
Pozdrav svetlobe !
Ko sem prejšnji teden poslušala samo še 8 tednov do božiča sem bila šokirana, kaj je res samo še 8
tednov? Leto 2013 drvi mimo in res mineva z izjemno naglico. Ne vem kako ste naravnani vi, vendar
mnogim zmanjkuje časa, da ne govorimo o stresu, ki je prisoten zaradi naglice in oh ja, seveda je tukaj
tudi strah. Strah sem postavila v tokratno središče, kajti paraliziranost zaradi strahu je v naši družbi
močno prisoten pojav.

Osredotočanje na dobro je postala moja dnevna praksa. Redno svoj čas posvečam dobrim, lepim
stvarem in predvsem stvarem, ki me radostijo, ki v meni vzbudijo srečo. Odločila sem se, da želim
svoje življenje preživeti kot srečna, izpolnjena in ljubeča ženska. In to dnevno počnem. In to je ključna
veščina tega meseca, osredotočanje na dobro, da znamo biti srečni brez razloga.

November nas bo soočil s tem, kako dobro znamo upravljati s svojo energijo. Kako močna je naša
notranja posoda. Kam odteka naša življenjska energija. Na kaj se osredotočamo, na stres ali na vse kar
je dobro za nas.Pomembno je, da v tem mesecu ustvarite načrt za srečo, ki vas bo vodil v naslednjih
mesecih, da se osredotočate na to kar želite v svojem živlejnju namesto na tisto, česar ne želite več.

Naj bo mesec resnično izjemen. Naj Ti v naročje nasuje pisano mavrico dobrot, naj Te napolni in
izpolni z dobroto in ljubeznijo. Hvala da si!

Taja Albolena

Naj te tišina popelje v samo bistvo življenja.

Let silence take you to the core of life.

Rumi

MISEL  MESECA
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15. in 16. in 17.11.2013 DivineFlow

15.11.2013 Objemi otroka v Sebi!

23.11.2013 v soboto Začuti Najsrečnejšo Žensko v sebi

29., 30.11.2013 1.12.2013 Spoznaj svoje Osebne Arhetipe.

premierno predstavljam , ki Te vodi iz stresa v radost, iz strahu
v ljubezen, iz glave v srce. Več o druženju v nadaljevanju. Prijave obvezne na mail!

začnemo z novim spletnim druženjem , v katerih bomo
prepoznali kaj nas drži ujete v preteklosti.
Resnica, ki si jo pogosto pozabimo povedati je, da vedno delamo najbolje kar zmoremo v tistem
trenutku. Prebudiš se, ko izbereš, da se prebudiš. V vsakem trenutku imamo na izbiro ali sodimo
ali se predamo življenju. In ključ je v tem, da se nehamo braniti pred … Dokler se branimo, v sebi
aktiviramo energijo strahu. In ko se nehamo braniti, se odpremo izkušnjam znotraj sebe, da jih
začutimo in se premaknemo v celostnost.
In začne se s čiščenjem ranjenosti iz našega uma. Dokler so v nas ranjenosti, imamo potrebo da se
ščitimo in branimo. Ko se odpremo toku življenja s tem objemamo izvorno moč naše Duše, našo
angelsko esenco.
Osem srečanj Objemi otroka v sebi, nam bo razkrilo, kaj nas drži ujete v preteklosti. Ljubi Sebe je
proces v katerem uravnovešamo svoje notranje ovire in ki ga bomo uporabljali na srečanjih. 8
srečanj vsakih 14 dni bo za vas razkrilo pet arhetipov otroka in še tri preživetvene arhetipe s
katerimi se moramo soočiti, arhetip žrtve, saboterja in prostitutke. Prispevek 233€.
Več informacij na spletni povezavi http://www.divine.si/divinelife/objemiotroka.html

vabim na enodnevno druženje . Začnemo
ob 10.uri. Pred enim letom sem začela z akcijo ozaveščanja žensk, kako pomembno je, da
postanemo najsrečnejša Ženska na svetu. In ob tem ko sem ponudila številne načine, kako lahko
to naredimo, sem v zadnjem letu spoznavala, kako je za žensko pomembno, da zna negovati sebe,
čutiti sebe in predvsem, da zna napolniti svojo notranjo posodo ljubezni.
To enodnevno druženje bo razkrilo prakse in enostavne načine, kako biti srečna brez razloga. Z
vami bom delila Dieto za Dušo in kako v naslednjih mesecih postaviti čisto svoj Načrt za srečo. Dan
bo prepoln praks in praktičnih napotkov, kot vedno pa bodo po druženju na voljo zvočni zapisi in
vse prakse, da jih lahko kadarkoli ponovite. To je dan, ki si ga moraš označiti v svojem koledarju, če
te zanima kako se posvečati dobremu in zmanjšati svoj stres. Prispevek 108€.

in vabim na vikend druženje Arhetipi
so univerzalne energije, ki vplivajo na naše življenje. Arhetipi so del našega "posvečenega
dogovora", ki smo ga sklenili preden smo se inkarnirali na Zemlji. Carl Jung je bil eden prvih, ki je
poglobil in raziskoval pomembnost arhetipov za naše življenje. Zelo podrobno pa je v novejšem
času to temo raziskala Caroline Myss. V druženju bomo podrobno pogledali kako narediti svoje
arhetipsko kolo in kako razumeti arhetipe s katerimi v svojem življenju trenutno najbolj delamo,
hkrati pa tudi njihove senčne in sončne plati. Ko ugotovimo ključne senčne plati, lahko s pomočjo
procesa DivineFlow zelo elegantno ujeto energijo pretočimo v svetli del arhetipov v sebi, zato se
mi zdi to orodje prepoznavanja ključnih arhetipov zelo pomembno. Naša duša govori jezik
arhetipov in zato je izjemnega pomena, ko stopimo v stik s svojo dušo, da spoznamo naše
zaveznike v notranjem svetu. Arhetipi so jezik naše duše.
V petek se dobimo ob 16. uri in smo skupaj do 21. ure. V soboto in nedeljo od 13. ure do 19. ure.

Več informacij na spletni povezavi http://www.divine.si/divinelife/arhetipi.html

Tvoja investicija je 333€ za to tridnevno druženje.
Za hitre prijave do 10.11.2013 je cena znižana za 40% in znaša 200€
Za zgodnje prijave do 21.11.2013 je cena znižana za 20% in znaša 260€
Za prijave po 22.11.2013 velja redna cena 333€.
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3.12. 3 Srčni krog SISTAR

Prijave so obvezne!

21.12. 3 naslednji Srčni krog YULE

Prijave so obvezne

201 .

201 .

naslednji Ve
am

Ve
am Dru aktiviranju, zdravljenju in povezovanju

Ker gre za izjemno prilo

zaradi rezervacije prostora. Prispevek 30€.

čer je namenjen
s

čer je namenjen
s

čno maternico čno
maternico, ki bo v tem času izjemno aktivna saj po stari legendi na noč zimskega solsticija kozmična maternica
ponovno rojeva sonce.

oznavanje svojih notranjih zaveznikov iz arhetipskega sveta je ključ, ki odklepa vrata
do razumevanja sebe in svojih najglobljih plasti. Ko si pridobimo razumevanje svojih arhetipskih zaveznikov
spoznavamo sami sebe in razumemo zakaj v določenih situacijah odreagiramo na določen način.
Vse ženske si delimo osem osnovnih arhetipov Božanske Ženske; divjo žensko, muzo, divo, mati, mago, modro
žensko, svečenico in kraljico. Vprašanje pa je, katera od teh arhetipskih energij je tista, ki v našem življenju
najmočneje deluje. Dejstvo je tudi, da so ob različnih priložnostih in v različnih obdobjih našega življenja
določene arhetipske energije močneje prisotne v našem življenju. Tako smo v času materinstva bolj povezane
s svojo notranjo materjo in v zreli dobi se ženske bolj povežejo s svojo modro žensko, v partnerskem odnosu
običajno stopi v ospredje naša muza in v poslovnem svetu, v naši karieri pogosto stopimo v svojo divo.
Na tem notranjem popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza druga

O Boginje.

je 10
celodnevno druženje od 10. do 18. ure z odmorom za kosilo med 13. in 14.30. uro.

a Glavna tema dru

Prispevek .

čakra,
druge kvalitete. Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo na Če smo povezane s svetlimi aspekti, jih
vedno znova zavestno izbiramo v svojem čudovite vzorce v tej tapiseriji. In če se ločujemo
od senčnih aspektov teh istih arhetipov, jih zanikamo ali pa se z njimi nenehno bojujemo v sebi, so vzorci na
tapiseriji kaotični, brez harmonije in povezanosti. Na

čic

,v Ljubljani
Spoznale bomo Veličastnost

telesa, Iz Čas je, da se spomnimo kako lahko spremenimo svet s tem, ko
poskrbimo zase in kaj to pomeni, kaj to prina

čjo. Čas je, da začnete u

šega življenja.
življenju, tkemo pre

ša izbira je, kakšno tapiserijo tkemo in vabim vas, da se mi
pridružite v dstiranju Sedmih tan

žarevanje Duše in Povezanost Duha.
ša s s bo. ženja bo negovanje svoje ženske

esence in kako stopiti v stik s svojo polno mo živati življenje kot Ženske, z velikim Ž.
Prijave obvezne!

7.12.2013 V.I.P dan za Boginjo POSTANI SVEČENICA

108€

ženje je namenjeno ženske z njeno maternico,
povezovanju z maternico Zemlje in kozmi žnost povezave s kozmi

ob 19. uri , vabim na

začenjamo novo spletno druženje

ob . uri

ob 19. uri , vabim na

Tempelj Divine, Miklo

6.12.2013 ODSTIRANJE 7 TAN BO
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Tempelj Divine, Miklo
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čeva 13
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Žensk !

Potovale bomo skozi sedem
obrazov Boginje. Kajti p

Žensk !
.

Sr ni krog je ve kot zgolj seštevek vseh žensk, ki sodelujejo v krogu. Sr ni krog uravnoveša
ženske in moške kvalitete v nas. Omogo a soustvarjanje miru na planetu - skozi vklju enost, so utje,
samoizpraševanje, globoko poslušanje, negovanje, zdravljenje, obnovo pravi nosti. Sr ni krog prinaša v
ospredje najboljše, kar je v nas, da to prepoznamo, utelesimo in živimo. Prispevek 20€.

č č č
č č č

č č

21.12.2013 22 SVETIH DNI BOza n mo notranjim popotovanjem vase preko spleta,
V tem 22 dni trajajo bomo sre

Ve

č e z novim
čem popotovanju se vsak dan čali z arhetipi, skozi katere se na

č o notranjem
popotovanje na povezavi: http://www.divine.si/divineawakening/svetidnevibozica.html

ŽIČA
ša duša izraža v

svetu.
Prijavite se preko e-maila in prejeli boste navodila kako poravnati vaš prispevek 44€ za spletno notranje
popotovanje 22 svetih dni Božičnega časa. Ob potrdilu plačila boste prejeli geslo in uporabniško ime za
vstop na posebno spletno stran 22 svetih dni Božičnega časa, kjer vas bodo vsak dan čakala navodila za dan
in zvočni zapis z vodeno meditacijo za vsak dan od 22.12.2011 do 12.1.2012.
Letos bom prvič celoten sklop vodila skozi proces DivineFlow, kar pomeni, da bomo ne le spoznavali svoje
notranje arhetipe, ampak bomo skozi vse notranje arhetipe delale intenzivno zdravljenje stresa skozi vse
smeri časa in prostora tako po liniji biologije kot tudi duše. Za vsak arhetip bo na voljo poseben proces skozi
katerega bomo prelivali ujeto energijo v tokokrogih stresa v tokokroge radosti.



DivineFlow vodi iz strahu v ljubezen, iz stresa v radost, iz glave v srce.

DivineFlow je naravno stanje tvoje Biti.

Zdaj je pravi čas, da se prestaviš v srce!

Resnično radost in srečo lahko najdemo samo z ljubeznijo do sebe. Potrebno se je podati vase, slediti svojemu
srcu in početi, kar nam prinaša radost. Ko se počutimo izgubljeni izgubimo svoj smisel za pravi jaz. In naš pravi
jaz je ljubezen.

Prvi korak je nedvomno, da  prepoznaš kaj se dogaja v tvojem življenju in da si priznaš stvari. Da se spogledaš z
njimi. In to je samo prvi korak. Sama sem se dolgo valjala v stvareh, ker nisem vedela kaj narediti z njimi.
Valjala sem se v strahu, v smiljenju sama sebi, v občutkih, da sem žrtev, zakaj se to dogaja meni, … In nisem
znala naprej, ven iz tega.

Potem je prišel DivineFlow, ko sem dojela, kako svoj čustveni tok v sebi iz stresnih tokokrogov, ki si jih gojil v
sebi preliti v tokokroge radosti, da jih v sebi okrepiš. Spoznala sem, da je potrebno čustveno energijo, ujeto v
stresu preliti v svoji notranjosti, oslabiti stresne tokokroge. Kajti nevroni, ki se skupaj sprožajo, se skupaj
vežejo in tako je ključno to, da veš kaj s to energijo narediti v sebi, ker ne moreš je izničiti, nekam mora iti. In
ponavadi kar naredimo je, da stresni tokokrog odpremo in potem čustvene energije ne preusmerimo ampak
jo še enkrat damo v isti tokokrog.

Leta govorim o tem, da gremo še en krog. In ko sem ozavestila proces DivineFlow mi je postalo jasno o čem
govorim, kajti ko usmeriš čustveno energijo v isti stresni tokokrog, ga okrepiš in greš še en krog. Fascinantno,
vem.

Dojela sem, da je opazovanje ključnega pomena, potem pa je potrebno, ko odkriješ v čem je težava, to
preusmeriti tja, kamor želiš. In dolgo časa nisem vedela kaj sem naredila, ko mi je notranja preobrazba uspela.
Vedela sem, da zamenjava ne deluje, da spreminjanje ne deluje, da na silo ne gre, nisem pa vedela kaj
naredim takrat, ko uspe. Potem sem odkrila DivineFlow. Reko čustev, čisto energijo, s katero bolj ali manj
uspešno upravljamo v sebi. Dojela sem, kako pomembno je okrepiti svojo notranjo posodo za to, da s svojo
notranjo energijo lahko upravljamo in kakšni so mehanizmi, ki jim sledi ta notranji tok.

Ko vemo, da je vse Eno in da smo del Celote, ter da je ta Celota del Enega, del nas, potem se zavedamo, da s
svojimi izbirami vplivamo ne le nase, temveč na vse okoli sebe. Ko sem Eno in sem v centru svojega sveta,
vplivam na Celoto. Če sem torej srečna in radostna, je ves Univerzum radosten in srečen. Ko ljubim sebe
brezpogojno, me ljubijo vsi okoli mene. Kajti iz sebe kreiram svet okoli mene. Če sem jaz mirna, je vsa kreacija
v miru.

Izziv je v tem, da ne poskušamo delovati in spreminjati stvari v zunanjem svetu. Ko se nam zgodi neka stvar, ki
nas razburi, se moramo ozreti vase in si pogledati, kaj se dogaja v meni. Če sem v stresu, zaskrbljena,
nesrečna, je ključno da pogledam kaj čutim, kaj se dogaja v meni, se s tem soočim, si to priznam in nato
preusmerim ta čustveni tok v meni, ki je trenutno ujet za oviro, ki sem jo postavila na svoji čustveni reki v
notranjosti. Potrebno je dvigniti jez in energijo zavestno preusmeriti v drug tokokrog v svojem živčnem
sistemu. Navzven ne delamo ničesar, smo v svoji Biti in izberemo radost, mir, ljubezen, izpolnjenost.

Resnična radost, sreča, zadovoljstvo izhajajo iz ljubezni do sebe, ko gremo vase, ko sledimo svojemu srcu in
delamo to, kar nam prinaša radost. Zanimivo je opazovati, kako postanemo zmedeni takrat, ko izgubimo
občutek za svoj avtentični, izvorni jaz. Pomembno je, da se znamo povezati s svojim izvornim jazom, da
prisluhnemo temu, kar je v naši notranjosti, v našem srcu. Pogosto slišimo o tem, kako pomembno je slediti
svojim srčnim željam in vendar pogosto ne vemo katere želje prihajajo od kje.

Ko prenehamo poslušati svoj notranji glas, se ta utiša, mi pa se iz notranjosti usmerimo v zunanji svet in
začnemo poslušati novice, brati časopise, slediti horoskopom, prijateljem, gurujem, zdravnikom, knjigam in
upamo, da nam bodo dali izmikajoče se rešitve.
Vedno znova dajemo svojo moč v roke drugim ljudem. To vsi poznamo, bili tam, naredili to.
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Vendar drži dejstvo, da živimo v svetu, kjer se dnevno soočamo z izzivi, s preizkušnjami, težavami. In verjemite
mi, sploh ni problem v tem kar se nam dogaja, temveč v naših odzivih na to, kar se nam dogaja. Življenje nas
preizkuša kako se bomo odzvali. In na voljo imamo dva odziva reaktivni in odzivni. Lahko reagiramo na stvari iz
znanih impulzov, ki jim sama pravim kar notranja avtomatika, kjer se sproži naš stresni tokokrog v živčnem
sistemu. Lahko pa zavestno izberemo, da začutimo nemir, stres, ki se dvigne in to ujeto energijo, ki je kot voda
za jezom sprostimo in jo pretočimo v sebi v tokokrog radosti v svojem živčnem sistemu, ter tako krepimo svojo
dobrobit. To v nas ustvarja mirnost in nam daje prostor za preudarne odločitve in izbire v našem življenju. To
pa pomeni tudi, da zmanjšujemo stres in povečujemo radost v našem življenju skozi zavesten odziv, namesto
nezavedno reakcijo.

Ko enkrat spoznaš kako slediš toku, kako biti ta tok je stvar zelo enostavna, naravna je, kajti v resnici gre za
naravni tok božanskega, ki teče skozi nas. In mi upravljamo z njim.
To kar nas nauči DivineFlow je, kako upravljati s tem notranjim tokom, kako prevzeti polno odgovornost za
svoje izbire in namesto tega, da odreagiramo, zavestno izbrati kar želimo.

DivineFlow nas tako vodi ven iz stresa v radost, ven iz paradigme strahu v ljubezen in ven iz glave, v srce.

Ali ni že čas, da presežeš dvome vase in strahove in namesto tega stopiš v svojo veličastnost?
Zakaj ne bi zaupala svojemu srcu, da te vodi po tej poti preobrazbe in ti pokaže, kako izkušati radost,
povezanost in sočnost vsak dan?

Zelo jasna bom. To ni druženje, na katerem bi teoretizirale o tem, kako bi lahko vstopile v svoje srce. Gre za
zelo intenzivno druženje, ki je zelo praktično in izpolnjujoče. Skozi prakse si bomo dopustile, da prisluhnemo
svojemu srcu, mu sledimo, se odpremo svojemu srcu in na koncu bomo pogledale, kako komunicirati iz srca.
Poudarek je na stiku s svojo vitalnostjo, sočnostjo, radostjo in kako izbirati in narediti intuitivne akcije iz tega
dela sebe. Izkusile bomo kaj pomeni biti v srcu, na lastni koži.
Sveti krog je struktura, ki nam bo dala podporo in s tabo bom delila več o tem kako pomemben je prostor. Pa
ne zunanji prostor, temveč notranji prostor, iz katerega kreiramo.

S teboj bom delila kako vstopati v svoje srce, na to mesto kjer je vse mogoče, kjer se dogajajo čudeži. In to
bom naredila iz mesta globokega spoštovanja in avtentičnosti. Tukaj sem, da Te vodim in ne da Te rešim. In to
naredim s tem, da sem Darilo, da služim s svojim zgledom in da Te navdihnem, da vstopiš v svoje Darilo, v
svojo najveličastnejšo verzijo sebe.

Vabim Te v petek in soboto ter nedeljo na Miklošičevo 13 v Ljubljani. V petek se
dobimo ob 16. uri in se družimo do 21. ure. V soboto in nedeljo od 13. do 19. ure, brez pavze za kosilo.
Prigrizki bodo na voljo.
Prostor je odprt za 12 udeleženk.

Za zgodnje prijave do 10.11.2013 je cena znižana za 20% in znaša 260€
Za prijave po 11.11.2013 velja redna cena 333€.

S prijavo na to notranje popotovanje se obvezujete, da boste poravnali kotizacijo po pogojih v ponudbi pred
pričetkom druženja. Če želite koristiti nižjo ceno kotizacije, mora biti le-ta v celoti poravnana najkasneje do
datuma, navedenega v ponudbi oz. najkasneje do začetka seminarja pri redni ceni seminarja.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno na moj e-mail) je tri dni pred izvedbo druženja.

Pridruži se mi na tridnevnem intenzivnem druženju v Ljubljani.

Če si pripravljena na preobrazbo in na razcvet, potem si dobrodošla v srčnem krogu.

DivineFlow je tridnevna izkušnja premika iz glave v srce, iz uma v čutenje, iz stresa v radost.

15.11.2013 16. in 17.11.2013

Tvoja investicija je 333€ za to tridnevno druženje.

Pogoji prijave in plačilo
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Zanimivo je, kako se po tem, ko se vse zunanje strukture, ki jih poznamo rušijo, pojavi potreba, da bi
se nečesa oklenili, česarkoli, ker se naenkrat znajdemo v praznem prostoru, brez usmeritev.
Osebno menim, da je november dobesedno valilnica novega. Gre za izjemne mesec, ki je pred nami
in ki s seboj nosi energijo valilnice naših potencialov. Potencial je čista energija in mi smo tisti, ki to
energijo izberemo in jo usmerimo, z njo lahko nekaj naredimo. Če bolje pomislim, bi lahko rekla, da
bo november mesec v katerem bomo izzvani kako dobro upravljamo s svojo življenjsko energijo.
Upravljanje z energijo je nekaj o čemer vsi govorimo ves čas. Vendar pogosto mislimo, da ko
govorimo o premiku energije v telesu, ko govorimo o čakrah in pretokih energije po telesu, o
akupunkturi in akupresuri, skratka veliko je različnih načinov kako premakniti energijo, da to pomeni,
da z energijo znamo tudi upravljati. In vendar večinoma ljudje na premike energije gledajo kot na
nekaj, kar naredi nekdo zunaj njih, da gredo k bioenergetiku, zdravilcu, kakorkoli že. In vendar
upravljanje z energijo poteka od znotraj in ne od zunaj. Zavedati se je potrebno, da upravljanje z
energijo pomeni, da kako dobro jo znamo premikati mi sami, brez pomoči od zunaj in po izkušnjah
sodeč nismo prav spretni v upravljanju z energijo.

To najbolje opazimo kako delamo z denarjem, ki predstavlja vidik naše življenjeske energije. Ko sem
pri ženskah začela opazovati, kako dobro znamo upravljati z energijo sem ugotovila, da imamo z
upravljanjem svoje energije nemalo težav. Tudi, če energijo imamo na voljo, ne vemo kaj naj
počnemo z njo in tako pogosto hitro pride, pa tudi hitro gre. in zato je tako, da če gremo po energijo
k nekomu drugemu, da se moramo nenehno vračati, ker ne znamo upravljati s svojo energijo.
Upravljanje z energijo je povezano s tem, ali smo utelešeni, ali smo v svojem telesu ali plovemo
nekje zunaj telesa v mentalnem balončku. Dokler nisi utelešen, v svojem telesu bolj težko upravljaš s
svojo energijo.
Vsa čustva so energija v gibanju in če ne znamo upravljati s svojo energijo poskušamo svoja čustva
potlačiti ali jih zanikamo, se borimo z njimi, namesto da bi se pomirili z njimi in si dovolili, da tečejo
skozi nas, kot reke. V resnici ljudje sami ustvarjamo zajezitve na svoji notranji reki in ob tem krivimo
zunanje okoliščine za svoje težave. November nam po pokazal kako dobro upravljamo s svojo
energijo in kako dobro se držimo dobrih namenov, ki smo jih postavili ob tem mlaju, ki je bil ojačan
še z energijo mrka. Dnevna praksa osredotočanja na dobre stvari bo v tem mesecu nujna. In
hvaležnost bo pomembna sopotnica v tem mesecu. Da bi lahko upravljali s svojo energijo
potrebujemo dober temelj, potrebujemo notranjo posodo, kotel, kjer se ta energija zbira, da lahko
upravljamo z njo. In dan tien, ki sem ga omenjala že v prejšnjem mesecu je ta naša notranja posoda.

Potrebna bo pozornost in prisotnost v tem trenutku, tukaj in zdaj. Iskrenost, da si bomo povedali
resnico. Namesto zatiranja in upiranja čustvom, se bo potrebno naučiti, kako to energijo pretočiti v
ustrezne kanale, da vam bo bolje služila. Energijo besa, jeze, frustracije, strahu lahko v sebi
preusmerite v kreativnost, navdih in prave akcije. To bo v tem mesecu ključnega pomena. In za vse to
pretakanje v sebi je trdnost vaše notranje posode ključna, zato poskrbite za to, da vam energija ne
bo po nepotrebnem odtekala. Dobro upravljajte s svojo energijo.   DIVINE.SI
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Naj nič najdra

čutim vso ljubezen, ki prihaja iz njega.

čkih sebe, ki jih vidim v drugih.
In ljubim in sprejemam vse delčke drugih, ki jih vidim v sebi.
Sem kar sem.
Danes čutim, da sem Ljubezen.
Da sem Radost.

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

Danes odpiram svoje srce
da ob

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

Danes sem Hvaležnost in jo živim.

In to je Resnica.

DIVINE.SI

Danes je moj um sprejemljiv
in sprejemam svoj obstoj.
Tvoj dih in tvoj utrip sta moje življenje
in občutim zrak, ki polni moja pljuča
kot življenje, ki me polni.
Blagoslovi mojo dušo
naj danes začutim božanskost moje enosti.
Danes čutim svojo božanskost.
Danes čutim, da sem eno z vsem.
Danes čutim radost v občutenju ljubezni.
Moj obstoj zadošča.

MO LIT EV  T EG A  MESEC A



ČADAVEC ali DIMNI KREMEN...

Afirmacija deve kristala

kamen sidranja
"Sem zaveznik vseh, ki utelešate svoje potenciale, ki sidrate energijo v fizično realnost tukaj in zdaj. Kadarkoli
ste pod stresom vam asistiram, da se stvari čim hitreje in z milostjo speljejo v smeri, ki je v vaše najboljše
dobro. Nevtraliziram negativno energijo in geopatični stres ter elektromagnetni smog. Če imate kakršnekoli
težave v tem pogledu, sem dobra izbira, da me namestite za preobrazbo tovrstnih energij tako v notranjih
prostorih kot tudi v naravi. V prostor vedno vnesem pozitivno energijo in občutek prijetnosti, domačnosti.
Poučim vas, kako pustiti za seboj vse tisto, kar vam ne služi več. Pomagam pri opuščanju vseh vrst strahov in
pri sproščanju notranjih zajezitev v energijskih tokovih. Ustvarim tokokroge povezanosti s planetom in med
vsemi telesnimi sistemi. Pomagam pri sprejemanju tako telesa kot tudi upravljanja z vašo življenjsko, spolno
energijo. Ker čistim prvo čakro to omogoči vitalnosti in strasti, da prosto teče skozi vaše telo. Če se upirate
življenju na Zemlji potem sem dobrodošel sopotnik na vaši poti, kajti to pri čemer vam lahko pomagam je
večja povezanost s telesom in planetom. Ravno zaradi tega pomagam pri usmerjanju v pozitivne misli, v misli,
ki vas krepijo in podpirajo splošno dobrobit. “

Dimni kremen odstranjuje strahove in preobraža negativna
čustva, predvsem strahove. Je odličen zaščitni kristal, ki vam
pomaga preobraziti negativno energijo in sprosti zastoje v
energijskih tokovih.
Zvišuje duševno zmogljivost, deluje sproščajoče in preobraža
stres. Pomaga, da lažje premagujete napor.

Telesno Čadavec deluje očiščevalno in regenerira tkiva ter
asistira pri sproščanju telesa. Pomaga sprostiti bolečine v telesu.
Na splošno pomaga pri izčrpanem organizmu, pomaga ponovno
aktivirati in dvigniti delovanje živcev in funkcij sistema srca.
Ker je njegova sestava in barva posledica naravne radiacije v
zemlji je njegova naravna funkcija, da čisti radiacijo in predvsem
asistira pri boleznih, ki so posledica radiacije ali pri kemoterapiji.
Ključno je, da izbirate naravne kamne in ne tistih, ki jih pridobivajo
z umetno radiacijo, ti so bolj temni in ponavadi niso transparentni.

Pomaga pri želodčnih, črevesnih, kostnih boleznih in glavobolih. Krepi mišični sistem v sklepih, čisti ledvica in
kri ter varuje spolne organe. Odpravlja težja obolenja in vnetja v možganih, izredno dobro pa odpravlja
otekline sklepov, ki so posledica nizkega delovanja srca.

: "Prizemljen sem in utelešen v fizičnem telesu in se dnevno premikam naprej v
doseganju svojih ciljev.”

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Zadnjih nekaj let smo dnevno priča zgodbam v medijih, ki so prežete s strahom in grozo. Vedno znova se
soočamo z zgodbami o katastrofah takšnih in drugačnih.  Groza, ta intenziven strah, povzroči, da ljudje
otrpnemo. Če pogledamo onkraj sovraštva in maščevalnosti, ki močno prežema našo družbo, najdemo spodaj
strah. In strah je čustvo, v katerem smo zataknjeni. Upiramo se mu in ne dojamemo, da ga s tem, ko se mu
upiramo, pravzaprav izbiramo.

Strah ali groza (intenziven strah) je čustvo, ki ga moramo osvoboditi znotraj sebe. Večina se ne zaveda, da ko
se soočamo z velikim preskokom v zavesti, je izziv, ki je pred nami, da presežemo ta oklep strahu in groze, ki
nas drži. In vsi dogodki okoli nas so kot olje, ki se zliva na naš notranji ogenj strahu, ki je vse večji in to
vsekakor velja za zadnjih 10+ let.

Strah bo potrebno preobraziti v pogum in pogum je drugo ime za srce in srčnost. Vsak od nas mora preseči
strahove celotnega človeštva, da bi lahko utelesil božanskost tukaj in zdaj.
Koliko vas je takih, ki zmrznete in enostavno sploh ne morete naprej, ker vas je tako groza, kaj se bo zgodilo?
In kar je najbolj fascinantno je, da je strah osnova našemu upiranju. In zanimivo je to, da si v večini primerov
sploh ne dopustimo, da bi začutili strah, pogosto se mu že na daleč izognemo. In s tem krepimo svoje notranje
tokokroge s to energijo in zato so izkušnje, ki aktivirajo te tokokroge vedno bolj dramatične, da bi ja pritegnile
našo pozornost. Če se nečemu močno upiramo, ponavadi sploh ne vemo, da za tem upiranjem stoji naš strah.

In to kar me vedno znova osupne je kaj vse smo ljudje pripravljeni narediti v zunanjem svetu, da bi dokazali,
da nas ni strah. Strah izhaja iz ignorance naše Biti.  Energija strahu izhaja iz pomanjkanja zavedanja resnice,
naše resnične Biti.

Vedno, ko se zavest loči od zavesti celote, enosti, je energija, ki se ustvari zaradi pomanjkanja zavesti, strah.
Strah izhaja iz iluzije pomanjkanja, energije, ki si predstavlja, da ne obstaja. Kot duše nas je groza, da ne bi
obstajali, vse nas je groza praznine. Že sama misel, da si nihče, prinaša strah in to se kaže skozi to, kako  se
velika večina trudi, da bi bili »nekdo«. Kajti večina verjame, da je »nekdo« boljši kot »nihče«. In to se vidi, kako
gledamo na druge ljudi in kako jih ponižujemo ali sodimo kot »Oh on ni nihče pomemben.« ali »On ni nič
vreden.« In ekstrem tega se kaže skozi ekstremne situacije, ko ljudje delajo samomore enostavno zaradi tega,
ker niso sprejeti s strani drugih oziroma ker so ponižani in nevredni s strani svojih vrstnikov, kot se kaže skozi
zgodbe najstnikov, ki zaradi zasmehovanja, ki ga doživljajo delajo samomore.

S tem, ko poskušamo ne biti ali ko verjamemo, da ne moremo biti to, kar smo, ustvarjamo črno luknjo v katero
zakopavamo ogromno svoje življenjske energije in se ne zavedamo resnice naše biti. In bolj ko se izoliramo,
bolj osamljeni smo, bolj nas je strah.  Največji strah, ki ga nosimo v sebi je strah, da smo ločeni od celote, da
smo osamljeni v praznini neobstoja. Vendar v praznini ni izkušenj, ni zavesti, ni energije in ni biti. In zato ne
moremo biti v praznini. V resnici nismo ločeni od celote, to je zgolj iluzija, ki jo hranimo. In vendar se vedno
znova in znova oklepamo tega strahu pred ničnostjo.

Courage (pogum) je beseda, katere osnova je v francoščini le coeur - srce. Pogum izhaja iz srca, iz samega vira
naše Biti. Strah se ustvari, ko se ne zavedamo in ne izkušamo tega Vira, te enosti Biti. Vsakič, ko čutimo strah je
to sporočilo (kot bolečina, ki jo čutiš, ko se dotakneš nečesa, kar poškoduje tvoje telo): 'Ravnokar si pozabil ali
ignoriral Vir svojega obstoja, izgubil si povezavo z enostjo svoje Biti.'
Pomembno je, da prepoznamo strah kot signal in se ne poistovetimo z njim s čemer prevzame kontrolo nad
nami.

To zna biti večji izziv kot smo voljni priznati, kajti ljudje smo narejeni tako, da smo nagnjeni k negativnostim. To
je posledica naših prednikov, kajti naši možgani nenehno skenirajo okolico in iščejo potencialne nevarnosti,
razočaranja in težave v medsebojnih odnosih. Vse kar je neprijetnega ima oznako prioriteta v naši zavesti.
Negativno onesnaži pozitivno bolj kot pozitivno čisti negativno v razmerju 5 dobrih stvari za eno negativno.
Prosim, če negativno daste v narekovaje, kajti nerada govorim o pozitivnem in negativnem, saj gre za našo
sodbo, za naš pogled na stvari in vendar naši možgani se definitivno bolj intenzivno odzovejo na neprijetne
stvari in dogodke kot prijetne.

V  SREDI ST RAH  IN  UPIRANJE  SPREMEMBIŠČ U  -V  SREDI ST RAH  IN  UPIRANJE  SPREMEMBIŠČ U  -



Telo komunicira z nami skozi občutke in čustva. Ne intelektualizira. Ne razlaga ti, da ti kot Bit ignoriraš ali se
izogibaš izkušnji. Strah je energija v gibanju, ki teče skozi tebe ali pa se ji upreš in narediš jez na tej reki. In s
tem, ko ustvariš jez na reki, v svojem živčnem sistemu treniraš nevrone, da se skupaj povežejo v tokokroge, ki
imajo določen vzorec. Vsakič, ko telo zazna, da gre za situacijo, ki jo je v preteklosti že izkusijo se sprožijo isti
nevroni in oblikujejo isti vzorec, govorimo o reakciji na dogodek.
In ko smo v reakciji na nekaj, tega ne moremo spremeniti. Ne moremo se boriti s telesom, kajti notranji
mehanizmi so avtomatični.

Pogum je zdravilo za  strah.  Da bi čutili srčnost potrebujemo čutiti ljubezen. Ljubezen do sebe. Ko ljubiš svojo
božansko Bit popolnoma, s tem preobražaš strah v pogum. Kjerkoli v sebi zadržuješ ignoranco ali nezavedanje
resničnega jaza, to skriva strah.

Sprejemanje in soočanje z resnico je tisto, ki osvobaja. Potrebno je začutiti energijo strahu. Namesto da se ji
upiramo, namesto da bežimo pred strahom ali strah ignoriramo se je potrebno naučiti kako upravljati s
strahom. Upiranje strahu ustvari še večjo grozo in paniko v ljudeh. In ko nas preplavi čutimo stres, kajti naš
živčni sistem je sprožil živčni tokokrog in vsakič, ko odreagiramo iz avtomatike vklopimo tokokrog. Tega
tokokroga ne morete spremeniti, ni modro, da se borite z njim ali se mu upirate.

Kar lahko naredite v zvezi s svojimi notranjimi tokokrogi in notranjo avtomatiko pa je, da svojo energijo
osvobodite in jo zavestno usmerite v druge tokokroge. Sliši se komplicirano, vendar gre za precej enostaven
notranji proces, ki energijo iz enega tokokroga prelije v nov tokokrog v nas in okrepi tiste tokokroge, ki jih
izberemo zavestno, namesto da svojo energijo na podzavestni ravni dajemo tistemu, česar nočemo več.
Pogum pomeni izbrati ljubečnost in voljnost, da odkriješ resnico. Skozi pogum, sprejemamo in se osvobajamo.
In to kar osvobaja je predaja, ko se spustimo, ko spustimo čustva, ki jih zadržujemo, ko podremo jezove na
svoji notranji reki.

In upravljanje s čustvi je pomembna veščina v času v katerem živimo, da znamo uporabljati orodje, ki nam je
bilo dano in  ki leži v naši zavesti, to je pozornost. Dejstvo je, da pozornost usmerja tokove notranje energije in
s tem naša čustva in tisto, čemur namenimo pozornost, tisto aktiviramo v sebi.

Praksa ljubečnosti je v tem času, še posebej v tem času, ko nas dnevno obdajajo z »negativnostmi« ključnega
pomena. In veste, lahko je reči zapusti strah in trpljenje in namesto tega ljubi sebe. Nekaj čisto drugega pa je
to dejansko narediti medtem, ko imaš težave z otroci, v službi, z denarjem ali v partnerstvu. In vendar gre za
dnevno prakso. Naučiti se moramo kako energijo, ki jo dajemo neprijetnim, stresnim tokokrogom v svojem
živčnem sistemu preliti v drugo reko, v reko, ki podpira ljubezen do sebe, radost in srečo.

Stresne tokokroge smo podedovali od svojih prednikov. Ko smo bili majhni, je naš živčni sistem dobesedno
prekopiral (copy-paste) tokokroge v živčnem sistemu naših staršev. V prvih 7 letih našega življenja smo bili kot
gobe in smo brez cenzure sprejeli vse, kar nam je bilo predano. Vse odzive in mehanizme še vedno nosimo v
svojih živčnih sistemih, kot notranjo avtomatiko, če nismo v svojem življenju zavestno usmerili energijo v to,
da preobrazimo notranje tokokroge in ujeto energijo preusmerimo v nove tokokroge.
Česar se ne zavedamo je, da stres ustvarja naše notranje upiranje. In ljudje tako na individualnem kot tudi na
kolektivnem nivoju v sebi nosimo obilo stresnih tokokrogov, ki se vedno znova vkljapljajo. Ti tokokrogi so
nastali, ko smo bili majhni, v našem otroštvu in še vedno delujemo po teh starih tokokrogih, dobesedno
reagiramo v sladu z njimi, brez razmišljanja, nezavedno. Stresni tokokrogi so del našega živčnega sistema, del
naše biologije so in zato jih je potrebno, če jih želimo spremeniti najprej izkusiti – ponovno. In v tem, ko smo v
tem tokokrogu imamo možnost, da ga spremenimo. To je proces, ki sem ga poimenovala iz stresa v radost,
kajti v tistem trenutku, kko odpreš svoj tokokrog ga lahko nadomestiš z novim. Vendar samo to ne zadostuje.
Potrebno je ustvariti novo navado in zato je potrebno imeti sidro, prakso, ki jo ponavljamo 28 dni, da se nov
tokokrog radosti usidra v naš živčni sistem.

Moje delo zadnjih 10 let je usmerjeno v osebno in duhovno rast in na svoji poti sem spoznala in uporabljala
številne »tehnike« in metode s pomočjo katerih naj bi ujeto notranjo energijo preusmerila v nove »vzorce«.
Vendar sem na svojo veliko frustracijo vedno znova ugotavljala, da praskam po površju in da v resnici ne
pretakam energije v sebi iz enega tokokroga v drugega, če delam samo na mentalu.

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



Pogosto sem imela občutek velikih notranjih zmag, ko sem odkrivala res boleče notranje vzorce in mehanizme
delovanja in vendar sem, ko sem bila ponovno v situaciji ugotovila, da sem še vedno v notranji avtomatiki in
delujem tako, kot sem v preteklosti, v skladu z notranjimi avtomatizmi. To me je zelo frustriralo, kajti vedno
znova sem ugotavljala, ko je šlo za boleče izkušnje iz preteklosti, da je res to, da sem spoznala v čem je težava,
vendar težave nisem odpravila, v resnici sem šla še ne krog, kot temu sama rečem. Dejstvo je, da ko se z neko
stvarjo ne zmoremo soočiti ali jo v sebi razrešiti, gremo še ne krog in za tem stoji čisto merodajna razlaga, kajti
naša čustva so kot notranje reke in ko ji nameniš pozornost je to kot bi ji dodal več vode. In če vstopiš v
določen tokokrog v sebi in se pelješ z njim, ter ga ne preusmeriš v sebi v drug tokokrog, si zgolj okrepil
obstoječega.
In pri vsej svoji pameti in želji, da bi se lotila resnično svojih pravih težav in vzorcev, sem se skozi številne
tehnike prevažala na svojih notranjih tokokrogih, se borila z njimi, jih ignorirala, se delala da ne obstajajo ali jih
na silo poskušala spreminjati. Dolgo časa nisem vedela, da resnična preobrazba pomeni, da stopiš v neznano,
kar pomeni da s svojega tricikla na katerem si se naučil voziti kolo odmontiraš vse koleščke ter pomagala in se
pelješ. Preobrazba te vodi v neznano. Medtem ko sprememba pomeni, da deluješ in ostajaš v okvirih znanega,
dodaš nove koleščke na tricikel, mu dodaš bolj »fensi« zvonec, okraske, vendar v resnici deluješ v kontekstu
tega, kar poznaš. Rada rečem, predvsem ko govorim o sebi, da ljudje raje ostajamo tam kjer smo, ker nam to
služi. Služi nam, da nas je strah, ker smo tako na znanem področju in zato večina nima interesa, da bi se
premaknila v neznano, na področje poguma in ljubečnosti. Ja fino se sliši in iz mentalnega vidika bi vsi raje bili
v ljubečnosti, vendar zelo malo ljudi zavesno izbere, da se premaknejo na neznano področje. V glavnem zato,
ker je neznano.

Dejstvo je, da se svet ne bo spremenil. Vsi čakamo na spremembo, vendar nas iz osebnosti v dušo ne prenese
sprememba, običajno gre za popolno preobrazbo, gre za notranji zlom, nekdo umre, izgubimo službo, zapusti
nas partner, to so tisti dogodki, ki porušijo infrastrukturo osebnosti in vse kar nam je bilo znano. Osvobodijo
se notranje reke čustev in vendar je potrebno vzpostaviti notranjo infrastrukturo, potrebno je začeti upravljati
z energijo v nas samih. In v tej preobrazbi, ko smo v njej je idealen čas za to, da začnemo upravljati sami s
seboj.
In vendar se večina ljudi po osebnih preizkušnjah in iniciacijah nekako umesti nazaj v stare strukture in stare
vzorce, dokler ne pride naslednja iniciacija, ki nam odnese vse, kar je znano in nas sooči z dejstvom, da imamo
priložnost, da stvari postavimo na novo.

Moje delo je v postavljanju nove infrastrukture v notranjosti. V svojem intenzivnem iskanju rešitev zase sem
našla načine, kako preobraziti notranje tokokroge v svojem živčnem sistemu in kako svoje možgane naučiti, da
gledajo na svet drugače. Skozi prakso ljubezni do sebe sem se naučila, kako prelivati vodo svojih notranjih rek
in krepiti reko svojega pristnega, avtentičnega jaza in soustvarjati s svojo dušo.

V času v katerem smo je ključnega pomena to, da znamo najti lepoto v svetu in krepiti to, kar nas osrečuje,
kajti vsak posameznik kreira svoje življenje. In ker soustvarjamo ta svet skupaj je ključno, da sodelujemo. To je
trend. In ob tem je ključno, da se znamo soočiti s svojimi stresnimi tokokrogi, strah je le eden od glavnih s
katerimi imamo težave, in jih preobrazimo v tokokroge radosti. To ni nekaj, kaj je samo po sebi umevno in to
se ne bo zgodilo samo od sebe. Gre za proces, ki ga mora vsak posameznik izbrati in narediti sam zase. To je
iniciacija življenja in zato so bile potrebne iniciacije v preteklosti, kajti vsaka iniciacija je iniciate soočila z
njihovimi največjimi strahovi, bolečinami, jezo in skozi izkušnjo iniciacije so imeli priložnost, da so vzpostavili
nove notranje tokokroge radosti v sebi. Presegli so sami sebe in se na novo preoblikovali.

To je izziv vseh nas na planetu. Pred nami so pomembne iniciacije in čas je, da jih prepoznamo in opravimo z
njimi. Zavestno upravljanje svoje energije je ključno v teh časih.
Divine Flow je naravno stanje Biti, pokaže nam kako reke čustev tečejo v nas in kako preobraziti svoje stresne
tokokroge v milosti in na ljubeč način. Iz stresa v radost, iz strahu v ljubezen se premikamo skozi božanski tok
– DivineFlow.

DIVINE.SI

DivineFlow
Več informacij na spletni povezavi http://www.divine.si/divinelife/divineflow.html
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Nekoč sem najel mojstra, da bi mi pomagal pri prenovi stare kmetije. Težek prvi dan je bil za njim.

Najprej mu je zjutraj na poti počila guma, zaradi česar je izgubil eno uro dela, nato se mu je pokvarila
električna žaga, za nameček pa mu je na koncu zatajil še njegov kombi. Odpeljal sem ga domov in
med vožnjo je bil povsem tiho.

Ko sva prispela, me je povabil, da spoznam njegovo družino. Napotila sva se proti vhodnim vratom in
mimogrede se je na kratko ustavil še pri majhnem drevesu, ter se z obema rokama nekajkrat dotaknil
vej.

Nato sva vstopila v hišo in začuda je bil naenkrat povsem drugačen. Njegov potemnjen obraz se je
sprostil, smejal se je, objel svoja majhna otroka ter poljubil ženo.

Kasneje, ko me je pospremil do avtomobila, me je ob drevesu vendarle premagala radovednost in
vprašal sem ga, zakaj se je prej najprej ustavil pri drevesu in se dotaknil njegovih vej.

“Ah, to. To je moje drevo težav,” je odgovoril. ”Vem, da v službi ne gre povsem brez težav, toda dobro
tudi vem, da te težave ne sodijo k moji družini. Zato jih pač vsakič obesim na veje, preden vstopim v
hišo. Zjutraj pa jih spet poberem.”

Ostal sem tiho in razmišljal o tem, kar je pravkar povedal ter zakaj bi si sploh želel zjutraj spet pobrati
težave z drevesa.

“Veš, kaj je pri tem najbolj zanimivo?" je nadaljeval in se nasmehnil. “Ko jih hočem zjutraj spet
pobrati, jih ni več niti približno toliko, kot pa sem jih dan pred tem obesil...”

(neznan avtor)

NA  KRAT KO  -  D REVO  T EŽAV



Numerologija je znanost o simbolih in številkah. Uporablja se za določanje osebnosti posameznika, talentov,
notranjih potreb, čustev, opisov obdobij našega življenja in nenazadnje, tudi naše karme.

Z uporabo numerologije ugotovimo talente, ki jih imamo v življenju, neraziskane zmožnosti ali pa jo
uporabimo le zato, da ugotovimo kako iti naprej. Numerologija je uporabno orodje, ki nam pomaga razumeti
sebe.

Numerologija predstavlja celotno sliko, ki razkriva vse dele naše osebnosti. S tem popolnim pregledom, bomo
lahko čim bolje izkoristili svoje prednosti in opazili svoje pomanjkljivosti, na katere se lahko nato
osredotočimo in jih popravimo.

Korenine numerologije segajo 10.000 let nazaj in izvirajo iz Egipta in Babilonije.

Numerologija je stara veda, ki preučuje vpliv števil na naše življenje. Vse stare kulture, predvsem Kitajci, Grki,
Rimljani in Egipčani so spoštovali njeno modrost in se k njej zatekali po nasvet. Povezana je tudi s Kabalo.

Duhovna numerologija, katere ustanovitelj je bil Pitagora - učenec Merlina.

Slavne so njegove besede: ˝Vse je energija, vse je vibracija˝ – vsako število nosi v sebi svojo vibracijo, s katero
vpliva na nas. Vse ima svojo lastno vibracijo, ki deluje v popolni harmoniji z vesoljem; višja kot je vibracija, več
duha je prisotnega in več sile, moči; nižja kot je, več je negativne energije in šibkosti; ko to združimo,
ugotovimo, da je vse vibracija, veliko in majhno; in vse poplesuje v ritmu božanske glasbe; oziroma kot je to
poimenoval Pitagora, v glasbi sfer.

Vse v univerzumu vibrira s svojo frekvenco. Z uporabo načel numerologije in uporabo imena in rojstnih
podatkov osebe in izračunano frekvenco, lahko dobimo podatke o osebnih lastnostih in karakterju
posameznika. Te podatke lahko uporabimo tudi kot vodilo, kaj v življenju nam koristi ter nas podpira, in kake
situacije za nas niso ugodne. Velikokrat se izzivi postavijo pred nas, za katere ne razumemo njihovega razloga.
S pomočjo numerologije, natančneje izračuna življenjskih lekcij ter morebitnih karmičnih dolgov, lahko lažje
razumemo situacije in vzorce, ki se nam ponavljajo.

Vsak človek pride na svet ob točno določenem času ter z določenim imenom - numerologija nam pomaga vse
to razumeti in tudi uporabiti sebi v prid – sebe pobližje spoznamo ter si tako na svoji poti z danimi vpogledi
lahko pomagamo.

Največ uvidov nam podarijo naša osebna števila, katerih je pet (Število življenjske poti, Število usode, Število
duše, Število osebnosti ter Število zrelosti).

Predstavljajte si vsako osebno število kot lesketajočo se zvezdico,
ki oddaja svoj vpliv, energijo, neko vibracijo… ko jih vse združite, dobite prekrasno luč, ki sije kot mavrica,
dobite prelesten spekter energije, ki je.... VI

Glejte nase kot na božansko lučko, tako kot ste!

Za tiste, ki so na poti duhovnega razvoja, je to nežen način razkrivanja lekcij, ki jih čakajo v tem življenju ter
tudi odkrivanja nekih dolgov ali slabše opravljenih izzivov v preteklosti, ali preteklih življenjih – to imenujemo
življenjske lekcije ter karmične dolgove.

Duhovna numerologija se lahko uporablja tudi za dvigovanje naše zavesti; za ozaveščanje naših duhovnih
sposobnosti... Vsi smo del večje slike, del globalnosti; in števila nam lahko podajo namig, kako naj služimo za
najvišje dobro vseh našem planetu.

ZA NIMIVOSTI  -  NUMERO LO GIJA



. . . . . PET GLAVNIH OSEBNIH ŠTEVIL . . . . .

ŠTEVILO ŽIVLJENJSKE POTI
Vaša posebna pot, po kateri hodite v tem življenju. To število govori o vaših naravnih talentih,
darovih, ki vam bodo pomagali izpolniti usodo.

ŠTEVILO USODE
Število usode opisuje namen in smer vašega življenja. Predstavlja vašo nalogo in njen namen v tem
življenju. Vaše poslanstvo.

ŠTEVILO DUŠE
Tu pa govorimo o vaših najbolj skritih, osebnih in intimnih željah, torej o vaši notranji motivaciji in
notranjem hrepenenju – tisto, kar vas poganja.

ŠTEVILO OSEBNOSTI
Število osebnosti nam kaže sebe skozi oči drugih. Pove nam kaj izražamo navzven in kako nas
opredeljujejo drugi.

ŠTEVILO ZRELOSTI
To število nam razkriva smer druge polovice vašega življenja. Predstavlja vašo resnično in iskreno
podobo, ko živite v harmoniji s svojim notranjim in zunanjim jazom.

LiLI Sorum bo za vas razkrivala mesečno numerološko napoved tudi v mesečniku Namarie.
Napoved sledi v nadaljevanju, na koncu mesečnika pa je tudi njena predstavitev in posebna ponudba
za vse bralce in bralke.

ZA NIMIVOSTI  -  NUMERO LO GIJA



Mesec, posvečen duhovnosti.

Oktober nas je spodbujal na osebnostni ravni, sedaj gremo korak naprej in se posvetimo duhovnemu
delu našega Življenja. Naj vas vprašam: Kako pa je kaj Vaša duša te dni?

Samo duhovna hrana nikakor ni dovolj, da bi preživeli. Potrebujemo tud hrano za fizično telo. Vsekakor.
Kolikokrat se denimo, vprašamo v obratni smeri: je duhovna hrana tudi potrebna? Obsojamo terapevte,
da računajo za svoje storitve, ker..morda pozabimo, da so tudi le ljudje in ne obiskujejo posebnih trgovin
za ''duhovneže'', kjer sta kruh in mleko plačljiva s pogledom iz tretjega očesa? Vsi imamo darove.
Avtomehanik svojega, tajnica svojega in duhovni terapevt svojega. Vsako delo naj bo spoštovano. Tudi
delo policije ali kmeta ali visoko izobraženega odvetnika. Pošteno delo naj bo spoštovano. To je edino in
pravo merilo, ne vrsta poklica, ki ga nekdo opravlja.

Duhovnost uči, da smo vsi Eno, naš Ego pa nas prepričuje, da so nekateri več vredni, morda tudi, ker
imajo denar. No, denar je energija, ki samo poudari naše lastnosti. Denar ni nikoli nikogar pokvaril.
Denar daje možnost, da bi storili, kar sicer ne bi. Če smo dobri po srcu, bomo dobri po srcu ostali.
Pretrgajte kakršnekoli vzorce o denarju, ki ga označujejo kot slabega. Slaba je oseba, ki ga zlorabi. Dobri
ljudje pomagajo manj bogatim v stiski. Sebični ljudje nabirajo cekinčke le za sebe. Pustili bomo osebe, ki
kradejo, goljufajo, manipulirajo, da bi ga imeli dovolj, in menijo, da ko ga je polna mera, lahko igrajo
boga, postanejo zločinci. Vse to je v njih. Njihova senca, kateri je denar je odprl pot.

Mene zanima: kam bi denar odprl pot Vam?

Kako bi Vaše življenje potekalo, če bi imeli neomejeno količino denarja?

No, seveda, ne samo prve spremembe, ki bi si jih privoščili.. koliko odnosov, situacij in oseb ''trpite'' v
svojem življenju, ker je finančno lažje? Tudi služba: bi ostali v trenutnem delovnem razmerju ali bi
prenehali z delom ali bi se ukvarjali s čim drugim?

Mesec november nas opominja, da sanje obstajajo in, da smo samo MI tisti, ki jih lahko uresničimo. Zato
se sedaj potrudite odvreči vzorce zanikanja in pomanjkanja in

Kdaj sami v sebe ne zaupate in zakaj?
Imate dokaz, da ste nesposobni? Ali vas je le strah neuspeha? Lenoritis?
Dvignite se na nov nivo zaupanja v lastne sposobnosti! To je delo za vsak dan.

Za vas: LiLi Sorum

-

-

-

N o v e m b e r

ZA.SIJTE

DeLo za DuŠo:

!
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31. oktober do 2. november

2. november od 18:36 do 4. november do 21:15

3. november ob 13:52 je mlaj in sicer v ozvezdju Škorpijona.

3. november od 13:44 do 13:59

do 18:36, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za sproščanje energij
v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih.

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

, Luna v Škorpijonu, padajoča. Ugodno za sproščanje  energij
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.

Načeloma naj bi v tem času gojili pozitivne misli, saj negativne misli  sedaj zelo škodujejo telesu, pa tudi
energetskem ravnovesju v našem življenju.

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

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

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

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

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

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

V astrologiji velja, da ko je nek planet v osrčju Sonca, po astrološko v Kazimi, ima le ta še posebno moč, takrat
sta Yin in Yang v popolnem zlitju, zato je takrat planet še posebej močan.

je Luna v kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so spolni organi, trebuh, kri, debelo
črevo, medenica, nos, žolčnik.
Nič ni treba komplicirati. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

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

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi
naravnim tokovom.
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4. november od 21:15 do 6. november do 22:45

6. november  od 22:45 do 9. november do 00:31

9. november od 0:31 do 11. november do 3:37

10. november ob 6:58

Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v
stegna, jetra, kolke.

Velikodušnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali
nasvete je aktivirana v tem času. Poveča se želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku,
zato svetujemo sprehod v naravi. Dober čas za širši pogled na načrte, vendar ne preveč ugodno za delo na
detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

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

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

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

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

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

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

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

, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje  goleni,
gležnjev.  Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Povečano zanimanje za znanje izkoristite za učenje in komunikacijo z enakomislečimi posamezniki. V tem
obdobju se bo vaša potreba po svobodi in samostojnosti povečala in želeli boste vzpostaviti svoja pravila. Zelo
dober čas za branje, študij in znanstvena nagnjenja. Izogibajte se aktivnostim, ki zahtevajo disciplino in
podreditev, kot tudi dolgočasnim aktivnostim, kajti to se utegne občutiti še bolj intenzivno v očasu te lune.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.

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

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

, Luna v Ribah, rastoča. 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.

, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
krepitev energij v glavi, živcev glave, zobeh, očeh.

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

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

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

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

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

11. november od 3:37 do 13. november do 8:40

13. november od 8:40 do 15. november do 15:50

15. november od 15:50 do 18. november do 1:08
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17. november ob 16:17 je polna Luna

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.

18. november od 1:08 do 20. november do 12:24

20. november od 12:24 do 23. november do 0:58

v ozvezdju Dvojčkov. 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.

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

Družabnost, dobro razpoloženje in duhovitost so v vzponu in zanimanje za vse vrste informacij je prisotno v
teh dneh. To je dober čas za študij, intelektualne zadeve, poznanstva, konference, druženja vseh vrst. Vendar
lahko hitre spremembe in razpršitev pozornosti preprečita otipljive rezultate.
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.
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.

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

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

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

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

Dober dan za pranje perila.
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23. november od 0:58 do 25. november do 13:12

25. november ob 20:29 Luna dopolni zadnji krajec

25. november od 13:12 do 27. november do 23:01

27. november od 23:01 do 30. november do 5:04

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

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

. 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.

Če imamo ob tem krajcu morje težav, definitivno pomeni da bo v življenju treba nekaj spremenit.
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

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

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

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

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

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.
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30. november od 5:04 do 2. december

Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:

do 7:32, Luna v Škorpijonu, padajoča. Ugodno za sproščanje  energij 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.

Načeloma naj bi v tem času gojili pozitivne misli, saj negativne misli  sedaj zelo škodujejo telesu, pa tudi
energetskem ravnovesju v našem življenju.
V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno  v ravnovesju, če
pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in
z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 17. novembra 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.

Do 17. novembra je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem obdobju se
primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne gre ravno od
rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno hitreje, bolje in s
precej manj muke.
Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.
Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji hrbtenice:
najbolj neugodno:    polna luna v Levu
zelo slabo:                rastoča luna v  Levu
slabo:                        rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro:          padajoča luna v Levu
dobro:                       padajoča luna v drugih znamenjih
idealno:                    mlaj v drugih znamenjih

Lep pozdrav do naslednjič, namesto da vas »meče Luna«, naj vas Lunini cikli podpirajo.
Zvone Turk
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2  PRIJATELJ

3  POBUDNIK

4  FILOZOF

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

V tem mesecu se bodo pokazali rezultate tistega, kar ste se namenili izpeljati, hkrati pa boste polni vitalne
energije, da boste peljali naprej in nadaljevali z začetimi načrti ter opravili iz prejšnjega meseca. To je dober
čas, da okrepite aktivnost na vseh tistih področjih, kjer ste z rezultati zadovoljni in nehate vlagati energijo tja,
kjer vaše delo ni obrodilo sadov. Vaša sposobnost načrtovanja se bo še okrepila. Bolj boste dojemljivi za
estetiko stvari in lepoto. Lepota je tista, ki vas bo ta mesec navdihovala. Pazite se vihravosti in ne dovolite
okolici, da bi vplivala na vaše razmišljanje. Vihravost raje pustite ob strani in se skozi mesec namenite
preudarno, kajti pomembno bo, da ste v telesu, tukaj in zdaj. Dru

Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Rodokrozit

Mesec pred vami

To

Pred

ženje bo za vas izjemnega pomena v tem
mesecu. Vendar ne pozabite na počitek, saj bo energija včasih od vas zahtevala več kot ste vajeni.

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

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Ro

bo mesec, ko se bodo stvari pospe udejanjale. Mesec pred vami je čas, ko boste morda imeli občutek,
da vas čaka še veliko neopravljenega dela. Modro je, da ta dela tudi opravite, saj lahko s pravimi  potezami
povečate svoj dobiček v vseh svojih aktivnostih. Imeli boste občutek, da končno veste kam greste, vendar
bodite zelo pozorni, da ne postanete prevzetni, vzvišeni in svojeglavi. Ker je vaša energija zelo svojeglava in
včasih vihrava bo ključnega pomena, da vas v tem mesecu ne odnese v višave, kajti pristanek utegne biti zelo
trd. To ni čas novih idej in novih začetkov, modro se je poglobiti vase in metodično razmisliti. To s

Občutek za praktičnost
vam bo pomagal v tem mesecu ostati v ravnovesju. Bodite zelo pozorni v prometu.Poskrbite tudi za svojo
energijo, v tem mesecu bo ključno negovanje sebe!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jantar, Črni turmalin

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Flurit

čutek
kot da ste na veliki gugalnici.

č. S
če je potrebno znate prositi za pomoč.

čene nedokončane zadeve, ki jih je modro zaključiti, da si boste naredili
prostor za nove podvige.

čimer ste
začeli v prej č ne razpr

čajnega, vendar vam bo v tem mesecu dru

ženite preve

šje dolo

ževec

šeno

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

omembno je, da se odprete druženju in sodelovanju. To morda za
vas ni nekaj obi ženje prineslo veliko pomembnih usmeritev in
navezav, ki jih je modro prepoznati in tudi uporabiti. Bodite utelešeni in prisotni tuakj in zdaj!
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5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

Pred vami je mesec notranje inventure, ki lahko prinese velike spremembe. Modro je pogledati s čim ste
zadovoljni in kaj vam ne ustreza več v vašem življenju ter da stvari dobro pretehtate, preden se odločite za
korenite spremembe v svojem življenju.  To bo čas mirovanja in ni modro, da se bojujete z njim. Vsi nasveti
glede upiranja za vas v tem mesecu še dodatno veljajo, zato bodite zelo pozorni kje ste v uporu sami do sebe.
To potovanje navznoter vam bo razkrilo tiste aspekte sebe, ki jih

Poglejte na katerih področjih napredujete v skladu z načrtom in kje se stvari ustavljajo, preverite svoj
odnos do stvari in se po potrebi odločite a spremembe. Za okolico boste nemara nevidni in zdelo se vam bo,
kot da se nič ne dogaja. Pomembno je, da se ne naprezate in ne posku

s tokom!
Kristali, ki lahko pomagajo: Snežni obsidijan, Larimar

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

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Danburit, Žad

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

Iz obdobja planiranja boste v maju prešli na akcijo. Zna akciji, ko bodo na pot prišle številne
priložnosti za rast in razvoj. Ne pričakujte takojšnjih rezultatov in nagrad, kajti najprej boste soočeni z velikim
številom priložnosti, možnosti in dogajanja. Odprla se bodo številna nova vrata in modrost presoje bo v tem
mesecu ključnega pomena. Potrebno se bo namreč odločati med več izbirami. Zamisli in ideje vas bodo
dobesedno preplavile. Ker je želja po dejanjih silno močna je pomembno, da vas ovire ne vržejo iz čustvenega
ravnovesja v frustracijo ali izbruhe jeze. Ostanite stvarni in se več posvetite športnim aktivnostim, ki vas bodo
sproščale. Ohranjajte mirne
Kristali, ki lahko pomagajo: Aragonit, Beril
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Kyphi je kadilo, sestavljeno iz več snovi, ki so ga uporabljali v starodavnem Egiptu. Prvi zapisi o tem kadilu so
bili najdeni v piramidah, saj so ga postavili ob faraona, da bi ga le-ta lahko užival v posmrtnem življenju. V
obdobju Ramzesa III. je bilo v uporabi več receptur za izdelavo kadila, skoraj vsak tempelj pa je imel svojo.

Starodavni Egipčani so svoje vsakodnevno življenje popestrili z uporabo dišav. Jutra so pričeli s kadilno
bozvelijo, miro so uporabljali čez dan, večer pa je bil namenjen kadilu Kyphi. Slednji je igral vlogo posvečenega
kadila, saj je bil tudi del verskih obredov in darovanj. V svojih medicinskih knjigah so o njem pisali tudi
Dioskurid, Galen in Plutarh.

Najprej so zmleli mastiks, jantar, kolmež , bodičasto akacijo , limonsko travo
, meto in cimet . Sestavine so mešali po vrstnem redu,

tako kot so navedene in posamično. To zmes so imenovali osnova. Osnovo so nato navlažili z vinom in jo
pustili preko noči počivati v bakreni posodi. Nato so posebej sesekljali rozine in jih namočili v vino. Mešanico
so nato zmešali z osnovo in vse skupaj pustili počivati nadaljnjih pet dni. Po petih dneh so posebej zmešali
kadilno bozvelijo in med ter ju skupaj kuhali tako dolgo, da je petina zmesi izhlapela. Kuhanje namreč povzroči
izhlapevanje vode iz medu.

Med v medicini so cenili že v prvi egipčanski dinastiji, o tem pa pričajo tudi hieroglifi v sončnem templju
Neuserre v Abu Ghorbu. Prikazujejo čebelarje, kako pihajo dim v čebelnjak med odstranjevanjem satovnic.
Med so nato direktno vlivali v kozarce in jih zapečatili. Tako je ostal med uporaben še več let. Uporabljali so ga
za pripravo zdravil in mazil. Uporabljali so ga kot naraven antibiotik.
Ko se je med shladil, je kristaliziral. Tudi to so primešali osnovi in jo pustili počivati preko noči. Osnovi so
dodali še zmleto miro, ki je v naslednjih dneh celotno zmes rahlo osušila.

Vonj tega kadila je tako prijeten, da ga želimo zajeti s polnimi pljuči. Eterična olja, ki se skrivajo v njem,
prihajajo lepo po vrsti. Najprej kadilna bozvelija, ki pomaga pozabiti na preteklost in zgladi ostre robove
sedanjosti, nato limonina trava. Zanimiv je tudi dim, saj ga je obilo, vendar pa ga med izhlapevanjem spremlja
mirno brbotanje. Ko se kadilna bozvelija poslavlja, nas pozdravi mira, ki prevaga dan v noč. Pripravi nas na
spremembe v prihodnosti. Na koncu nas prebudi cimet, ki nas očisti.

Kyphi je imel tradicionalno 16 sestavin, ki so jih med obdelavo tudi prepojili s svetostjo, kajti svečeniki, ki so
pripravljali sestavine so med pripravo brali svete spise in blagoslavljali devinsko bitje vsake rastline in
sestavine, ki so jo s posvetitvijo mešali z drugimi. Šlo je za posvečen obred in ne naključno pripravo. Po
nekaterih podatkih sta obstajala lunarni kyphi, ki je vseboval 28 sestavin in solarni kyphim ki je imel kar 36
sestavin, in ki so ju pripravljali svečeniki po različnih templjih v Egiptu.

Vir: www.aromaterapija.si
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V zimskem času so okužbe še posebej pogoste, zato smo poiskali nekaj naravnih pripravkov, ki lahko
prispevajo krepitvi in vzdrževanju uspešne imunske obrambe. Izbrali smo že preizkušene: ehinacejo,
medicinske gobe, grahovec, črni bezeg in česen.

Telo se pred bolezenskimi mikrobi, ki nas obkrožajo, brani z natančno premišljenimi obrambnimi mehanizmi,
toda to zahteva utrjen imunski sistem. Kadar je telesna odpornost proti tujim mikroorganizmom, kot so virusi,
bakterije ali zajedavci, močno oslabljena, telo ne more uspešno vpoklicati lastnih celic in beljakovin, ki jih
navadno uporablja v boju proti napadalcem.
Znaki slabšega delovanja imunskega sistema so med drugim utrujenost, ponavljajoče se okužbe, počasno
okrevanje in tudi okužba z na splošno nenevarnimi mikrobi. K slabitvi imunskega sistema pripomorejo okoljski
dejavniki (na primer strupi iz okolja), psihični dejavniki (stres), prehrana (pomanjkanje cinka) in tudi nekatere
bolezni. Nekateri poleg zdrave in raznolike prehrane ter skrbi za dobro telesno pripravljenost in sprostitev
imunski obrambi pomagajo še z nekaterimi naravnimi pripravki.

Laboratorijske raziskave več različnih vrst ehinaceje (Echinacea sp.), rastline, bolj znane pod imenom ameriški
slamnik, in njenih sestavin so pokazale številne imunološke učinke in zdi se, da potrjujejo smiselnost uporabe
zelišča za podporo delovanja imunskega sistema. A klinične študije niso vedno upravičile pričakovanj, tako da
je tradicionalna uporaba ehinaceje za preprečevanje prehladov in gripe postala sporna. Leta 2007 objavljeni
pregled dotedanjih raziskav je do določene mere razjasnil položaj. Raziskovalci so primerjali rezultate 14
kliničnih študij in ocenili, da jemanje ehinaceje za 58 odstotkov zmanjša verjetnost razvoja prehlada. Ko do
prehlada vseeno pride, se njegovo trajanje v povprečju skrajša za okoli 30 ur.

Ehinacejo lahko vzgojimo na vrtu, njene zgoščene pripravke pa je mogoče tudi kupiti.
Ehinacejo lahko tudi sami vzgojite na vrtu. Najprimernejši odmerek ehinaceje je odvisen od uporabljenega
dela in vrste rastline. Pomembno je, da zelišče začnemo jemati takoj, ko se pojavijo simptomi (ali za zaščito že
prej). Pripravke iz korenine vrste Echinacea angustifolia ali Echinacea palida po navadi priporočajo v odmerkih
po gram trikrat na dan pri prehladih in v manjših odmerkih za njihovo preprečitev. Škrlatno ehinacejo
(Echinacea purpurea), znano tudi pod imenom ameriški slamnik, uporabljajo vso (skupaj s koreninami) ali le
zračne dele. Odmerek vsebuje poparek dveh do treh gramov posušenega zelišča trikrat na dan ali tri decilitre
soka, narejenega iz svežega zelišča, prav tako trikrat na dan. Za sok pretlačite sveže zračne dele škrlatne
ehinaceje z nekaj vode v mešalniku ali s paličnim mešalnikom. Sok se hitro pokvari, zato ga naredite le toliko,
kolikor ga potrebujete takoj. Seveda lahko različne pripravke ehinaceje tudi kupite in jih jemljete po navodilih
proizvajalca.

Ehinaceje ne uporabljajte, če ste alergični na člane rastlinske družine Asteraceae (na primer marjetice,
krizanteme, cikorijo in kamilico). Ljudje z alergijo na cvetni prah bi morali prav tako paziti, ker nekateri
pripravki lahko vsebujejo tudi cvetni prah. Občasno poročajo tudi o kontaktnem dermatitisu. Če imate
avtoimunsko stanje, kot je lupus, ali napredujočo bolezen, kot sta multipla skleroza ali aids, se pogovorite z
zdravnikom, preden vzamete ehinacejo. Ehinaceje ne smejo uporabljati bolniki, ki jemljejo zdravila za
zmanjšanje imunskega odziva (imunosupresivi).

h

1. Ehinaceja (Ameriški slamnik) skrajša prehlad
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2. Medicinske gobe premagujejo utrujenost

3. Grahovec za »kronično« izboljšanje

Tradicionalna azijska medicina kot sredstva za krepitev imunske odpornosti že dolgo ceni določene vrste
medicinskih gob. Čeprav utegnejo imeti tudi druge gobe (denimo bezgova uhljevka in bukovi ostrigarji)
nekatere ugodne vplive na zdravje, se je večina raziskav osredotočila na:

maitake ali veliko zraščenko (Grifola frondosa)
reiši ali svetlikavo pološčenko (Ganoderma lucidum) in
šitake ali užitnega nazobčanca (Lentinus edodes).

Gobe so v prodaji v obliki praškov (v razsutem stanju, da jih lahko pripravimo kot čaj, ali v obliki kapsul
oziroma tablet) in kot tekoči izvlečki, v katerih so zdravilne sestavine zgoščene. Praške teh treh gob včasih
prodajajo tudi pomešane v eni sami kapsuli.
Svetlikava pološčenka raste v šestih barvah; za zdravilne namene najpogosteje uporabljajo rdeče in vijolične
različice.

Medicinske gobe so lahko v pomoč bolnikom z motnjami delovanja imunskega sistema. Užitni nazobčanec
(šitake) vsebuje na primer ogljikov hidrat lentinan, ki v telesu spodbuja tvorbo celic T in drugih sestavin
imunskega sistema. Veliko zraščenko (maitake) na Japonskem množično uporabljajo za krepitev imunske
odpornosti pri rakavih bolnikih, ki dobivajo kemoterapijo. Raziskave so pokazale, da izvleček iz gobe poveča
učinkovitost nižjih odmerkov kemoterapije, hkrati pa varuje zdrave celice pred morebitnimi poškodbami.
Svetlikava pološčenka (ki jo na Kitajskem imenujejo tudi »nadnaravna goba«) po ljudskem izročilu pripomore k
sproščanju, zato je med drugim zelo primerna za zdravljenje stresa in izčrpanosti. Vsebuje tudi protivnetne
spojine, ki naj bi ugodno vplivale na obolenja dihal, kar je potrdila predvsem kitajska raziskava, v kateri je
sodelovalo 2000 bolnikov z bronhitisom. Pri 60 do 90 odstotkih tistih, ki so dobivali tablete s svetlikavo
pološčenko, se je bolezen v dveh tednih izboljšala.

Učinki medicinskih gob niso osupljivi; včasih je potrebno nekaj mesecev, da jih opazimo. Za doseganje čim
boljših rezultatov razdelimo priporočeno dnevno količino na dva ali tri odmerke in jih jemljemo s hrano ali
brez nje. Ker so medicinske gobe tudi priljubljeno živilo, jih lahko posušene dodajamo juham ali prelijemo z
vročo vodo in si tako pripravimo čaj. V Sloveniji so v lekarnah in trgovinah z zdravo prehrano na voljo
predvsem pripravki iz svetlikave pološčenke. Oljne kapsule iz spor te gobe, ki vsebujejo največjo koncentracijo
zdravilnih učinkovin, denimo, priporočajo kot dodatek ob zdravljenju sodobnih obolenj za krepitev imunskega
sistema, lajšanje neželenih učinkov zdravljenja in kot podporo standardni terapiji pri vseh boleznih z
zmanjšano imunsko odpornostjo.
Vse tri gobe so zelo varne, a jih je treba uporabljati v predpisanih odmerkih. Medicinskim gobam poleg
krepitve imunskega sistema pripisujejo še številne druge učinke. Niso pa primerne za ljudi, ki jemljejo zdravila
za redčenje krvi. Redko so mogoče tudi alergične reakcije.

V tradicionalni kitajski medicini so grahovec (Astragalus membranaceus) povezovali z lastnostmi ogrevanja in
ga obravnavali kot krepčilo za pljuča. Predvsem so ga uporabljali za zdravljenje prehlada, gripe in sinusnih
vnetij, ker virusom preprečuje, da bi se usidrali v dihalne organe. Priporočajo ga bolnikom z dolgimi boleznimi
in bolnikom, ki so občutljivi za ponavljajoče se okužbe. Zdi se, da izboljša delovanje imunskega sistema, tako
da se telo laže bori proti bolezenskim mikroorganizmom – zlasti virusom. Uporabljajo ga tudi za krepitev
imunskega sistema pri bolnikih, ki prejemajo kemoterapijo ali obsevanje. Grahovec je dobro poskusiti, če ste
izčrpani in utrujeni ter se vedno znova nalezete prehlada ali gripe, ker naj bi ob podpori imunskemu sistemu
zagotovil tudi več življenjske sile in energije.

Pustite, da tri do deset gramov posušene korenine grahovca 10 minut vre v tričetrt skodelice (180 mililitrov)
vode, nato precedite; poparek popijte v dveh odmerkih čez dan. Lahko jemljete tudi tablete ali kapsule po
navodilih proizvajalca, vendar ne več kot 7,5 grama posušene korenine na dan.
Opozoriti je treba, da grahovec priporočajo za kronične (daljše) okužbe in ne za hude akutne okužbe. Če pride
do okužbe, ko jemljete zelišče, ga takoj nehajte jemati. Ker grahovec podpira odpornost imunskega sistema, se
lahko pri njegovem jemanju zmanjšajo stranski učinki nekaterih imunosupresivnih oblik zdravljenja raka, kot
sta obsevanje in kemoterapija. Glede uporabe zelišča se morate zato prej posvetovati z zdravnikom.

SUPER ŽIVILA - nada l jevanje



4. Črni bezeg proti virusom

5. Česen kot »naravni antibiotik«

Nekatere novejše raziskave so pritrdile zdravilnemu učinku cvetov bezga (Sambucus nigra), kot ga navaja
ljudsko izročilo. Ima tako protivnetno kot protivirusno učinkovitost. Cvetovi so primerni za zeliščno zdravljenje
večine ljudi.

Najbolje je, da si pripravimo tinkturo (1 : 5 v 25-odstotnem alkoholu) na osnovi črnega bezga. Jemljemo jo
tako, da trikrat na dan vzamemo po jedi po 20 kapljic, razredčenih v vodi. Pri gripoznih stanjih si lahko
pripravimo tudi poparek, in sicer tako, da tri grame bezgovih in tri grame lipovih cetov prelijemo s skodelico
vrele vode. Popijemo šest do osem skodelic na dan. Bezgove jagode že dolgo uporabljajo za napitke, novejše
raziskave v Izraelu pa so ugotovile, da komercialni pripravek bezgovih jagod s standardizirano količino
antocianinov (vijoličnih sestavin, ki jagodam dajejo barvo) pomaga blažiti simptome gripe in skrajšuje okužbo.

Izraelski raziskovalci domnevajo, da izvleček deluje tako, da spremeni površino virusa in mu prepreči, da bi se
zasidral v telesu. Na tržišču je na voljo kar nekaj komercialnih pripravkov iz bezgovih jagod, ki jih uporabljamo
skladno z navodili na izdelku.
Čeprav črni bezeg vsebuje majhne količine sambunigrina, o strupenosti ne poročajo. Surovi plodovi niso užitni.
Povzročajo lahko slabost in bruhanje.

Večina ljudi pozna česen (Allium sativum) kot naravni antibiotik, ki pomaga preprečevati bolezni srca, znižuje
holesterol in krvni tlak ter preprečuje tvorbo krvnih strdkov, povzročiteljev srčnega infarkta. S česnom si lahko
pomagamo tudi pri krepitvi imunskega sistema. Laboratorijske raziskave so pokazale, da ima česen in več
njegovih sestavin učinke proti številnim mikroorganizmom, ki povzročajo bolezni, kot so sevi virusov gripe.
Česen pomaga proti prehladu in gripi tudi zato, ker spodbuja dejavnost imunskih celic. Deluje tudi varovalno,
da do prehlada ne pride.

Poleg surovega česna v prehrani lahko uživamo tudi tinkturo ali kapsule na osnovi česna. Z okužbo se
spopadamo z dvema strokoma svežega česna na dan. Nasekljamo ju in pustimo, da pet do 10 minut počivata,
preden ju uporabimo za kuho. To omogoči, da se oblikuje zdravilno dejavna sestavina alicin. Za preprečevanje
uporabimo po tri stroke na teden. Tinkturo jemljemo tako, da spijemo 20 kapljic v kozarcu vode dva- ali trikrat
na dan. V primeru, da jemljemo kapsule (300 miligramov suhega izvlečka ali praška), pa vzamemo eno do tri
kapsule na dan.

Čezmerno uživanje svežega česna, praška ali izvlečka lahko povzroči pekoče bolečine v želodcu. Daljša uporaba
česna lahko spremeni (okrepi) učinek nekaterih zdravil, ki preprečujejo strjevanje krvi.
Če ste noseči ali dojite, zelišča oziroma medicinske gobe, opisane v tem prispevku, uporabljajte le po nasvetu
zdravstvenega strokovnjaka, česen pa uporabljajte le v navadnih kuharskih količinah.

Vir: bodieko.si

SUPER ŽIVILA - nada l jevanje



LiLi SoRuM, ki se z numerologijo profesionalno ukvarja že od leta 2004, pravi, da nam osebna analiza pomaga
pri razumevanju samega sebe. Je orodje spoznavanja svojega bistva, močnih in tudi šibkih točk. Pomaga nam
razumeti izzive in vedno znova ponavljajoče se vzorce. Ko se soočamo s težkimi situacijami v življenju, je taka
pomoč še kako dobrodošla.

Opozori nas, v čem smo močni, in to brez učenja in truda. Opisuje, kako nas okolica dojema in kako to sliko
bolj pozitivno oblikovati. Prek osebnih števil lahko poiščemo svoje poslanstvo in nalogo na Zemlji, v življenju.
Izjemno natančno opisuje pozitivne in manj pozitivne aspekte nas kot osebe. Brez obsojanja opisuje in ponuja
boljše rešitve. Duhovna numerologija ponuja vpogled v našo karmo in nam s praktičnimi usmeritvami razloži,
zakaj se nam določene zadeve v življenju vztrajno zapletajo ali zatikajo; pa naj gre za odnose, posel ali zdravje.

Numerologija ponuja tudi vpogled v obdobja našega življenja. Tako se bolje pripravimo na tekoče leto, mesec
ali pač določen čas. Vsak izmed nas je v svojem osebnem letu, ki seveda nosi specifične vplive. Za vsak dan
lahko izračunamo, kaj nam prinaša na ravni osebnostne rasti ali na splošno. Saj vemo, da je čas za delo in čas
za počitek; je čas za družino in čas za študij, selitev in podobno.

LiLi SoRuM zase rada reče, da je popolnoma običajna ženska, ki jo zanimajo nenavadne reči. Tako jo je
radovednost pripeljala tudi do starodavne vede o številih, numerologije, s katero se  ukvarja že več kot 10 let.
Numerologija je zakladnica znanja in je čudovito orodje za tiste, ki so pripravljeni delati na svoji osebnostni,
duhovni in čustveni rasti.

Pri LiLi si lahko naročite poglobljeno osebno analizo, ki vam bo ponudila vpogled v vašo dušo, Karmo, obdobja
življenja in še kaj. Kadar je v Sloveniji, organizira delavnice, kjer se lahko naučite osnove numerologije,
odkrivate božansko v sebi ali pa se učite manifestirati s pomočjo vede o številih.

Oblikovala je prve slovenske numerološke karte: 'Odgovori v številkah', ki nudijo zelo ozek in direkten odgovor
na naša vprašanja.

V kontakt z njo lahko stopite preko maila:

ali preko FB:
kjer lahko vsako jutro pričnete z numerološkim vodilom in si preberete še kaj

zanimivega

LiLi za vse bralce Namarie v novembru podarja z

Vsebuje:

· osebna števila, ki so podrobno razložena, kar nudi poglobljen vpogled v sebe

· kaj skriva vaše ime, kaj priimek, kaj nosi prvi samoglasnik vašega imena

· katere so življenjske lekcije vaše duše

· kaj o vas pove vaš rojstni datum

V kontakt z njo lahko stopite preko maila: in v mailu zapišete kodo

Izra un 1
(redna cena 45 €, torej z 20 % popustom: 36 €)

· imate morda kak karmi ni dolg - kakšen je in kako ga odpla ati

ime in priimek ob rojstvu (torej dekliški) in rojstni datum.

č

č č

20% popustom

Namarie20

Izra un 1

Ob naro ilu je potrebno navesti slede e podatke:

č

č č

lili.sorum@gmail.com

lili.sorum@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/-NuMeRoLoGiJa-beLe-LiLije-LiLi-SoRuM-
/105002822903304?fref=ts

P RIP O RO Č AMO - N UMERO LO G IJA  BELE  L I L I JE



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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

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

številki še posebej vše želeli ve
šljite e-mail. Vaše mnenje šteje!

13   DIVINE

Spletne strani:

© Copyright 2000-20 Taja Albolena s.p.

E-mail:___________

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

Zvone Turk je na za astrolo ga

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

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

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

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

Blog
http://divine.si/blog/

www.divine.si
www.fengshui.si


