre za premik z globalne
na lokalno raven, o nujnosti česar govori vseh pet kriz (gospodarska, energetska, prehranska, zdravstvena in
podnebna). Skrajšati moramo razdalje med pridelki in kupcem, med vilami kmeta in vilicami meščana, in
zagnati lokalni trg, da denar ostane v lokalnih skupnostih. V Mariboru je dobil kmet za tono vrhunske pšenice
120 evrov. Ko smo izračunali, koliko kruha se speče iz te moke, smo prišli do dvanajstkratnika. Kmetje naj torej
kupijo mlin in sami meljejo pšenico, usposobijo kmečke peči, kjer ga pečejo, in si priskrbijo vozila za razvoz
kruha otrokom v šole in vrtce.
Po tem vzorcu lahko nadaljujejo z vso zelenjavo in sadjem, ne samo za otroke, temveč tudi za odraslo
populacijo v mestih. Varuhi semen smo društvo reševalcev semen tradicionalnih slovenskih sort, ki izumirajo.
Predsednica društva Mateja Koler je mlada agronomka in odlična poznavalka semenarstva, ki svoje delo
opravlja s srcem. Da bi bili pravno varni pred korporacijami, smo si člani le izmenjavali semena, ker semena
niso bila registrirana. Do nedavnega, kajti razsodba sodišča EU v Luksemburgu 12. julija nam je omogočila, da
lahko semena zbiramo povsem legalno. V mreži varuhov so vrtičkarji in mali kmetje. Varuhi semen imajo
svojo spletno stran, virtualni herbarij (semensko knjižnico) z opisom rastlin in njihovih semen ter podatkom,
kdo jih hrani. Med Varuhe semen se lahko včlani vsakdo, ki ima voljo in veselje. Vabljeni!

Maja Megla, Deloskop sob, 21.07.2012, 12:00
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1. marec

3. marec

4. marec

6. marec

od 18:55 do 3. marec do 22:12, 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.

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

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

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

Ugodno za pranje perila.

od 22:12 do 6. marec do 1125, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih,
jetrih, kolkih.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

ob 22:54 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju,
nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.
Prvi krajec je vzrok, zadnji krajec je posledica, težave ob zadnjem krajcu se odpravijo tako, da ob prvem krajcu
spremenimo ravnanje, spremenile se bodo tudi posledice.
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

od 1:15 do 8. marec do 4:03, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

od 4:03 do 10. marec do 7:20, 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.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

od 7:20 do 12. marec do 11:18, 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

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. marec

10. marec

V teh dneh je pove

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

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

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

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

12. marec

14. marec

ob 20:52 je mlaj in sicer v ozvezdju Rib.
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.
11. marca od 15:32 do 15:44 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 stopala, členki na nogah, limfni sistem
in vse tekočine v telesu.Nič ni treba komplicirat. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska
energija zdravljenja skozi omenjene predele telesa in to je to.

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

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

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

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

od 12:18 do 14. marec do 20:09, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito dovajanje
energij v predel glave, 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 nas nekaj ali nekdo poriva v smer
kamor si ne upamo.

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.

od 20:09 do 17. marec do 7:10, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajanje energij v glasilke, vrat,
grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

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

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

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

19. marec

22.  marec

24. marec

od 7:10 do 19. marec do 19:56, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

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

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

od 19:56 do 22. marec do 7:51, 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.

od 7:51 do 24. marec do 16:50, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje
energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte
težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje,
predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako celico
vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so zaslužna,
da nimate pokončne drže v življenju.

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

od 16:50 do 26. marec do 22:33, 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«.

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

Odličen dan za sajenje rastlin.

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

27. marec

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.

29. marec

od 22:33 do 29. marec do 1:55, Luna v Tehtnici, rastoča. 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.

ob 10:28 je polna Luna v ozvezdju Tehtnice. 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.

od 1:55 do 31. marec do 5:14, 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.
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.

ASTRO  KOTIČEK  -  LUNINI  C IKL I



Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 11. marca in od 27 marca 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,
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 11. marca do 27. marca 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.

Posebno opozorilo:

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
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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

Mesec bo za vas intenziven, saj bo energija zelo podobna tisti v katero ste se rodili. Zdelo se vam bo, da
situacije poznate in obvladate, ko pa si jih boste pogledali tudi od blizu boste ugotovili, da to ni tisto, kar ste
pričakovali. Pozitivna drža ter vera in zaupanje v življenje vam bodo pomembni pomočniki v tem mesecu. To
bo mesec izjemnega učenja, prepoznavanja kaj so stvari, ki vam ugajajo, ki jih opravljate radostno in kaj vas
ovira in vam predstavlja tako imenovano »kramo«. Pomembno bo soo

Odpu ! Hkrati pa
ohranjajte v svojem
Kristali, ki lahko pomagajo: Celestin, Sodalit

čanje s stvarmi, ki v va
č in opu čanje vseh struktur, ki vas bremenijo. Spomnite se naravnih ciklov in kako vedno

stvari odmrejo, da naredijo prostor za nove stvari. čanje bo za vas bistvenega pomena

šem življenju ne
funkcionirajo ve š

š
življenju vse tisto, kar vas veseli in navdušuje, ter vse, kar deluje.

Mesec bo izjemno intenziven in morda boste imeli občutek, da je pred vami še toliko stvari, ki jih morate
opraviti. V sebi boste začutili, da ste sposobni več, da ste sposobni reševati zapletene stvari in da je jasnost
razumevanja močno povečana. Pomembno je, da znate odpu Vaše baterije se
sproti polnijo in svoj zalet modro izkoristite tam, kjer vam koristi in na način, ki prinaša tisto, kar si želite zase,
kajti vse prepogosto pretirano skrbite za druge in nase pozabite. Naj bo to mesec, ko dovolite drugim, da
negujejo in crkljajo vas! Pomembno je, da si dopustite, da sprejmete, kajti darila vam bodo v tem mesecu na
dosegu roke,

Kristali, ki lahko pomagajo: Roževec, Turkiz

Marec je nedvomno vam pisan na ko vam bo  mnoge priložnosti za druženja in modro je, da jih
izkoristite. S tem, ko boste več zahajali med ljudi, si boste odpirali nova vrata in dober glas se vedno širi v
deveto vas. V tem mesecu boste s svojo pripravljenostjo za druženje naredili veliko več zase, kot s trdim
delom. To je mesec za zabavo. Povabite svoje prijatelje na zabavo, dru v naravi, piknik, vesljanje po reki
ali zabavo na morju. Vendar pozor, nikar ne pozabite nase. Bodite pozorni na svoje potrebe in da delujte v
skladu s svojo naravo. Komunikacija in potrpežljivost sta lastnosti, ki vam v tem mesecu zagotavljata uspeh.
Bodite pozorni in svojo vihravost pospravite na varno, še posebej v prometu in na potovanjih. Ne pozabite na
masa na toplem ob vodi

Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Žad

Morda se vam bo zdelo, da stvari v tem mesecu obvladujete, vendar ni odveč spomniti, da sta prilagodljivost
in odprtost kvaliteti, ki pomagata odpreti prava vrata. Rigidnost in trmoglavost se ne bosta obnesli in namesto
da se bojujete z mlini na veter, se prepustite. Predajte vsa bremena božanskemu v sebi. V mozaiku življenja se
pogosto tako osredotočimo na drevo, ki je tik pred nosom, da izgubimo pogled na širino in veličino celotnega
gozda, pogled od daleč. Morda boste imeli občutek, da je vaše življenje naenkrat postalo težje, da niste več
tako svobodni in da se zapirate vase. Tudi to bo minilo! Breme starih stvari, odnosov, spominov, načinov
razmišljanja in delovanja enostavno odložite in si dajte dovoljenje, da se v tem mesecu igrate. Otro

. Dru

Kristali, ki lahko pomagajo: Labradorit, Čaroit

š

šenje ob dajanju tistemu, ki daje.

žo. Prinesel

ženje

žo ali vikend in to izberite zase. Seveda pa je to tudi primeren kraj za druženja s
prijatelji.

ška igrivost
in sposobnost odpuš žite se z otroci, ki bodo v vas prebudili
vašo otroško navihanost in igrivost.

čati brez kritike in sojenja.

če boste le pripravljeni odpreti roke in sprejeti to, kar vam je namenjeno. Ne pozabite, da s tem,
ko zavrnete darilo v resnici onemogočite navdu

čanja vam bo v tem mesecu v izjemno pomoč
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5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

Mesec vam bo pokazal, kako dobro ste opravili svojo notranjo inventuro v prejšnjem mesecu. Imeli boste
močno podporo okolice in sijali boste v vsem svojem blišču. Opaženi boste na vsakem koraku in naj vam je to
všeč ali ne boste postavljeni pod reflektorje na svojem odru življenja. Vaše diplomatske sposobnosti bodo
blestele. S svojo toplino in odprtostjo boste imeli priložnost spoznati mnogo novih ljudi in življenje vam bo
ponudilo mnoge nove priložnosti. Vendar pa morate biti budni in pozorni, da jih boste uzrli in jih nato še
izkoristili. V vsej aktivnosti pa nikar ne pozabite nase, vzemite si čas za počitek in za svojo družino. Držite se
svojih dogovorov in ostanite v stiku z modrostjo, ki jo nosite v sebi.
Kristali, ki lahko pomagajo: , Flurit

Mesec bo za vas čas počitka, zato se nikar ne silite s pretirano dejavnostjo in si dovolite, da se napolnijo vaše
baterije. Življenje je sestavljeno iz ciklov in počitki so pomemben del našega
življenja. Sedaj je čas za počitek, za usmerjanje vase, za ugotavljanje kaj si v resnici želite in da si ponovno
daste dovoljenje za sanjanje svojih življenjskih sanj. Globoko v vas se rojevajo nove ideje in sedaj je čas, da jim
v notranji tišini prisluhnete. Poglobite se v svojo notranjost, preberite kak

Sedaj boste sejali vse tisto, za kar boste nato skrbeli in kar boste želi. Umirite se
in prisluhnite sebi, pojdite v svoj notranji sveti prostor in uživajte. Za zabavo bo še čas!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Safir

V marcu svoje odločitve sprejemajte mirno in preudarno. Čeprav se vam bo ob izjemnem razpletanju
notranjih vizij zdelo, da je čas za akcijo, je modro še malce počakati. V tem mesecu boste ideje razvijali ter
načrtovali, zato vedno s seboj nosite beležko v katero si boste svoje intuitivne prebliske lahko zapisovali. Edina
omejitev temu kar lahko dosežete, je v vaši glavi, zato si dovolite in razširite krila domi . Ker sedaj že bolj
jasno veste, kaj si želite, prepoznavate tudi, katere veščine so potrebne, za dosego vaših ciljev. Sedaj ni čas za
hitre akcije, še vedno ste v bolj umirjeni energiji in morda je čas, da preberete kakšno novo knjigo, obi

. Za akcijo bo bolj primeren naslednji mesec.
Kristali, ki lahko pomagajo: Sugilit, Kunzit

Naglica bo zaznamovala prvi pomladni mesec, kajti stvari se bodo začele odvijati z veliko hitrostjo. Spoznavali
boste nove ljudi in nove priložnosti vam bodo nenehno sledile. Za vaš umirjen značaj bo dogajanja kar malce
preveč, zato si nikar ne pozabite občasno vzeti trenutka zase, v svoji »jami« in se uskladiti s seboj. Akcija bo
tista, ki bo v tem mesecu potrebna, saj je od vas odvisno katere dele svojih sanj boste uresničili in katerih ne.
Vse tisto, kar ste do sedaj gojili v svojem umu ima priložnost, da se udejanji, in vse je odvisno samo od vas in
od vaše sposobnosti slediti, prepoznavati in izkoristiti priložnosti na poti. Mesec je primeren, da svoje sanje
daste v prakso. izkoristite ga! Bodite hitri, odzivni in konkretni!
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Moldavit

Akcija prejšnjega meseca vam je bila pisana na kožo in temu sedaj  sledi malce bolj nežna in umirjena
energija, ki vas bo s svojo vztrajnostjo potisnila naprej na vaši poti. Vse tisto kar ste si zastavili in aktivno začeli
ustvarjati bo le še raslo in se večalo. Dobilo bo energijo širitve in stalnost. Ukoreninite se, za vas bo
prizemljenost bistvena v tem mesecu. Pomembno je, da nadaljujete z uresničevanjem svojih želja in stila
življenja, ki si ga želite. Bodite zvesti sebi in se osredotočite na uspeh, na svojo željo po lepoti, uspehu,
boljšem in bogatejšim življenjem. Kajti vse tisto, čemur boste v tem mesecu namenili svojo pozornost in
energijo, se bo v prihodnjih mesecih udejanjalo, zato vztrajajte. Dobro odpu

!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Jaspis

Čaroit

Čas je, da si malce oddahnite.

čete
kak nov seminar in se

čajte in predvsem manifestirajte
v tem mesecu, kajti modro je, da če

šno dobro knjigo in predvsem bodite
odprti in prisluhnite drugim.

šljije

š
še malce razgledate

š
železo kujete, dokler je vro
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Karitejevo maslo pridobivajo iz oreščkov, mogočnega afriškega drevesa karite, ki je sestavni del podeželske
kulture prebivalcev Afrike. Tam karite pomeni življenje saj plodove tega drevesa, afriški domorodci v obliki
masla že stoletja uporabljajo kot hrano, zdravilo, zaščito pred škodljivimi vremenskimi vplivi ter za splošno
nego kože. Drevo zraste v višino do 20 m z močno razvejanim vejevjem in gostimi listi. Poznano tudi pod
drugimi imeni, med katerimi je tudi sé, ki izhaja iz Malija po jeziku Bamana. Od tu izvira tudi zelo razširjeno
angleško ime "shea butter". Plodovi nekoliko spominjajo na avokado a so manjši. Sredica oreščka vsebuje
maslo, ki ga pridobijo po izredno težkem tradicionalnem postopku. Orešček naprej strejo, nato ga zmeljejo,
temu sledi rahlo praženje na odprtem ognju, nato pa popražene sredice dajo v vročo vodo kjer ob intenzivnem
mešanju izločijo olje. Ko se olje strdi v maslo ga takoj zapakirajo. Tako pridelano maslo je rumene do belo
slonokoščene barve. Drevesa Karite rastejo v suhih savanah podsaharske Afrike. Vsako odraslo drevo rodi do
20 kg oreščkov. Karitejevo maslo najdemo tudi v nekaterih zgodovinskih zapisih. Uporabljala naj bi ga tudi
Kleopatra, ki ga je dobila preko trgovskih poti po katerih so potovale karavane.

V tradicionalni uporabi predvsem v Afriki, karitejevo maslo uporabljajo, kot olje za kuhanje, zaščitni vosek, za
nego kože in las, za izdelavo sveč ter za pripravo zdravilnih mazil. V določenih predelih ga uporabljajo tudi za
kakšne bolj specifične namene. Na primer v Gani, kjer ga poznajo pod imenom nkuto ali nku, ga redno
uporabljajo kot losjon za zaščito pred soncem, saj naj bi imel naravni faktor do SPF 6. V Nigeriji pa je znano
zdravilo za odpravljanje sinisuitisa in zamašenega nosa, saj naj bi zaradi vlažilnih lastnosti sprostil napetost
kože na obrazu in tako omogočil lažje dihanje.

V industrijski uporabi izven Afrike se karitejevo maslo uporablja predvsem v kozmetiki za pripravo vlažilnih oz.
regenerativnih krem, losjonov, gelov in pripravkov za nego las. Zelo popularno je tudi za izdelavo mil saj ima
odlično lastnost, da po procesu omiljenja v milu pusti del olja neumiljenega. V novejšem času karitejevo maslo
dodajajo kot dodatek tudi nekaterim čokoladam, ker ne pušča madežev pri nihanju temperature.

V medicinski uporabi karitejevo maslo uporabljajo kot bazo za zdravilna mazila, saj že sam po sebi deluje proti-
vnetno, vlažilno in je izredno dobro mazljiv. Pripisujejo mu da deluje blagodejno pri odpravljanju težav z
brazgotinami, opeklinami, izpuščaji, pomiri razdraženo kožo in odpravlja luskavico (psoriaza). Nekatere študije
so pokazale da karitejevo maslo lajša tudi poškodbe kože prizadete zaradi UV svetlobe (sončenje).

Karitejevo maslo je idealno za nego suhe in zrele kože saj vsebuje visoke vsebnosti nasičenih in nenasičenih
maščobnih kislin s trigliceridi, vitamine A, E in F ter manjši delež alantoina.

ožo izdatno vlaži in ji vrača prožnost ter elastičnost, poleg tega pomaga tudi pri kapilarni cirkulaciji. Izjemno
vlažilno deluje zato, ker nase veže vlago iz zraka. Koža je že po nekaj dneh uporabe nežnejša in pomlajena.
Učinkuje blago antibakterijsko in je zelo uspešno pri regeneriranju kožnih celic. Pozitivno j

Blaži tudi manjša vnetja kože ter pomaga pa celo pri zdravljenju brazgotin. V kožo
se vpija hitro in ne pušča mastnih madežev.

K

To je izredno pomembno,
predvsem pri poškodovani koži ali od sonca, vremenskih nevšečnosti ali drugih vplivov, pri dehidrirani, pusto,
izsušeni koži. Vitamin F v organskem hladno stiskanem karite maslu najdemo v velikih količinah, znano pa je,
da vitamin F deluje neverjetno pomlajevalno na kožo

e tudi izredno hitro
vpijanje v kožo, ki je že po nekaj dneh uporabe mehkejša in nežnejša. Blažilno deluje tudi na kapilarni sistem in
kuperozo, pomirja rdečico.

Kar je še pomembno pri negi kože s karite maslom je, da ne maši por in omogoča koži neomejeno dihanje.
Prav tako se lahko uporablja tudi za nego las, saj jih s svojim vlažilnim delovanjem obnavlja ali pa za nego
lasnih konic, priporočamo masko za lase zaradi njegovega dolgotrajnega vlažilnega delovanja.

Zdravilno deluje tudi na kožo s sončnimi opeklinami ali srbečico, ki je posledica raznih kožnih ekcemov ali
deramtitisa.
Osvežuje zrelo kožo in ji daje nov sijaj, prav tako tudi gladi gubice, koža postane prožna in elastična.

Opozorilo: Karitejevo maslo navadno ne povzroča alergičnih reakcij, vendar lahko pride do težav pri ljudeh, ki
so alergični na lateks. Lahko je vir lateksu podobne snovi imenovane "gutaperča".

Vir: www.zdravilnerastline.si

.
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Zlate inkovske jagode rastejo visoko v Andih in so starodavno hranilo tamkajšnjim prebivalcem.

Inkovske jagode so bile cenjene že v antičnih časih, saj so okusno supersadje z visoko vsebnostjo fosforja,
vitamina A, vitamina C, vitamina B12 ter proteinov. Prav tako imajo inkovske jagode visoko stopnjo
bioflavonoidov. Te zlate sadeži pogosto uživajo vegani, vegetarijanci ter ostali posamezniki, ki iščejo zdrava,
okusna ter hranilna živila. So izjemen vir karotena in vitamina P, ki ima protivnetno in antioksidantno
delovanje. Prav tako so odličen vir vitamina B1, B2, B6, B12. Vsebujejo kar 16% beljakovin. Prav tako vsebujejo
pektin, ki podpira zdravo prebavo, lahko pomaga zniževati raven holesterola in lahko preprečuje skokovit
porast glukoze v krvi.

Inkovske jagode rastejo v majhnih skupinah. Rumeni sadeži inkovskega jagodičevja so obdani s tankimi,
papirju podobnimi listi. Sadeži so najprej zeleni, z rastjo in razvojem pa pridobijo značilno rumeno-zlato barvo.
Inkovske jagode najbolje uspevajo na visokih nadmorskih višinah. Največ jih najdemo na visokih nadmorskih
višinah v tropskih predelih Južne Amerike.

Okus inkovskih jagod je izvrsten. Pogosto jih kritiki opišejo kot sadež, ki v ustih pusti poln okus. Inkovske
jagode so sladkega okusa, ki se združuje tudi s kiselkastim, zaradi česar zagotavlja celostno in edinstveno ter
prijetno doživetje. Medtem ko se inkovske jagode pogosto uživajo v obliki pesti velikega posušenega prigrizka,
pa lahko z njimi obogatite tudi številne druge recepte. Uživate jih torej lahko posušene, bodisi samostojno
bodisi v kombinaciji z drugim sadjem. Različne mešanice so še posebej okusne. Poskusite lahko tudi zlate
inkovske jagode s čokolado. Vanjo odete inkovske jagode so neverjetno izvrstnega okusa.

Inkovske jagode so tudi odličen dodatek različnim pecivom - uporabite jih lahko npr. pri pripravi mafinov,
piškotov, tort ter drugih pekovskih izdelkov. Po mnenju nekaterih se inkovske jagode odlično podajo tudi siru,
s katerim tvorijo čudovito kombinacijo ter posebno aromo. Ravno zaradi tega jih vedno bolj dodajajo k
različnim sirnim ploščam.

Inkovske jagode so znane po očarljivem okusu ter značilni zanimivi teksturi. Ta je mehka in izjemno prijetna
oz. užitna. Tekstura v kombinaciji s sladko-kislim okusom inkovskih jagod ustvarjata edinstven kulinaričen
občutek. Zlate inkovske jagode pa so poleg izvrstnega okusa tudi hranljivo dopolnilo zdrave prehrane.

Tisti, ki uživajo v okusu inkovskih jagod, hkrati torej uživajo tudi v številnih prehranskih koristih, ki jim jih
jagode prinašajo. Inkovske jagode so eden izmed najbogatejših sadnih virov vlaknin.

Inkovske jagode vsebujejo več prehranskih vlaknin kot številno drugo sadje.

Inkovske jagode imajo skoraj dvakrat toliko vlaknin kot dateljni.

Inkovske jagode imajo tudi več vlaknin kot suhe slive, borovnice, rozine in marelice.

Prav tako inkovske jagode spodbujajo celično presnovo. Razlog se skriva v visoki stopnji vitamina B12, ki ga
vsebujejo omenjeni supersadeži. Inkovske jagode so zato odličen naravni vir energije. Mnogi posamezniki, ki
jih uživajo redno, pravijo, da se z njihovo pomočjo počutijo odlično, poročajo pa tudi o višjih ravneh energije
ter izboljšanem duševnem delovanju.

Inkovske jagode so tudi odličen vir antioksidantov. Sestavine, ki jih najdemo v inkovskih jagodah dokazano
delujejo protivnetno.

Vir: ekomagazin.si
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Spoznaj izvorni načrt Božanske Ženske. 16. in 17.3.2013 v Ljubljani

DivineWoman Blueprint™ ponuja dvodnevno izkušnjo, kjer se razkrije Izvorni načrt Božanske Ženske in kje
moramo začeti, da se sploh odpremo in vstopimo vase.

Osnovni namen izkušnje "Sem, kar Sem. Sem Ženska." je utelešenost celotne Duše in integracija vseh
aspektov Biti. Sem kar Sem. Sem Ženska, razkriva kaj je izvorni načrt Božanske Ženske in kaj je ženska esenca,
ter kako jo prebudimo in živimo. Kako utelesiti to, kar smo.

Ko sem začela delati Aktivacijo izvornega načrta božanske Ženske sem jasno dobila vizijo, da je matrica Rože
Življenja tista, ki je povezana z izvornim načrtom ženske in kako pomembno je, da ta del v sebi aktiviramo, da
bi lahko v polnosti dostopale do svoje polne moči svete ženskosti. Skozi povezovanje posebnih točk v ženskem
telesu sem opazovala, kako se je Roža Življenja prebujala in povezovala vse aspekte Biti v celostni sistem skozi
katerega se pretaka vse kar je. Iz Rože Življenja izhaja vsa Kreacija kot jo poznamo.

Sveta geometrija je infrastruktura, da se svetloba utelesi v živeči formi. Razkriva univerzalne vzorce harmonije
in ravnovesja. Ko je geometrijska struktura aktivirana in sta srce in um v harmoniji, delujeta kot most med
svetlobo in materijo, kristalne matrice tvoje DNK, svetlobnega telesa in fizičnega telesa povezujejo celoto v
Enost.
Utelešenost prinaša aktivacijo svetlobnih teles v fizični obliki. Vsako telo, ki je del naše Biti, ima specifično
funkcijo in bolj ko jih utelesimo, več svetlobe je v našem fizičnem telesu.

V tem trenutku imamo ženske aktiviran aspekt moške esence, kar so nam predali moški v našem življenju in
ženske smo moški sistem zelo dobro izmojstrile, vendar celovitosti in integriranosti v sebi ne moremo doseči
dokler se ne bomo povezale z ženskim sistemom moči. To pomeni, da se moramo utelesiti v telesu in telo
vzeti za enakovredni del naše Biti, da bi se proces integracije lahko zgodil.

V vikend druženju bomo spoznale 18 pomembnih točk, ki povežejo energijski sistem. Kako jih prepoznamo in
kako se s tem, ko prečistimo ujete vzorce v njih, osvobodimo in lahko svobodno izbiramo. Proces temelji na
poznavanju Ka kanalov in spiralnih točk, ki nas povežejo z naddušo in našim templjem Sol-om-on.

Sobota bo posvečena čiščenju tokokrogov življenjske energije skozi izvorno matrico božanske ženske.
Aktivirale bomo izvorno matrico skozi ritual petih elementov.
Prvi dan bomo spoznavali pomen prisotnosti tukaj in zdaj in pretočnosti, povezanosti in pristnosti,
preprostosti in svetosti.
Združevale bomo solarni in lunarni aspekt pinealne žleze, se odpirale radosti in čistili ovire na poti, da živimo
svoj polni potencial kot so strah, jeza, sojenje in predvsem sram. Ključ tega dneva bo v ranljivosti in v tem,
kako pomembno je, da si dovolimo in smo voljne, da se odpremo.

Drugi dan pa je posvečen aktiviranju svetega grala v ženski maternici. Govorile bomo o črni in beli reki
življenja, ki se zlivata skozenj. Sledila bo integracija bele in črne reke v svetem gralu.
Pogledale bomo kakšne travme in težave imamo v izražanju svojega polnega kreativnega potenciala in zakaj so
jajčniki pri ženski v tem procesu tako zelo pomembni.
Poleg tega bo naš fokus predvsem na negovanju, na tem kako pomembno je ustvariti povezanost in pristen
stik s sabo in z drugimi.

Gre za znanje svečenic boginje Isis iz Egipta, ki ga bom prvič od kar sem pred petimi leti obudila to vedenje
delila v skupini žensk.

Učenje egipčanske alkimije in starodavnih lemurijskih modrosti je vodilo na naši poti v globine svetega grala,
ki ga na tem dvodnevnem druženju podrobno spoznamo. Sveti gral je v ženski in vanj se zlivata bela in črna
reka Ljubezni.

Investicija za dvodnevni seminar je 288€.
Seminar vodi Taja Albolena.
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
http://www.divine.si/namarie/arhiv.html

Zvone Turk je na za astrolo ga

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

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

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

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si


