
Pozdrav svetlobe !

Deset let je tega, kar sem poleg moje ljubezni do prostorov in feng shuija svoje delovanje prenesla
tudi na področje osebnega svetovanja. Prostori so me vodili v notranji prostor in tako se deset let
kasneje ukvarjam z najpomembnejšim prostorom na svetu, notranjim centrom moči. Notranji center
je mesto iz katerega kreiramo vse kar nas obdaja, je mesto svetosti in predvsem mesto mirnosti. In
mirnost je tista veščina naše Biti, ki nam bo v tem izjemnem času še kako prav prišla. Ja, veliki valovi
so pred nami in po štirih letih pavze sem se odločila, da je čas, da predstavim orodje in prakse, ki nam
pomagajo v božanski tok in ki nam pomagajo utelesiti vse o čemer beremo. Še vedno ugotavljam, da
smo preveč v glavi, da se upiramo temu, da bi utelesili svetlobo, ki mi smo. In Divine Flow Te vodi iz
glave v srce, iz stresa v radost. Razkriva mehanizme, kako delujejo naši možgani, naš živčni sistem,
kako ustvarjamo stres in predvsem kako ta stres lahko preobrazimo v radost.

Radost je tista, ki nas vodi, da rastemo tudi takrat, ko bi se raje skrili in se pomanjšali. Vodi nas v skrite
kotičke lepote in hvaležnosti in z roko v roki sodeluje z ljubeznijo. Mene je očarala in začarala, kajti
dojela sem s kakšno čarobnostjo in mističnostjo je povezana. Vodi nas v ekstazo in popolno zlitje,
celovitost samega sebe. Moč Radosti me vedno znova spomni na to, kako enostavno je življenje in
kako pomembno je, da zmoremo biti iskreni s seboj, kajti v trenutkih umirjenosti in iskrenosti, ko si
resnično povemo resnico, se pojavi kot nenapovedan gost in v svojem naročju prinese izjemne
darove.

In oktober je mesec, ko nam bo dnevna praksa zelo prav prišla. Spominjala nas bo na to, da se je
potrebno uglasiti s svojim pristnim, avtentičnim jazom, s tistim delom, iz katerega radost vznika.
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

SKOZI ŽIVLJENJE TE VODI
NOTRANJE, UČEČE SE,
IGRIVO BITJE,
KI JE TVOJ PRAVI JAZ.

Iluzije - Richard Bach
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11.10.2013 Objemi otroka v Sebi!

12. in 13.10.2013 DivineFlow

18.10.2013 Moč Radosti.

19.10.2013 Zmenek z Žensko Dušo

začnemo s prvim 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

premierno predstavljam , ki Te vodi iz stresa v radost. Več o druženju
v nadaljevanju. Za tokratno premierno druženje je prispevek 188€. Prijave obvezne na mail!

začenjamo z novim spletnim popotovanjem vase, Radost bo fokus
našega spletnega druženja, kajti radost preobraža energijo in nam pomaga, da se vedno znova
uglašujemo na frekvenco svojega izvornega, avtentičnega jaza. 28 dni boste vsak dan dobile
dostop do zvočnih praks, kjer bom vodila skozi različne aspekte radosti in kako jo živeti v praksi.
Pripravite se na izjemen mesec. Prispevek 44€. Prijave na mail so obvezne!

ob 13. uri vabim na , ki nas bo vodil v stik z avtentičnim pristim
jazom, kjer izkušamo potenciale za našo rast in medsebojno povezanost z življenjem in vsemi
ljudmi. Ključ je v utelešanju tega kdo ti si v resnici, tvojih hrepenenj, darov, potencialov in talentov
na način, skozi katerega prispevaš k preobrazbi sveta in ljudi. Da to utelesiš s strastjo, močjo in
milino. In da to tudi živiš, tukaj in zdaj.
Ena glavnih stvari, ki jih slišim vedno znova in znova s strani žensk je, da vsi vemo kaj želimo,
težava se vedno pojavi v tem kako priti do tega. Sama sem šla v svojih druženjih še korak naprej.
Ne le da pogledamo kako, pogledamo tudi zakaj delamo kar delamo in od kje to izhaja.
Na srečanju bomo spoznale razliko med egom ali nižjim jazom, našim avtentičnim jazom in
izvornim jazom ali višjim jazom. Ko govorimo o svojih željah in hrepenenjih je ključno razumevanje
od kje izhajamo. Prispevek za druženje je 108€. Prijave so obvezne na e-mail!

Prijave obvezne na mail!

25.10.2013 Odstirale 7 tančic Božanske Ženske.začnemo z novo skupino na spletu kjer bomo Na
tem notranjem popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza
druga čakra, druge kvalitete. Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo našega življenja. Če smo
povezane s svetlimi aspekti, jih vedno znova zavestno izbiramo v svojem življenju, tkemo
prečudovite vzorce v tej tapiseriji. In če se ločujemo od senčnih aspektov teh istih arhetipov, jih
zanikamo ali pa se z njimi nenehno bojujemo v sebi, so vzorci na tapiseriji kaotični, brez harmonije
in povezanosti. Skozi naše druženje te bom popeljala na posebno potovanje skozi sedem notranjih
obrazov, ki so tvoji zavezniki na poti rasti. Vseh sedem moraš spoznati in jih objeti v sebi, da bi
postala Boginja. Prvo srečanje je posvečeno srečanju z Divjo Žensko.
Odstiranje 7 tančic Božanske ženske je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi 8 tednov in bo
pred vami vsakič razgrnilo novo ploskev notranjega diamanta, ozaveščanja in zdravljenja sebe. Gre
za izjemno transformativno izkušnjo in zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno
pomemben aspekt tega popotovanja.  Prispevek 233€.
Več o popotovanju na spletni strani http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html
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Seveda veste, da je živeti iz srca osnova za premik v novo dobo, zlato dobo. O tem beremo in poslušamo že
vrsto let, pravzaprav več desetletij. In vendar se mi pogosto zdi, da nismo čisto nič bližje tej zlati dobi, ne glede
na to kako močno si jo želimo in ne glede na to koliko o njej govorimo. Zakaj? Ker ne gre za nekaj, kar se bo
zgodilo zunaj nas, premik se lahko zgodi le v nas. In premik o katerem je govora je premik iz glave v srce.

Tudi o premiku se govori že desetletja in pogosto pozabijo omeniti, da je prehod iz glave v srce, iz razuma v
čutenje možen samo preko telesa. Utelesiti je potrebno svojo božanskost. Utelesiti božanskost pomeni, da
čisti ljubezni, ki se rojeva v tebi, daš glas. Da ustvariš sveti prostor v svojem telesu, skozi katerega sebe
prepoznavaš kot svetlobo medtem ko si v svojem človeškem telesu.

Proces, ki ga je potrebno narediti ni vnebovzetje kot mnogi razlagajo temveč utelešenje. Tukaj smo, da v
polnosti utelesimo vso svojo svetlobo, vso svojo božanskost in živimo to življenje kot božanskost.

Ljubezen je občutenje svetlobe, ki se izraža skozi življenje. Gre za tok, za pretok življenja skozi nas. In ker se
tega pretoka bojimo, ga zanikamo, ga pogosto ustavimo. V drami vsakodnevnega življenja, ki se nam dogaja
enostavno pozabimo na svetlobo, ki se izraža skozi nas kot ljubezen in cel spekter čustvenih izrazov, ki so nam
na voljo. Če del sebe zanikamo, ustvarimo senco, kajti temu delu nas ne dovolimo, da se izrazi skozi nas, da
teče skozi nas. To svetlobo, ki je v toku, ki teče skozi nas ustavimo in ustvarimo oviro na poti, kjer se svetloba
spremeni v temo, ker tam ni pretoka. In to upiranje pretoku ustvarja bolečino.

Ena najbolj presunljivih izjav tega poletja je bila zame nedvomno misel, da negativna čustva ne obstajajo.
Preberite še enkrat … negativna čustva ne obstajajo. To je zgolj naša interpretacija. Tvoje upiranje je tisto, ki
ustvarja bolečino. Ja seveda boli. Ampak upiranje je tisto, ki je boleče, in ne energija, ki teče skozi.
Če si predstavljate cev za zalivanje vode, ki jo prepognete na polovico. Voda je zataknjena, ne more se
premikati in togost te prepognjene cevi ustvari pritisk, velik pritisk na drugi strani. Ko niste v toku, ko sodite,
zanikate, kritizirate ali obsojate sebe ali kogarkoli zunaj sebe ustvarjate v svojem telesu tak pregib, kjer se tok
energije ustavi in togost ustvarja pritisk, napetost, ki ustvari vnetje v telesu, ustvari stres. In medicinske
raziskave zadnjih let kažejo na to dejstvo, da je vzrok večine bolezni, če ne kar vseh ravno vnetje v telesu, Tako
se bolezen začne.

In isto stvar srečamo, ko se usmerimo na psiho. Mnoga priznana imena na tem področju govorijo o tem, kako
je upiranje tisto, ki nas drži ujete v realnosti nižjega jaza. In da je vse kar moramo narediti, da se spustimo in
predamo. In vendar čeprav imamo vse potrebne informacije ne vemo kako to narediti v praksi.

Da bi se lahko premaknili v srce in živeli iz srca je pomembno, da stopimo v stik z delom nas, ki je del te
realnosti, s svojim avtentičnim jazom. Avtentični jaz je tisti del tebe, ki ima širšo sliko, ki je strasten, ki je
ognjevit, vitalen, radosten in ve kam gre. Da ga prepoznamo v sebi se moramo naučiti razsodnosti, da
prepoznamo: »Kaj je tisto, kar te premika v življenju strah ali vitalnost, bolečina ali strast?«

In to je umetnost. To je stvar dnevne prakse. To ni enkratna stvar ali stvar tehnike. Je stvar prakse, ki jo vedno
znova in znova ponavljamo.

In vem kako Te lahko peljem tja. Po 4 letih intenzivnega iskanja in svoje dnevne prakse sem dobila vpogled v
to, kam vodim samo sebe in kaj počnem. Moje 20 letno popotovanje vase dobiva nove širine in globine in to
želim deliti s Teboj.
DivineFlow razkriva kako ustvarimo stresne tokokroge v svojem življenju, kako po teh strategijah, ki so
vtisnjene v naš živčni sistem živimo, kajti enostavno reagiramo nanje. Za to poskrbi naša biologija, bolj
natančno hipokampus v možganih. In pot iz začaranega kroga vodi skozi notranjo alkimijo, kjer v notranjem
kotlu pravzaprav odpiramo stresne tokokroge, jih preobražamo, ustvarjamo tokokroge radosti in potem skozi
dnevno prakso to na novo ustvarjeno formo tudi utelesimo tako, da postane naša nova navada. Skozi svoje 20
letne izkušnje lahko namreč potrdim, da je stare navade najtežje opustiti. In to vedo povedati mnogi ljudje, ki
so prišli na seminarje take in drugačne, z njih odšli spremenjeni in vendar so se sčasoma vrnili v stare tirnice,
ker novih niso negovali, da bi postale dovolj močne, da bi notranji promet stekel po njih.
Če te zanima več se mi pridruži na vikend druženju .12. in 13. oktobra 2013 od 13. do 19. ure
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„Nekoč so v vasi na dnu velike kristalne reke živela neka bitja. Rečni tok je tiho oblival vse: mlade in stare,
bogate in revne, dobre in slabe, šel je svojo pot in vedel je le za svoj lastni kristalni jaz.

Vsako bitje se je, kakor je vedelo in znalo, držalo za veje in skale na rečnem dnu, kajti držanje je bilo njihov
način življenje, upiranje toku pa nekaj, kar se je vsak učil od rojstva.

Toda neko bitje je končno reklo: „Dovolj mi je držanja. Čeprav ne morem videti z lastnimi očmi, verjamem, da
tok ve, kam gre. Spustil se bom in naj me odnese, kamor hoče. Če se bom še naprej držal, bom umrl od
dolgočasja.

Drugi so se mu smejali: Norec. Spusti se in tok, ki ga obožuješ, te bo zgrabil in raztreščil ob skalah in umrl boš
hitreje kot od dolčasja.

Toda on se ni oziral nanje. Zajel je zrak in se spustil. In tok ga je takoj zgrabil in treščil ob skale.
Vendar ga je čez čas, kajti bitje se ni hotelo znova prijeti, tok osvobodil z dna in nič več ga ni moglo raniti.

Bitja nižje ob reki, ki ga niso poznala, so vpila: „Poglejte čudež! Bitje, kot mi in vendar leti! Poglejte, prišel je
mesija, ki nas bo odrešil!“

In ta, ki ga je nosil tok, je rekel: „NIč bolj nisem mesija kot vi. reka nas želi osvoboditi, če se le upamo spustiti.
Naša prava naloga je prav to potovanje, ta dogodivščina.“

Toda še glasneje so vpili: „Rešitelj!“ in se držali za skale. Ko so spet pogledali, ga že ni bilo več in ostali so sami
s svojimi legendami o Rešitelju.“

Zgodba o Mesiji, ki je prišel na zemljo, da bi ljudi naučil novih stvari. Kjerkoli se je pojavil, so ljudje hoteli, da bi
delal in mislil namesto njih. Zato se je odločil službo mesije pustiti.

nekaj utrinkov iz knjižice MESIJIN PRIROČNIK (navodila za napredne duše), ki jo Richardu podari Don (mesija):

PERSPEKTIVA –
UPORABI JO ALI PA IZGUBI.
POZABLJAŠ, DA, KAR SE DOGAJA OKROG TEBE,
NI RESNIČNOST.

UČENJE JE ODKRIVANJE TISTEGA, KAR ŽE VEŠ.
DELOVANJE JE PRIKAZOVANJE, DA TO VEŠ.

UČENJE DRUGIH JE OPOMINJANJE, DA TUDI ONI VEDO.
VI VSI STE UČENCI, DELUJOČI, UČITELJI.

NE OBRNI SE OD MOŽNIH PRIHODNOSTI,
PREDEN SE NE PREPRIČAŠ,
DA NI NIČESAR,
KAR BI SE LAHKO NAUČIL OD NJIH.

VEDNO SE LAHKO SVOBODNO PREMISLIŠ IN
IZBEREŠ DRUGAČNO PRIHODNOST ALI DRUGAČNO PRETEKLOST.

TAKEGA PROBLEMA,
KI NE BI IMEL DARILA ZATE,
SPLOH NI.
PROBLEME IŠČEŠ,
KER POTREBUJEŠ NJIHOVA DARILA.

-BEREMO ILUZI JE  R ICHARD  BACH-BEREMO ILUZI JE  R ICHARD  BACH



Oktober je mesec, ki vas bo postavil pred neljubo dejstvo, potrebno se bo umiriti. Ko opazujem svet z
energijskega stališča vidim, koliko stresa ustvarjamo dnevno. Trenutno smo kot družba popolnoma
pod stresom. In zanimivo je dejstvo, da stres v resnici ni le rizični faktor, kot ga mnogi predstavljajo,
stres je bolezen. Stres je kot virus v vašem živčnem sistemu, ki povzroča, da ljudje posegajo po
alkoholu, hitri hrani, sladkorju, zdravilih in ostalih omamnih substancah. Ob tem imamo lažen
občutek, da je stres odšel stran, vendar se kmalu vrne ojačan. Stres je vzrok za depresije, srčne
bolezni, diabetes in druge vodilne bolezni sodobnega časa.

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.

In verjemite mi, oktober bo idealen mesec za čiščenje notranje krame. Mesec nas bo soočal z našimi
paradigmami, pogledi na svet, vse nas bo sililo v to, da nekaj »naredimo«, vsaj tako bomo čutili ta
premik navznoter. V resnici ne gre za to, da bi karkoli morali narediti. Ni poanta v delovanju.
Pomembno je, da prepoznamo kje smo v stresu, kje smo v notranjem upiranju, kaj je tisto kar
skrivamo sami pred seboj, s čim se nismo pripravljeni spogledati. Kajti če se ne spogledamo s tem,
gre to v našo senco, to zanikamo v sebi in krepimo notranji stres in notranje upiranje.

Dejstvo je, da nas ta stres utruja, izčrpani smo, naša nadledvična žleza je na koncu s svojo močjo in
enostavno ni energije, da bi sploh vstali iz postelje in šli skozi svoj dan. Mesec vam bo dal priložnost,
da prepoznate kakšne programe nosite v sebi in da na novo naložite programe na svoj notranji disk.
Namesto programe stresa in upiranja imate možnost, da si v svoj živčni sistem naložite programe
radosti in sreče. Slišati je sila enostavno, kajne. No to kar od nas zahteva je dnevno prakso.

Vendar to ne zmanjša dejstva, da bo mesec oktober idealen mesec za energijsko čiščenje vašega
doma, vašega notranjega doma – Dan Tiena pri moških in maternice pri ženskah. Na ta način iz
svojega notranjega centra dobesedno na novo naložite program za cel energijski sistem. Mnogi se ne
zavedajo, kako pomemben je naš notranji center. Sploh pri ženskah vidim, kako smo pozabile na
svojo maternico. Maternica je središče energijskega telesa ženske, ki sidra celotno sveto geometrijo
ženske in jo drži v ravnovesju. Če je vaša maternica ven iz ravnovesja je vaše celotno življenje ven iz
ravnovesja. Tako je. Kajti maternica je center vašemu oktaedru, tetraedru, vsem telesom, ki vas

NEG UJ  LU O KTO BER 3Č V  SEBI - SMERNIC E  ZA 201NEG UJ  LU O KTO BER 3Č V  SEBI - SMERNIC E  ZA 201



obdajajo, drži vaše eterično, čustveno, mentalno telo, iz maternice lahko vstopate na katerokoli
raven, zakaj? Ker je v centru, ker je središče vesolja, vašega vesolja. Tako kot je kozmična maternica
središče kozmosa. In je zemeljska maternica središče zemlje. Na energijskem nivoju smo krogla in ta
krogla ima v sredini center, ta center je vaš center moči in starodavne borilne veščine o tem centru
govorijo kot o Dan Tienu. Ko se je mojster usidral v svojem centru ga nihče ni mogel premakniti,
takšna je moč bivanja v svojem centru. In oktober nam bo pokazal kako pomembno je bivati v svojem
notranjem centru, da si stabilen, da imaš jasnost in si resničen s sabo in z drugimi.

Vse se začne v maternici. Čista resnica – vsako življenje, tudi tvoje se je začelo v tem centru vesolja, v
maternici tvoje mame.

Kako veste, če je čas za ponovno utelešenje, osrediščenje, če je čas, da se spustite v svoj notranji
center? Ste pod stresom? Se počutite preobremenjeni? Preplavljeni s čustvi in energijo? Ste
raztreseni? Imate težavo s tem, da se zberete in ste jasni? Ste otopeli, ne čutite ničesar? Depresivni?
Imate težavo s tem, da bi v svojem življenju videli karkoli navdušujočega? Imate težavo z organizacijo,
pozabljate stvari? Ste globoko izčrpani?  To so vse simptomi, ki kažejo da niste v svojem centru. In
verjemite mi, mesec oktober ni mesec za hitre popravke in bližnjice.

Prvi korak je, da smo iskreni s seboj in si priznamo, kje se nahajamo, da si nehamo metati pesek v
oči. Da si nalijemo čistega vina.

Vendar samo prepoznavanje tega kje se nahajamo ne bo dovolj. Ko veš kje se nahajaš je potrebno
prepoznati kam želiš iti, potrebno je naravnati svoj notranji kompas. In tudi ko izkusiš novo realnost
jo je potrebno utelesiti, kar pomeni zavezanost sebi in temu, da delaš dnevne prakse, da se dnevno
uglašuješ na frekvenco, ki si jo izbral. To nenehno uglaševanje na novo frekvenco je povezano z
avtentičnostjo, da si iskren in si poveš resnico o tem kdo si in potem se na to resnico vedno znova
naravnavaš, uglašuješ.

Mesec nas bo spodbujal k potrebnim spremembam, kajti oktober je tradicionalno mesec
preobrazbe. Premikamo se proti portalu Samhain konec meseca, ki predstavlja prehod med smrtjo in
ponovnim rojstvom. In kot sem zapisala že velikokrat, če ne boste voljni, da se premaknete, vas bodo
premaknile okoliščine, kajti vedno si skreiramo izzive, ki nas premaknejo, če se nismo volni
premakniti sami. Ločevanje, izguba, bolezen so samo znaki za resen notranji vpogled in premik.

Izziv s katerim boste soočeni v tem mesecu so vaši strahovi s katerimi upravičujete to, da se ne
premaknete, z drugimi besedami, soočeni boste s področji, kjer sami sebe sabotirate. Arhetip
notranjega saboterja bo v tem mesecu močno prisoten in potrebno ga bo sprejeti in objeti, no vsaj
priložnost imamo, da to storimo. Soočeni bomo s svojim notranjem uporom, s potrebo po oklepanju
znanega. In potrebno se bo spustiti, prepustiti. In veste kaj vam pri tem lahko pomaga? Pravzaprav je
najpomembnejša stvar, da se sprostiš in umiriš. Več o praksi mirnosti pa v nadaljevanju.

DIVINE.SI

NEG UJ  LU O KTO BER 3Č V  SEBI - SMERNIC E  ZA 201NEG UJ  LU O KTO BER 3Č V  SEBI - SMERNIC E  ZA 201



Samhain, 31. oktober
Ključ: Počitek
Simbol: Buča, jabolko, črna mačka
Kristal: Jet, Obsidijan, Črni turmalin

Samhain je najpomembnejši keltski praznik, saj označuje začetek Keltskega novega leta in je bolj poznan kot
Haloween ali noč čarovnic.

To je noč, ko je mogoča komunikacija z duhovi prednikov. Na to noč je tančica med svetovi najtanjša.
Praznoverje je preživelo originalni pomen, ko so se bitja narave, vile, palčki, škrati, salamandri in ondine,
umirila in nehala s svojim običajnim delom, skrbjo za naravo. Začelo se je obdobje počitka in notranjega
opazovanja. Ta praznik označuje tudi tretjo in zadnjo žetev.

Samhain je

Samhain je bil tradicionalno praznik globoke povezave z lastno duhovnostjo in duhovnimi koreninami. Gre za

Tukaj dopustimo, da na To je večer posvečen tistemu delu
boginje, ki predstavlja modro Boginja Hekata odpira pot, po kateri staro leto odhaja in novo prihaja.
Simbolično predstavlja križišča, kjer se srečujejo svetovi.  Povezuje plodnost s smrtjo. Čez dan omogoča
bogato žetev, ponoči pa je boginja magije, duhov in grobov. Je boginja ciklusov, ki vključujejo smrt in ponovno
rojstvo. Je kraljica podzemlja, ki nosi baklo in osvetljuje pot v prihodnost.
H naša notranja priča na vsakem u. Kot opazovalka
nas nagovarja v simbolnem jeziku sanj in za nas ustvarja povezave. Hekata i,

Za intuitivnega človeka ni nič skrivnostnega ali nadnaravnega, da vidi, kako se je
situacija razvila ali od kod nekdo prihaja.

Hekata je kot notranja priča molče navzoča na pomembnih križiščih v našem življenju.

Priporočamo, da na ta dan odpustite vse svoje zamere in bolečine. Napišite seznam vsega kar odpuščate na
list papirja in zažgite. Kot zaščito pred duhovi je staro priporo ta dan nosite pri sebi črne kamne.

čas prehoda, v katerem se v temi razvijajo nova pojmovanja, ki se pripravljajo na novo rojstvo. Gre
za praznovanje smrti, kajti smrt starega predstavlja katalizator za transformativno alkimijo ponovnega rojstva.
Vse staro mora umreti, da naredi prostor novemu in ta praznik simbolizira ta proces. Samhain predstavlja
konec starega leta in začetek novega leta. Gre za zaključek enega cikla in nov začetek, ki razkriva nove
mo

čne se s spustom v temo, ki je znotraj nas, z namenom, da bi na

čas preiskovanja lastne du čanje z notranjim svincem, ki me vleče navzdol. Osvobajanje starega vam
omogoči, da va

četkom novega ciklusa in časti vmesni prostor med svetovi in med dimenzijami. Predstavlja
začetek najglobljega, najtemnej četek zime.

č

Č č č č č č

če prepoznavati
čine.

čilo, da na

žnosti.

Za šli notranji svinec, ki predstavlja alkimistovo
osnosvno substanco, ki jo v notranji posodi spremeni v zlato.

še in za soo
ša notranja plodna prst sprejme nova semena, nove poti, ki se oblikujejo v temi. Samhain slavi

mir v temi pred za
šega dela leta, za

š stari jaz umre, da se lahko rodimo na novo.
žensko.

ekata, boginja intuitivne in jasnovidne modrosti, je križiš
vidi v tri smeri hkrat vidi povezavo

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.
Ko prispete na cestni razcep, je tam. Vidi, od kod prihajate in, kam vas lahko popelje dvoje poti iz razcepa.

e ste pozorni na sanje in so asnosti, e rpate iz nakopi enih izkušenj ter uporabljate intuicijo, ko se odlo ate
za smer, poznate arhetip.

Hekata je boginja intuicije.
Z intuitivno zaznavo je mogo vzorce, ki povezujejo

pretekle situacije ali razmerja in sedanje okoliš
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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

In diham.
Globoko zajemam sapo
in občutim zrak, ki mi polni pljuča.
Občutim zrak kot ljubezen,
nič drugega kot ljubezen.
Danes čutim povezavo ljubezni.
Danes čutim hvaležnost za življenje.
Danes čutim radost v občutenju ljubezni.
Moj obstoj zadošča.

MO LIT EV  T EG A  MESEC A



UVAROVIT...

Afirmacija deve kristala

kamen mirnosti
"Radostno sprejemanje je tema tega meseca in zato sem pritegnil Tajino pozornost, da sem lahko ta mesec v
vaši družbi. Moje glavno področje delovanja je prepoznavanje večne narave Duše. Pomembno je prepoznati,
da je duša vaš del, ki vam je vedno na voljo. Pomagam pri umirjanju in občutenju miru. V tem notranjem miru
se ustvari sveti prostor v katerem lahko prepoznate svojo vrednost. Kajti ko se povežete s svojo vrednostjo,
začutite samospoštovanje, utelešate dušo in takrat lahko začnete to utelešeno dušo živeti v polni povezavi z
večnim Jazom, z vsem kar je. Zdravim ranjeno srce in pomagam pri ozaveščanju vzorcev pomanjkanja.
Pomagam vam resnično dojeti, da pomanjkanje ne obstaja, da je to le vaša perspektiva, vaš pogled na svet. Še
posebej ko govorimo o finančnem pomanjkanju pomagam pri ozaveščanju strahu. Uglasim vas na frekvence
ljubezni, radosti in izobilja. In ko se počutite ločene, vam pomagam priti v stik s svojo dušo, se povezati in
živeti v entuziazmu.“

Uvarovit je kalcijev kromov granat s kemično formulo Ca3Cr2[SiO4]3. Uvaroviti so precej redki granati svetlo
zelene barve. Kristali so običajno majhni in spremljajo kromit v peridotitu, serpentinitu in kimberlitih. Odkril
ga je Hermann Heinrich Hess

Uvarovit je eden od najredkejših mineralov iz granatne skupine in edini, ki je izključno zelene barve. Mineral
ima lepo razvite drobne kristale in je zaradi izjemnega sijaja in barve med zbiralci zelo iskan.Pojavlja se tudi v
kristaliničnih marmorjih in skrilavcih v gorovju Ural v Ruski federaciji in Outokumpu na Finskem

Na fizičnem nivoju ojačuje srce. Pomaga pri alergijah na rastline in pri seksualnih težavah. Pomaga pri
razstrupljanju in ima protivnetno delovanje. Na čustvenem nivoju prinaša občutenje lastne vrednosti in je
zaveznik pri premagovanju strahu.

To je kamen, ki pomirja. Je kamen rasti in obnove.

: "Vedno sem v toku univerzalnega izobilja in zame je vedno poskrbljeno.

leta 1832 in ga imenoval po ruskem državniku in ljubiteljskem zbiralcu mineralov
grofu Sergeju Semenoviču Uvarovu (1765-1855).

”

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Živimo v času velikega stresa, ko je pomembno najti svoje mesto v sebi. Naučiti se moramo, da znamo uživati v
notranji umirjenosti. Umirjenost pomeni, da samo ste, to ni stanje delovanja, pravzaprav je ravno obratno, gre
za stanje nedelovanja.  Za mnoge je to presenetljivo, vendar je ključno za umirjenost to, da si znamo vzeti vsak
dan nekaj časa, ko samo smo. Zato se morate naučiti kako ravnati umirjeno na pravi način, v vseh okoliščinah.
Pri tem morate uporabljati svojo sposobnost razločevanja in biti potrpežljivi do stopnje, ki jo zahteva vsaka
posamezna situacija posebej. Tukaj je pomembno, da razvijemo svojo sposobnost razsodnosti, da
prepoznamo kje se nahajamo in kaj izbiramo v svojem življenju.

Umirjenost pomeni, da vstopimo v svoje notranje svetišče, da vstopimo v svoj notranji center. Umirjenost
povečuje kohetenco, povezanost srca in glave. Umirjenost povečujemo povezanost z intuicijo. Prinaša polno
doživljanje sebe v sebi. Umirjenost dosežemo, ko si dopustimo in smo voljni, da sebe izkušamo v polnosti in se
izražamo v polnosti v svetu. Razsodnost prinaša tudi zavedanje kaj je naša preteklost in kaj sedanjost.
Umirjenost ustvari prostor v katerem lahko spoznamo in prerastemo pogosto nezavedne stiske otroštva in na
novo postavimo temelje "sebe" skozi samospoznavanje.

Nedelovanje pomeni, da se umiriš, opazuješ in samo si. To zadošča.

In starodavni zapisi modrosti kažejo na pomembnost te prakse. Psalm 46:10 pravi: “Bodi umirjen in vedi, da
sem Bog.”

To je seveda precejšen izziv v družbi v kateri živimo, kjer smo nenehno bombardirani z mediji, reklamami,
mobilnimi telefoni in vsem ostalim. Hrup nas preplavlja in ljudje so duhovno, mentalno in čustveno izčrpani.

Mati Tereza je nekoč izjavila: »Moramo najti Boga v sebi. In ne moremo ga najti v hrupu in nemiru. Bog je
prijatelj tišine. Poglejte naravo –drevesa, cvetje, travo – kako raste v tišini; poglejte zvezde in luno in sonce,
kako se premikajo v tišini … Mi potrebujemo tišino, da se lahko dotaknemo duše.«

In vendar tišina ni povod za umirjenost. Naš izziv je biti umirjen v popolnem kaosu. In to lahko naredimo, če
uspemo stopiti v svoj notranji center, v center Biti, kjer je mirno jedro našega izvornega Jaza.

Skozi dnevno prakso umirjenosti nam prakse ustvarijo notranje svetišče, ki nam ga nihče ne more vzeti. Vsi
vemo, kako se v trenutkih popolne izčrpanosti, zmede ali notranje bolečine, ko enostavno nimamo energije za
karkoli, naravno obrnemo k temu, kar nam narekuje naš resnični jaz  - nič. Gremo v nedelovanje, gremo v
umirjenost. In tovrstna pregorelost je pogosto pri ljudeh prvi korak, ki jih vodi iz trpljenja in stresa v radost.

Ker takrat, ko smo umirjeni z njo pride tudi jasnost, takrat lahko ohranjamo svoj pogled, svojo perspektivo. Vsi
vemo, da je edini način, da usvojimo novo navado ta, da smo osrediščeni, uglašeni nanjo in da ohranjamo
povezavo s to frekvenco. In če si ne vzamemo dnevno časa, da se naravnavamo na to frekvenco, da se z njo
uglasimo, v stresu, ki nas obdaja izgubimo stik, izgubimo okus, preden nam uspe to utelesiti in prenesti v
življenje. In če izgubimo ta notranji stik s tem svetim prostorom umirjenosti v sebi, nas preplavi stres in ker je
to naša notranja frekvenca, se nanjo uglasijo tudi možgani in preklopijo iz kreativnega programa kreiranja na
preživetje, program naših najstarejših možganov. In takoj smo v igri bori se ali zbeži. In če ti ni všeč niti eno niti
drugo imaš vedno na voljo še tretjo izbiro, da zmrzneš. In to so naše avtomatske reakcije, ki jih preigravamo
dnevno.

Če hočemo spremeniti svoje življenje je prvi korak ta, da si rezerviramo 15 minut v našem dnevu za to, da
delamo NiČ.

Umirjenost potrebujemo, če hočemo ostati povezani s svojim resničnim, avtentičnim jazom. Kajti avtentični
jaz je tisti del nas, ki je radosten in srečen, ki je ljubeč in ki nas vodi v smeri utelešenja našega polnega
potenciala. Ljudje smo si skozi življenje izoblikovali identiteto, ki je sestavljena iz naših strategij, kako se
zaščititi pred ranjenostjo in bolečino. Identiteta ima številne maske, ki jih uporabljamo dnevno, da smo v
avtomatskih reakcijah naših najstarejših možganov. Vedno so povezane z bojem, begom ali zamrznjenostjo, ki
jo bolj poznamo kot otopelost, brezčutnost. In če želimo biti v stiku z resničnim jazom je potrebnih teh 15
minut dnevno za stik s tem delom sebe.

Zakaj potrebujemo umirjenost?
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V sodobnem svetu smo sužnji koledarjev, urnikov, planerjev. Iščemo potrditve v zunanjem svetu. Ko najdemo
to mesto miru v sebi, lahko kreiramo, živimo od znotraj navzven. Kar naenkrat nastane notranji prostor za
hvaležnost. Opaziš malenkosti in lepoto sveta.

Nekateri ljudje sami sebe označijo za "umirjene". Vendar se v resnici neradi izpostavljajo, ne izstopajo, so bolj
zadržani, težko izrazijo svoje nasprotujoče mnenje ter so v pogovorih raje poslušalci. Ključno je, da v resnici
zanikajo sami sebe, da bi se prilagodili. Za to navidezno umirjenostjo se pogosto skriva cel spekter strahov.

Avtentični jaz je del nas vse od začetka našega življenja, kajti rodili smo se močni in polno živi. Vendar smo
skozi svoje otroštvo izkusili mnoge izkušnje, ki so bile daleč od ljubečnosti in podpore naše avtentičnosti.
Sojenje, kritiziranje in obsojanje okolice je povzročilo, da smo se ločili od te modrosti srca v sebi in oblikovali
osebnost, ki se identificira z razumom in pogojevanjem družbe, ki ga sama imenujem udomačevanje.

Strategije, ki smo jih prevzeli v času udomačevanja, so znotraj nas, natančneje v naših mislih, prepričanjih,
vzorcih ter posledično tudi v močnih, neprijetnih čustvih. Vsi otroci imajo stik s primarno srčno vibracijo.
Vendar skozi odraščanje in socializacijo izgubijo stik s svojim srcem, se ločijo od njega. Lahko bi rekli, da srce
prekrijemo s številnimi psihološkimi vsebinami. In ko odrasli ljudje želimo odpreti svoje srce najprej naletimo
na vse pogojevanje, in strategije, ki nam onemogočajo, da bi slišali sporočila svojega srca.

Dejstvo je, da so nam nekoč vse strategije, ki smo jih razvili služile, nas česa obvarovale ali pa so nam
omogočile zadovoljiti naša hotenja. Vendar so ti miselni vzorci iz našega otroštva danes lahko velika prepreka
na poti našega napredka v življenju. To lahko prepoznamo v občutkih praznine, iztrošenosti, naveličanosti, ko
enostavno ne zmoremo sprejemati avtentičnih odločitev in si zastavljati realnih ciljev. Počutimo se kot bi bili
odrezani od vira, ločeni, kajti to kar lahko prepoznamo je zmanjšan dotok naše življenjske energije in
kreativnosti. O sočnosti in entuziazmu pa itak ni ne duha ne sluha. In naj spomnim, 15 minut za umirjenost je
ključno!

Ena najpogostejših ovir na naši poti razvoja so tisti vzorci, ki imajo poleg psihične in vedenjske moči tudi
energijsko in dostikrat tudi arhetipsko moč. To pomeni, da so tako splošni kot osebni in da so se utrjevali skozi
generacije pred nami. Ravno zaradi tega so zelo trdoživi. Štiri takšne »prebivalce« naše duševnosti tako
slikovito poimenujemo žrtev, saboter (kritik), ustrežljivka (ki jo imenujemo tudi prostitutka) in otrok.

Gre za notranje vloge oz. psihične mehanizme, ki so naši mogočni zavezniki na poti rasti. Vsi štirje delujejo kot
zaviralci razvoja, vendar vsak nosi v sebi tudi mogočno lekcijo in če se zmoremo spogledati z njo in jo sprejeti
ter objeti v sebi to postanejo naši najveličastnejši zavezniki. Vsi deli naše notranjosti si želijo naše pozornosti in
vse kar je v resnici potrebno je, da si zmoremo te dele sebe ogledati in spoznati, kakšno je sporočilo znotraj
utečenih vzorcev.

In tako občutek, da smo nemočni ali celo žrtev neke situacije ali svojih šibkosti, kliče na plano naše
samospoštovanje. In bolj ko je to samospoštovanje rojeno iz globin naše biti, manj je podvrženo zahtevam
drugih ljudi in okoliščinam.

Saboter pretanjeno razkriva skrite strahove, ki nas obvladujejo. Kliče po prebujanju poguma, da bi se lahko
soočili z življenjem, takšnim kot je, brez potrebe, da ga spreminjamo v skladu s tem, kakšno mislimo, da bi
moralo biti. Saboter nam razkrije tudi naše notranje samozaupanje. In saboter je izjemno močan v naši psihi,
zahteva veliko pozornosti in zgolj z razumskimi razlagami in pristopi mu ne pridemo blizu.

Ustrežljivka je seveda prav posebno poglavje. Čeprav mnogi menijo, da so prostitutke tiste osebe, ki prodajajo
svoje spolne usluge za denar gre za enega najbolj izjemnih trikov našega razuma, kajti prostitutka je naš
notranji arhetip, ki nas preizkuša, kje smo voljni prodati svoje na novo pridobljene moči in energijo za nekaj,
kar si običajno želi naš nižji jaz; novo službo, partnerja, nekaj materialnega, bogastvo ali status. Njena skrita
moč leži v je v prebujanju vere vase in v svojo moč. Ko spoznamo, da se nam ni potrebno udinjati in
prekomerno prilagajati niti kupovati ljubezni, trgovati za fizično ali psihološko varnost, je prostitutka svojo
vlogo opravila. Energija, ki je bila usmerjena v zunanji svet zaradi pridobivanja neke oblike varnosti, se obrne
navznoter, da bi poiskala avtentično moč in oporo v sebi.

In kaj umirjenost ni?

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



Otrok je tisti del nas, s katerim se moramo soočiti v sebi, če resnično želimo odrasti. Kajti prevzemanje
odgovornosti zase in za svojo ustvarjalnost, sta njegovi skriti lekciji. Prevzeti odgovornost in odrasti pa je za
mnoge velik izziv. In potrebno se je soočiti z vsemi aspekti našega notranjega otroka, ki je povezan z
ranjenostmi, ki smo jih prejeli v najzgodnejšem obdobju našega življenja. In ker so ti mehanizmi del našega
živčnega sistema, jih preigravamo ne glede na svojo starost dokler jih nismo voljni pogledati od blizu, jim
nameniti svojo pozornost in jih objeti v sebi, jih vzeti za svoje. V otroku lahko najdemo vir nove ustvarjalnosti,
a le, ko se zacelijo rane otroka in potešijo naši primanjkljaji, ki jih iščemo v zunanjem svetu.

Objemi otroka v sebi je druženje, ki je nastalo v želji, da se soočimo in objamemo v sebi vse štiri zaveznike, jih
ozavestimo in se pomirimo z njimi. Skozi osem srečanj spoznamo pet arhetipskih razsežnosti otroka in ostale
tri preživetvene arhetipe, se z njimi srečamo in jih objamemo v sebi.

Ko znamo samo Biti, biti priča, samo opazovati, se spontano pojavi ustrezen odziv, ki je sinteza starih izkušenj
in novih možnosti. Reakcija je avtomatična, naučena, notranji odziv pa je na drugi strani zavesten, kreativen in
najbolj primeren situaciji. Gre za intuitivno akcijo, ki jo zaznamo kot ustrezno in ki izhaja iz celote. Gre za
celovit pogled, široko sliko, kjer lahko vidimo vse aspekte povezane v celoto.

In za tovrsten vpogled vase je potrebno razviti veščino notranje kontemplacije in refleksije, vpogleda vase. In
umirjenost je za tovrstno kontemplacijo ključnega pomena. Ključno je seveda to, da smo resnični s seboj in
iskrenost je bistvena.  Sčasoma bomo opazili, da postajamo vse bolj odzivni in manj reaktivni.

Zanimivo je opazovati, kako je navidezna umirjenost en velik obrambni zid pred svobodnim izražanjem sebe.
In to zatiranje v odrasli dobi nadaljujemo mi sami. Sami sebi namreč prepovemo izstopati, prepovemo izraziti
svoje mnenje, prepovemo izražati čustva na pristen način. In s tem se ločimo od sebe in od drugih. In ta
ločenost postane resnično velik zid v našem življenju.

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

DIVINE.SI

Objemi otroka v Sebi je zdaj na voljo kot spletno druženje, s prvim arhetipom pa začnemo 11.10.2013.
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Andreja Šober

Predenje se ne pojavlja le pri domačih mačkah, ampak . Tako so znanstveniki
že zabeležili predenje , medtem ko se

, prav tako pa se znanstveniki še vedno
ubadajo tudi z vprašanjem, Medtem ko se vsi
raziskovalci strinjajo, da je mačkam predenje moralo prinesti se o teh pojavljajo
različne teorije.

Mačke pogosto predejo , medtem ko sesajo pa se z značilnim mrmranjem oglaša tako
– ti predejo

Najpogosteje ljudje predenje razumejo kot mačji , saj mačke navadno predejo,
, vendar temu ni vedno tako. Mačke lahko predejo tudi, ko so

; znani pa so tudi primeri, ko so mačke predle tik

Nekateri behavioristi menijo, da s predenjem mačke
Drugi znanstveniki predvidevajo, da zvok predenja sproži o –

prav zato naj bi mačke predle, ko so hudo poškodovane ali pred smrtjo.

Raziskave so pokazale tudi, da
zato ga lahko razumemo tudi kot . Profesorica na veterinarski fakulteti Kalifornijske

univerze pravi, da mačke z dolgimi obdobji počitka in spanja ohranjajo energijo, zato je
verjetno, da se je predenje razvilo kot

Predenje se od ostalih načinov oglašanja mačk razlikuje po tem, da pri njem

Mačke predejo na frekvencah od – spodnja frekvenca je enaka tisti

Raziskave so pokazale, da Prijazne in
mirne mačke zato v tujini že uporabljajo kot t

prav zato naj bi bile osteoartritis in
ostale

Le malokdo se lahko upre zvoku mačjega predenja – nizki mrmrajoči toni večino ljudi pomirjajo, poleg tega
pa naj bi imeli tudi zdravilne lastnosti! Nenavadno oglašanje, ki se pojavlja samo pri mačkah, je v veliko
pogledih še vedno skrivnostno.

tudi pri nekaterih velikih mačkah
gepardov, risov in pum pri tistih velikih mačkah, ki rjovejo (levi in tigri),

takšno oglašanje ne pojavlja.

Kako nastaja zvok mačjega predenja še vedno ni popolnoma jasno
zakaj se je takšen način oglašanja pri mačkah sploh razvil.

evolucijske prednosti,

Predenje je nagonsko vedenje

med kotitvijo mladičev
mama kot tudi njeni mladički že nekaj dni po tem, ko pridejo na svet.

znak užitka ko so sproščene in
ob socialnih stikih z mladiči in ljudmi lačne, pod
stresom ali pa ko doživljajo veliko bolečino pred svojo
smrtjo.

drugim živalim sporočajo, da jim ne predstavljajo
grožnje. sproščanje endorfinov, ki mačko pomirij

frekvenca mačjega predenja pozitivno vpliva na obnavljanje kosti in mehkih
tkiv, način samozdravljenja

mehanizem za stimulacijo obnavljanja mišic in kosti, ki ne potrebuje
veliko energije.

Ste vedeli?
zvok nastaja tako pri izdihu

kot tudi pri vdihu.

25 do 150 Hz dizelskega motorja v
prostem teku!

zvok mačjega predenja niža krvni pritisk ljudi in lajša depresijo.
erapevtske živali v nekaterih bolnišnicah in domovih za

ostarele.

Frekvenca mačjega predenja naj bi pomagala tudi pri celjenju kosti,
bolezni okostja pri mačkah manj pogoste kot pri drugih živalih.

Leslie A. Lyons

NA  KRAT KO  -  ZAKA J  MAČ KE  PRED EJO ?



Resnični strokovnjaki za zdravo prehrano to že dolgo vedo, sedaj pa je tudi uradna znanost presenečeno
ugotovila, da je krompir smrtonosen (in tudi pojasnila, zakaj).

Čeprav je zelenjava zdrava – še posebej, če je pridelana na ekološki, naravi prijazen način ter če jo uživamo
pretežno v surovem stanju – in čeravno štejemo krompir na nek način med “zelenjavo” – navsezadnje ga ne
moremo prištevati med sadje, meso ali maščobe …, pa med zeleno listnato zelenjavo in krompirjem obstajajo
velike razlike. Krompir je tehnično gledano gomolj, po sestavi pa ne kaj več kot koncentriran škrob. Torej
bomba sladkorja za krvni sistem, v katerem imamo v normalnem stanju (in povprečno gledano, saj je vsak
človek malce drugačen) le toliko glukoze, kot bi ustrezalo približno eni žlički konzumnega belega sladkorja.

Če pojemo srednje velik krompir, je to za telo tako, kot če bi pogoltnili četrt skodelice čistega belega sladkorja.

Drugače povedano, telo dobesedno utopimo v koncentriranem sladkorju in naša kri postane od preobilice
krvnega sladkorja gosta in lepljiva. To je škodljivo za srce, žile, možgane in praktično vse organe. Ker je krvnega
sladkorja preveč in ga celice ne morejo več sprejeti vase, se glukoza spremeni v maščobo in jo insulin pospravi
tja, kamor si najmanj želimo: v maščobne celice. Marsikdo misli, da je vse, kar kupimo na oddelku zelenjave,
zdravo in koristno. Resda tudi krompir vsebuje nekaj koristnih snovi, n.pr. vitamine iz skupine B, C vitamin in
minerale. Toda žal je krompir tudi huda škrobnata bomba, ki je po sestavi zelo blizu povsem prečiščenemu
škrobu. Škrob kot hranilo pa se že v ustih začne razgrajevati in pretvarjati v končni produkt, sladkor.

Zato krompir povečuje telesno težo (in ta vpliv direktno sploh ni povezan s številom kalorij, temveč s čisto
drugimi, hormonskimi mehanizmi), še posebej nevarno prispeva k trebušni debelosti in je pospeševalec
degenerativnih bolezni, kot je n.pr. diabetes tipa 2.

In študija, pred kratkim objavljena v New England Journal of Medicine, je potrdila prav to. Vsekakor bolje
pozno kot nikoli … Harvardski raziskovalci so preučili podatke o več kot 120.000 zdravih posameznikih, ki na
začetku študije niso imeli povišane telesne teže. Udeležence so spremljali od 12 do 20 let in ugotovili, da so
bila tri živila, ki so najbolj prispevala k debelosti, naslednja:
1.  Pečen krompir
2.  Krompir v kateri koli obliki
3.  Sladke brezalkoholne pijače (vključno s sadnimi sokovi) – te namreč vsebujejo bodisi veliko sladkorja bodisi
veliko fruktoze, ki je skoraj še bolj smrtonosna kot čisti sladkor

Krompir se je torej odrezal celo slabše od kokakole, pa že ta je značilen primer nezdrave packarije. Na žalost
širša javnost s tem ni bila seznanjena, saj študijo poznajo le strokovni krogi. Še bolj žalostno pa je to, da
organizacije, katerim bolniki zaupajo, n.pr. American Heart Association, na svojih spletnih straneh zatrjujejo,
da naj bi bil krompir »zdrav za srce«. OZN je leto 2008 razglasila za ‘leto krompirja’, American Diabetes
Association pa ima na spletni strani »zdrav« recept za pire krompir, za katerega potrebujemo 2 skodelici
olupljenega krompirja!  Kot da ni dovolj slabo, da bolnikom priporočajo utapljanje v sladkorju, povrhu še
zahtevajo, naj odstranimo lupino, ki je edina kaj vredna, saj so hranila, kolikor jih je, prav v njej. V resnici bi
ADA morala bolnike posvariti, da krompir povzroča hude insulinske skoke v krvi, kar pomeni stres za trebušno
slinavko in lahko poleg diabetesa na dolgi povzroči tudi pankreatičnega raka.

Krompir ni zdrava hrana tudi zato, ker ga ne moremo jesti v surovem stanju. Tudi če izvzamemo glutenska žita,
koruzo in sojo, ki so sploh anti-hrana, se moramo na splošno izogibati vsem živilom, katerih ne moremo zaužiti
surovih. Zato si le poredko privoščimo polnozrnat riž, ajdovo ali proseno kašo, kvinojo in stročnice, ker ta živila
surova niso užitna, s kuhanjem pa uničimo večino tega, kar je bilo v njih koristnega. 90 % prehrane naj
predstavlja tisto, kar lahko jemo tako surovo kot skuhano ali pečeno, in kar ne dviguje pretirano krvnega
sladkorja.

© Zdravje PovejNaprej

Referenca:
“Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men” New England Journal of
Medicine” New England Journal of Medicine, Vol. 364, No. 25, 6/23/11, nejm.org

ZANIMIVO ST I  -  ZAKA J  JE  KRO MP IR  TAKO  NEZD RAV



29. september od 9:58 do 1. oktober 20:53

1. oktober od 20:53 do 4. oktober do 5:01

4. oktober od 5:01 do 6. oktober do 10:34

5. oktober ob 2:36 je mlaj in sicer v ozvezdju tehtnice.

, 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.

Padajoča luna v ognjenih znamenjih je idealen dan za prvo jesensko kurjenje. Takrat hitro segrejemo peč,
vlaga, ki se je čez poletje nabrala v peči, pa tudi v stanovanju, se najhitreje osuši, stavba se ob takem kurjenju
bolje pregreje in izsuši.

, 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 ko 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.

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

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

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

ASTRO  KOTIČEK  -  LUNINI  C IKL I



5. oktober od 2:29 do 2:43

6. oktober od 10:34 do 8. oktober do 14:23

8. oktober od 14:23 do 10. oktober do 17:18

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 ledvica, mehur,spodnji del hrbtenice,
kolki.
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.

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

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

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

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

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

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

, Luna v Strelcu, 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.

ASTRO  KOTIČEK  -  LUNINI  C IKL I



10 oktober od 17:18 do 12. oktober do 20:01

12. oktober ob 1:03

12. oktober od 20:01 do 14. oktober

14. oktober od 23:07 do 17. oktober

, 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.

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

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

do 23:07, 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.

do 3:19, 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.
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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.

17. oktober od 3:19 do 19. oktober do 9:28

19. oktober ob 1:39

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.

19. oktober od 9:28 do 21. oktober do 18:15

, 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 raziskati, 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.

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

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

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

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.
Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo,
vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč. Zelišča, za
zdravljenje glave, nabrana ob tej polni luni, imajo precej večjo moč delovanja kot običajno.

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

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

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

, 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.

Dober dan za zračenje stanovanja.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Padajoča luna v ognjenih znamenjih je idealen dan za prvo jesensko kurjenje. Takrat hitro segrejemo peč,
vlaga, ki se je čez poletje nabrala v peči, pa tudi v stanovanju, se najhitreje osuši, stavba se ob takem kurjenju
bolje pregreje in izsuši.

21. oktober od 18:15 do 24. oktober do 5:37

24. oktober od 5:37 do 26. oktober do 18:13

27. oktober ob 1:42

26. oktober od 18:13 do 29. oktober do 4:46

, 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.

Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju,
nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.
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 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«.
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29. oktober od 4:46 do 31. oktober do 13:23

Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:

, 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 ko 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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 5. oktobra in po 19 oktobru.

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 5. oktobra in po 19. oktobra 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
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?
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

1 VIZIONAR

2  PRIJATELJ

3  POBUDNIK

4  FILOZOF

Ta mesec vam bo pokazal prve močne in vidne znake rasti in premika naprej. Za vas bo to mesec novih
avantur. Začutili boste kreativno energijo v sebi in v notranjosti boste kar pokali od navdihov in energije.
Nedvomno je to lahko izjemno uspešen mesec, vendar bodite pozorni na majhne detajle, kajti če jih
spregledate to lahko omeji vaš napredek. Počutili se boste srečni in polni navdiha, pripravljeni, da z velikimi
koraki stopite v novo energijo. Delujte hitro in zgrabite priložnosti, ki vam bodo zelo hitro prihajale naproti.
Dovolite si, da o Bodite potrpežljivi,
ne jezite se in se izogibajte impulzivnim reakcijam! Voda vas bo pomirjala in negovala.
Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Snežni obsidijan

živite in da se premikate s priložnostmi, ki bodo vstopale v vaše življenje.

Tako kot prejšnji mesec bo tudi to mesec aktivnosti in premikov. Bodite pozorni na to, da vas navdušenje in
nove ideje ne odnesejo predaleč. Ker jahate na valu energije, se boste počutili lahki in nedotakljivi, vendar
pozor; izjemno pomembno je, da si znate vzeti čas za počitek, kajti v tem mesecu lahko zlahka  pregorite. To
bo zelo intenziven mesec. Ker pa energija ne bo več tako usmerjena kot v prejšnjem mesecu, se lahko
znajdete v kaosu preveč priložnosti hkrati. Izziv bo v tem ,da ohranjate izbire preteklega meseca in ne izbirate
novih zadev. Hiter razvoj v tem mesecu potrebuje trdne temelje, ki si jih morate postaviti. Ne odločajte se za
nove smeri, ki jih ne poznate! Ostanite v okvirih znanega in to razvijajte. Nadaljujte s tem kar ste za
prej In ne pozabite na igro! Naj vas resnost ne odpelje pregloboko.
Kristali, ki lahko pomagajo: Variscit, Tigrovo oko

Pred vami je zelo nepredvidljiv mesec. Ljudje bodo vstopali v vaše življenje po nasvete in lahko se vam zgodi,
da se boste počutili izčrpani, brez časa zase in brez energije. Ker se vam bo zdelo, da vas vleče v več različnih
smeri, vam svetujemo, da čimbolj mirujete. To bo za vašo aktivno energijo velik izziv, vendar gre za notranjo
tranzicijo v kateri je notranja osredotočenost izjemnega pomena. Pomagajte si z metodami umirjanja in
meditacije, da ostanete v ravnovesju. Svetujemo vam, da se umirite in se izogibate ekstremom v življenjskem
stilu, dieti ali v vašem športnem udejstvovanju. Na povr

Ni modro, da se v tem mesecu selite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Mavri esečev kamen, Dimni kvarc

Ta mesec bo kot nalašč za uživanje in sprejemanje nagrad za preteklo delo. Sledite svojim sanjam in
priložnostim za nov projekt, napredovanje v službi ali novo službo. Zelo pozitivno boste razpoloženi, čutili
boste jasno namero, močno željo in namen, kaj želite zase v prihodnosti.  Vaši talenti in sposobnosti vam
bodo na voljo in tudi drugi jih bodo bolj opazili. Sledite svojim ciljem in naj vas vaše navdušenje ne zanese
predaleč. Ljudem okoli sebe nikar ne vsiljujte svojih pogledov na stvari! Prav tako ne prevzemajte idej drugih
brez temeljitega premisleka. Pomembno pa je razumevanje, da vas lahko kovinska energija iz

Mesec bo izjemno
primeren mesec za potovanja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Safir

čeli

čni m

črpa in zato je
ujno, da si kljub navdu čas za počitek in umiritev v sebi.

že v
šnjem mesecu.

šje bodo prihajale stvari s katerimi se morate pomiriti
in jih razrešiti preden vstopite v cikel žetve.

šenju in obilo idejam vzamete
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5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

Pred vami je mesec radosti in užitkov. Obkroženi boste z zabavo ter akcijo in vaše družabno življenje bo na
višku. Dovolite si razširiti svoja obzorja in ne popravljajte stvari, ki niso pokvarjene. Privoščite si druženja ob
dobri hrani in pijači, povabite svoje prijatelje, da se vam v tem mesecu pridružijo in se zabavajo z vami, vendar
bodite konzervativni. Ta mesec bo vaša diplomatska žilica bolj prisotna, zato mesec izkoristite za sre

Bodite pozorni na občutke ljubosumja, ki bi se utegnili pojaviti. Pogovorite se in si ne
dovolite izoliranosti, zaprtosti in depresivnih občutkov. V tem mesecu si lahko pogledate kje se nahajate in kaj
si želite za naprej. Pazite na svoje kosti, uživajte dovolj kalcija in magnezija!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Flurit

To bo mesec, ko vas bo nekaj sililo v to, da greste vase in si obnovite svoje energijske rezerve. Čistili boste
stvari iz preteklosti, razreševali zamere in obsodbe in pomembno je, da se o vsem z nekom pogovorite.
Gibanje bo v tem mesecu potrebno, saj je pretok limfe po telesu pomemben za odstranjevanje toksinov iz
telesa. Pomembno je, da poskrbite za po Ne spuščajte se v prepire ali v
dokazovanje, da imate le vi prav. Bodite jasni v svojih pričakovanjih, vendar ne bodite trmasti in vkopani v
svoje stališče za vsako ceno. Pred vami so spremembe, vendar ni modro, da svojo pot zastavite v popolnoma
novi smeri, ki je ne poznate.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hiastolit, Čaroit

To bo mesec poln jasnosti in zrelosti idej, s katerimi se ukvarjate zadnjih devet mesecev. Svoje sanje v katere
ste vložili veliko pozitivnih pričakovanj lahko sedaj z veliko lahkoto izpolnite. Dobri temelji in podpora pa so v
tem času še posebej dobrodošli in vse kar ste v preteklih mesecih začeli in gradili ima sedaj veliko možnost, da
se udejanji. Ker boste sijali tudi navzven, boste v družbi bolj opaženi. Izkoristite priložnosti v katerih so vaše
sposobnosti in talenti lahko bolj opaženi kot običajno. Z veliko lahkoto boste ustvarjali nova prijateljstva, z isto
lahkoto pa boste tudi zapuščali stara. Ne poskušajte prikrivati stvari, saj so reflektorji usmerjeni v
vas.Izkoristite ta mesec za nova znanstva, promoviranje sebe in svojih projektov in pridobivanje podpore za
to, kar vam je pri srcu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Granat

Mesec bo kot nalašč notranjo umiritev in usmeritev vase. Po mesecih aktivnosti se vam bo notranja
regeneracija zares prilegla. Čas bo primeren za meditacije, razmišljanje in branje saj bo aktivnost potekala bolj
navznoter kot navzven. Komunikacija z drugimi se bo zato lahko srečala z večjimi izzivi nerazumevanja. Po eni
strani ne boste imeli želje po komunikaciji z drugimi in se bodo lahko zaradi tega počutili izločene iz vašega
življenja, po drugi strani pa boste precej bolj občutljivi za stvari, ki jih bodo vaši prijatelji ali partner izrazili. V
tem mesecu ni modro sprejemati pomembnih odločitev, raje si postavite cilje za prihodnost. Pove

dite navdih v i
Umiritev je ključna!

Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Lapis lazuli

Še vedno ste v obdobju sieste in to vam že pošteno preseda. Ker je vaša notranja energija v procesu
umirjanja, se lahko počutite izolirano in osamljeno, a se zaradi tega ne razburjajte preveč. Mesec izkoristite za
oblikovanje načrtov za prihodnost. Ste v idealni poziciji, da počistite vse nepotrebno iz svojega repertoarja in
se pripravite za nove priložnosti, ki bodo priletele v naslednjem mesecu. Čas izkoristite za opazovanje
dogajanja okoli sebe, zato da prisluhnete drugim in delite z njimi svoje sanje. Da boste svoje sanje lažje dali v
akcijo v naslednjih mesecih, si naberite notranje moči. Spehodi in dihanje sta aktivnosti, ki vam bosta v tem

Potrpežljivost je zelo pomembna!
Kristali, ki lahko pomagajo: Zeleni turmalin, Malahit

žite se z
osnovnimi elementi vodo, zrakom, zemljo, ognjem in pojdite v naravo. Naj

čanja in
povezovanje z ljudmi.

čitek in negujete svoje telo.

narav za nove
usmeritve v ciklu, ki ga začenjate.

času ogromno dali.
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Ameriški slamnik

imunski sistem.

Ameriški slamnik

Ameriški slamnik za krepitev imunskega sistema

(znanstveno ime ali škrlatna ehinaceja) je vrsta cvetnic, ki pripada rodu
Echinacea. Pogosto je zasajen v vrtovih in parkih kot okrasna rastlina, uporablja pa se tudi v zdravstvu, saj ima
ugodne učinke na

Ameriški slamnik raste na planjavah Severne Amerike, kjer je bil ena najpomembnejših zdravilnih rastlin
severnoameriških prerijskih Indijancev, zlasti pri plemenih Cheyenne, Dakota (= Suji, Oglala), Kiowa, Crow,
Omaha, Pawnee, Ponca, Teton, Delaware in Komanči. Uporabljali so sok ali kašo zdrobljene zeli ali prežvečenih
koščkov korenine. Ohranila so se številna področja uporabe, denimo rane, opekline, vnetje dlesni, zobobol,
bolečine v grlu, prehladi, kašelj, mumps, ošpice in gonoreja. O uporabi ameriškega slamnika so pogosto
poročali pri pikih kač, mrčesa in na splošno kot o antidotu pri zastrupitvah. Predvideva se, da Indijanci niso
ločili med posameznimi vrstami ameriškega slamnika, temveč so uporabljali tisto vrsto, ki je rasla v njihovi
okolici. Beli priseljenci Severne Amerike so prevzeli uporabo slamnika od Indijancev.

V Evropi so z gojenjem ameriškega slamnika začeli na začetku dvajsetega stoletja, saj so ljudje namreč kaj
kmalu ugotovili, da je najboljši način za premagovanje bolezni prav po naravni poti s krepitvijo imunskega
sistema. Ameriški slamnik tako še danes velja za eno izmed vsestransko učinkovitih rastlin in so zato pripravki
iz ameriškega slamnika med najbolje prodajanimi rastlinskimi zdravili v Evropi in ZDA. To so največkrat
raztopine sveže iztisnjenega soka iz listov ali cvetov, alkoholno-vodni izvlečki korenin, čaji grobo zmletih rastlin
ali kapsule z izvlečkom rastline.

je edino zdravilo, ki ga pri zdravljenju prehlada uporabljamo za odpravljanje vzrokov in ne le
lajšanje simptomov!

Prehladna obolenja so ena najpogostejših akutnih bolezni. So hitro nalezljiva. Ob prehodu poletja v jesen, ko
se prične novo šolsko leto, so jim izpostavljeni otroci in starejši ter vsi, ki so tako ali drugače preobremenjeni
ali pod stresom. Ameriški slamnik je torej po vsem svetu znana zdravilna rastlina, ki spodbuja imunski sistem,
pomaga pa tudi pri celjenju ran in regeneraciji kože. Predvsem je sredstvo učinkovito proti gripi, prehladom,
okužbam zgornjih dihal, okužbam spolnih organov in sečil ter drugim boleznim.

Pri urinarnih infekcijah ga lahko priporočamo, ker so strokovnjaki dokazali močan protivnetni učinek uživanja
polisaharidov ameriškega slamnika oziroma njegovo pozitivno učinkovanje vzdolž celotnega respiratornega in
spodnjega urinarnega trakta. Zelo pogosto ga uporabljajo pri navadnem prehladu. S tem, ko krepi imunski
sistem in pomaga telesu, da se ubrani drugih okužb, mu hitro povrne zdravje.

Kanadski raziskovalci so z laboratorijskimi poskusi leta 2002 ugotovili, da ameriški slamnik učinkovito deluje na
virus herpes simpleks, nemški znanstveniki pa so leta 1988 odkrili, da rastlina močno pospešuje fagocitozo,
proces, pri katerem telesne imunske celice dobesedno “požrejo” tujke, ki zaidejo v telo.

Ker ameriški slamnik krepi telesni imunski sistem, ga še posebno priporočajo ljudem z oslabljeno odpornostjo.
Kot dopolnilo običajnim zdravilom lahko koristi predvsem, kadar je imunski sistem oslabljen zaradi zdravil, na
primer zaradi kemoterapije pri raku. Pred uporabo pa se moramo vsekakor posvetovati z zdravnikom.

V ameriškem slamniku najdemo številne spojine, ki stimulirajo delovanje belih krvnih celic – levkocitov in s
tem tudi obrambo našega organizma. Najpomembnejši med njimi so derivati kavne kisline, flavonoidi, fenoli,
polisaharidi in eterično olje ameriškega slamnika. Njegova korenina vsebuje hlapno olje, polisaharide, smole,
ki delujejo kot razkužilo, uničujejo glivice in krepijo imunski sistem, ter glikozide, ki zavirajo delovanje bakterij
in virusov.

Uživanje pripravkov iz ameriškega slamnika je koristno tako za preventivno povečanje odpornosti, kakor tudi
za pomožno zdravljenje skupaj z antibiotiki pri že razvitih okužbah. Klinične raziskave so namreč pokazale, da
naj bi se čas okrevanja pri okužbah zgornjih dihal s sočasnim jemanjem antibiotikov in pripravkov ameriškega
slamnika skrajšal z 10 na 7 dni. Ker ima ameriški slamnik protivnetne in protiinfekcijske lastnosti, posega po
njem tudi vedno več otroških zdravnikov, ki z njim zdravijo otroške prehlade in infekcije ušes.

Echinacea purpurea
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Zunanje oziroma lokalno lahko ameriški slamnik uporabljamo tudi za blažitev površinskih kožnih ran, vnetij in
opeklin. V tradicionalni medicini pa z njim uspešno premagujejo posledice radiacijske terapije, glivične
okužbe, revmatoidni artritis in številne druge bolezni, saj ima ameriški slamnik širok razpon učinkov.
Proti prehladom, vnetemu grlu in žrelu, gripi ter bronhitisu uživamo kapsule na osnovi ameriškega slamnika, in
sicer pred jedjo vzamemo po 1-3 kapsule (325 mg) na dan s kozarcem vode. Za preprečevanje morebitne
okužbe vzamemo 2 kapsuli na dan.

V obliki tinkture ga uživamo tako, da trikrat na dan vzamemo po 15 kapljic tinkture (1:5 v 45 % alkoholu),
razredčenih z vodo. Sicer pa upoštevajte odmerke, priporočene na izdelku, oziroma štirikrat na dan razredčite
eno kapalko tinkture v malo tople vode. Vedeti moramo predvsem to, da so tekoči pripravki na osnovi
ameriškega slamnika učinkoviti le takrat, ko v primeru okušanja po približno eni minuti naš jezik kar nekako
omrtvičijo.

Pri akutnih stanjih okužb se priporoča uživanje prevretka iz korenine, in sicer uživamo po 10 ml prevretka na 1-
2 uri.

Za zdravljenje vnetega grla se poleg uživanja ameriškega slamnika priporoča še grgranje 10 ml tinkture na
njegovi osnovi, razredčene v kozarcu tople vode.

Za izpiranje površinskih ran se lahko uporabljata tako prevretek kot razredčena tinktura ameriškega slamnika.
Prašek oziroma zmleta rastlina z dodanim slezom (Althaea officinalis) pa se uporablja pri turih ali mehurjastih
izpuščajih na koži, in sicer tako, da mešanico obeh rastlin potresemo na okuženo, vneto kožo.

Doslej ne poročajo o neželenih stranskih učinkih ali strupenih lastnostih ameriškega slamnika. Vedeti pa
moramo, da dolgotrajna uporaba lahko oslabi dobrodejno delovanje rastline, v primeru pa, da ste alergični na
cvetnice iz družine marjetic, utegnete biti alergični tudi na ameriški slamnik. Zdravniki uživanje pripravkov iz te
rastline večinoma odsvetujejo pacientom z multiplo sklerozo, bolnikom z obolenji kolagena, z avtoimunskimi
boleznimi, okuženim z virusom HIV, bolnikom s tuberkulozo ter nosečnicam in doječim materam.

Pripravki iz ameriškega slamnika (ehinaceja) so med najbolje prodajanimi rastlinskimi zdravili v Evropi in ZDA.
Uvrščamo ga v družino košaric- to nam že ob prvem stiku z rastlino izdajo koškasta socvetja, podobna kamilici.
Zdravila z ameriškim slamnikom spodbujajo delovanje imunskega sistema tako, da povečajo dejavnost
nekaterih belih krvnih celic. V farmaciji uporabljamo tri vrste ameriškega slamnika: škrlatni, ozkolistni in bledi
ameriški slamnik. Največ raziskav potrjuje učinkovitost škrlatnega ameriškega slamnika.

Ehinacejo lahko uporabimo tudi kot dodatek h glavnemu zdravljenju pri:
splošnih okužbah
kroničnih kataralnih okužbah
herpesu
vnetnih ginekoloških in uroloških obolenjih
zdravljenju z antibiotiki, antimikotiki
gripi
vnetju ven
vnetju slepiča
parodontalni bolezni (za masažo dlesni).

Pri eni izmed raziskav so 559 zdravim prostovoljcem razdelili škatlice, v katerih so bile tablete z ameriškim
slamnikom oz. prazne tablete (placebo). V zapečateni ovojnici je bilo napisano, katere tablete so v posamezni
škatlici, vendar tega niso vedeli ne zdravniki ne prostovoljci. Prostovoljci so zdravilo začeli jemati ob prvih
znakih prehlada. Zdravniki so na začetku in koncu zdravljenja ocenili prisotnost 12 bolezenskih znakov:
izcejanje iz nosa, solzenje oči, vneto grlo, glavobol, vročina, kašelj … Bolnikom, ki so jemali prazne tablete, so
se bolezenski znaki med obema pregledoma spontano izboljšali za 29 odstotkov, tablete z ameriškim
slamnikom pa so bolezenske znake v povprečju oblažile za kar 63 odstotkov.

Uporaba Ameriškega slamnika
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Ta in še nekaj podobnih raziskav torej potrjujejo zdravilni učinek zeli škrlatnega ameriškega slamnika pri
prehladu. Uspešnost zdravljenja prehlada s pripravkom iz ameriškega slamnika v primerjavi s kontrolnim
praznim zdravilom (placebo)

Na tržišču najdemo zdravila z ameriškim slamnikom, ki so pripravljena na različne načine:
Nekatera pripravijo tako, da sveže rastline zmeljejo in iz njih iztisnejo sok. V ta sok preidejo predvsem
snovi, ki so dobro topne v vodi, manj pa tiste (alkamidi), ki se raztapljajo v alkoholu. V sok preidejo
tudi encimi, ki nekatere snovi (derivate kavne kisline) razgradijo.
Pri drugem načinu priprave k zmletim rastlinam dodajo manjšo količino alkohola (npr. 20 odstotkov),
ki deloma olajša raztapljanje alkamidov in zavre delovanje encimov. Po tem postopku je pripravljeno
tudi Lekovo zdravilo Immunal®, ki ga verjetno skoraj vsi poznamo.

Pri tretjem načinu, ki mu rečemo priprava tinkture, zmletim rastlinam dodajo večjo količino alkohola
(npr. 300 odstotkov). S tem zelo dobro raztopijo alkamide, poslabša pa se raztapljanje polisaharidov.
Pri tinkturi se zaradi dodanega alkohola celotna tekočina razredči.

je praktično edino zdravilo, ki ga pri zdravljenju prehlada uporabljamo za odpravljanje
vzrokov in ne le za lajšanje simptomov. Večina drugih zdravil, ki jih jemljemo pri prehladu, nam le lajša
bolečine, zmanjšuje povišano temperaturo, olajšuje kašelj, preprečuje dodatne okužbe z bakterijami … Ker je
prehlad pozimi zelo pogosto obolenje, zanj pa še nimamo učinkovitih sinteznih zdravil, ima ameriški slamnik
nedvomno svetlo prihodnost.

Pri težjih avtoimunih boleznih kot je lupus, multipla skleroza, tuberkuloza, se pred uporabo posvetujte z
zdravnikom. Če ste , ste lahko tudi na ameriški slamnik. Dolgotrajna raba lahko
učinke rastline oslabi. Večji omerki lahko občasno povzročijo omotičnost in slabost z bruhanjem.

Semena ehinaceje lahko posejemo marca do maja v zimski vrt. Maja do avgusta presadimo šest do osem
tednov stare sadike na odprto. Prvo leto še ne cveti. Naslednje leto pa nas julija rastlina, ki zraste do metra in
pol v višino, preseneti s prečudovitimi cvetovi škrlatne barve v obliki slamnika. V Ljubljani jo, denimo, lahko
občudujemo tudi v botaničnem vrtu.

Ker ima ameriški slamnik lepe in dolge cvetove, je pri nas priljubljen tudi kot okrasna vrtna rastlina. Dobro
uspeva v bogati, prepustni zemlji na sončnem rastišču.

Alkoholni izvleček ali tinkturo lahko izdelamo tudi sami. Postopek je bil na Zelenih straneh Zdravja opisan
lanskega oktobra: “100 gramov nadzemnih delov najprej narežemo in sesekljamo v kuhinjskem rezalniku.
Prelijemo z 0,75 litra 70-odstotnega alkohola, namakamo en dan, vmes večkrat pretresemo in precedimo.
Zaužijemo okrog pet mililitrov na dan.”

Uporabni deli rastline v zdravilne namene so predvsem korenine in cvetovi, s tem, da so pogosteje kot cvetovi
v uporabi korenine. Cvetove nabiramo, ko so popolnoma odprti, korenine (vsaj štiri leta starih rastlin) pa
izkopljemo jeseni. Korenine so valjaste oblike in nabrazdane. Imajo rahlo aromatičen vonj in sprva rahlo
sladek, nato grenak okus.

Vir: Eko.si

Načini priprave zdravil z ameriškim slamnikom

Ameriški slamnik

Nekaj opozoril pri uporabi pripravkov iz ameriškega slamnika

Ameriški slamnik na vrtu

1.

2.

3.

alergični na družino marjetic
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V zadnjem obdobju lahko zasledimo veliko prispevkov na temo super hrane. Vendar pa superhrana k nam ne
prihaja izključno iz eksotičnih in oddaljenih krajev, temveč je lahko tudi sestavni del našega vrta. Predvsem
nekatera zelenjava, ki jo sejemo zgodaj spomladi in jo tudi med prvimi uživamo, vsebuje veliko vitaminov in
mineralov. S tem, da to pridelamo na svojem vrtu, pa dobro vplivamo tudi na podnebje, saj tako živilo ni
prepotovalo pol sveta, da bi ga lahko mi zaužili. Med spomladansko super hrano tako vsekakor sodijo vrtnine,
kot so: beluši, špinača, šalotko, redkvica, rukola, bob, grah, artičoka in prav gotovo še kakšna.

Beluši ali šparglji so sestavljeni kar iz 92 % vode, vendar pa vsebujejo veliko provitamina A, vitaminov skupine
B, vitamin C ter E, od mineralov pa največ kalija nekaj železa, fosforja in kalcija. Sejemo/sadimo jih na
rodovitna tla z nevtralnim do bazičnem pH-jem, kjer voda ne zastaja. Poznamo zelene in beljenje šparglje. Če
hočemo zelene šparglje, jih sejemo ali sadimo v plitve jarke in jih režemo, ko so poganjki dolgi približno 20 cm.
To je v maju in začetku junija. Če želimo pridelati beljen špargelj, v tretjem letu oblikujemo grebene, ker to
leto pobiramo prvi pridelek. Tako prisilimo poganjke, da rastejo skozi prst brez svetlobe, zato ostanejo bledi
(brez zelenila). Greben naj bi bil visok približno 25 cm in zgoraj širok 30 cm.

Bob je vrtnina, ki jo lahko sadimo že konec februarja. Pridelek pa lahko pobiramo že od junija dalje, saj
njegova vegetacija traja od 120 do 150 dni. Pri bobu lahko uživamo tako njegove stroke kot tudi sveže in
posušeno zrnje. Na naš vrt (poleg tega, da je ena prvih vrtnin) sodi tudi zato, ker so njegova zrna bogata z
minerali, kot so fosfor, kalcij, železo ter vitamini (predvsem iz skupine B).
Prednost boba je tudi v tem, da je prav tako primeren za pridelavo na manj pripravljenih in slabših tleh, a
lahko pričakujemo večji pridelek, če tla dobro pripravimo.

Na prvi pogled spominja na čebulo, vendar se od nje loči po tem, da je manjša ter da namesto ene velike
čebule oblikuje več manjših čebulic. Za svežo porabo jo lahko pobiramo že spomladi. Po zdravilnih lastnostih je
šalotka zelo podobna čebuli, tudi po okusu, le da je nekoliko bolj sladka.

Tudi špinača je eno izmed super živil z našega vrta, saj je dober vir vitamina C in drugih vitaminov ter
mineralov, ki krepijo naš imunski sistem. Tudi za njo je pomlad tisto obdobje, ko najbolje raste, saj je to
rastlina, ki za dober pridelke pričakuje tople dneve in hladne noči.

Na prosto redkvico lahko posejemo že od sredine februarja naprej, če nam le vremenske razmere dopuščajo.
Lahko pa jo posejemo v toplo gredo ali pod tunele, če smo doma iz hladnejših krajev. Sejemo jo lahko
pravzaprav skoraj vse leto, od sredine februarja pa do sredine septembra. Pridelujemo jo zaradi podolgovatih,
okroglih ali srednje podolgovatih korenov. Barva korenov je lahko rdeča, belo-rdeča, bela in rumena. Barva in
oblika korenov je odvisna od sorte. Poleti ima zelo kratko rastno dobo in zato zelo hitro pridemo do sočnih
korenov, ki si jih lahko privoščimo kar med piknikom ali na sprehodu po vrtu. Med poletjem je rastna doba
redkvice namreč samo 20‒25 dni. Redkvica je sicer zelo hranljiva in vsebuje veliko vitamina C. Ne pozabimo,
da so okusni tudi mladi listi, ki ravno tako vsebujejo veliko vitamina C. Zato priporočamo, da jih dodajate v vaš
zeliščni napitek.

Tudi rukolo lahko na svojem vrtu nabiramo vse od maja pa do oktobra. Jemo jo samostojno kot solato ali pa jo
dodamo juham, rižotam, testeninam oziroma kot dodatek k picam, jedem z žara ali sirom. Rukola vsebuje
veliko beljakovin ter tudi kalcija, železa, magnezija ter fosforja. Od vitaminov lahko zasledimo vitamine B
kompleksa, vitamin A, K in C. Predvsem zaradi vsebnosti vitamina C priporočamo, da rukolo po obiranju hitro
porabite. Vsebnost vitamina C se namreč po obiranju hitro zmanjšuje.

Od marca do junija je čas tudi za grah. Semena posejemo 3 cm globoko v skupinah, da se kasneje rastline med
seboj podpirajo. Seme kali 8‒10 dni. Posamezna semena naj bodo okrog 7 cm narazen. Lahko pa sadimo

Beluši ali šparglji

Bob

Šalotka

Špinača

Redkvica

Rukola

Grah
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vsako seme posebej v tem primeru pa naredimo plitev jarek in semena damo 5 cm narazen. Med
posameznimi jarki pa naj bo nekje od 60 do 90 cm prostora odvisno od sorte. Ko se rastline zrastejo do te
mere, da izraščajo vitice, jim postavimo oporo.

V naš izbor super živil z domačega vrta, se je grah uvrstil zaradi dejstva, da vsebuje veliko vitamina C ter
vitamina B1, ki je znan tudi kot vitamin, ki poveča dobro razpoloženje. Vsebuje pa tudi veliko kalcija,
magnezija, železa in drugih mineralov. Deluje pomlajujoče in pospešuje rast celic, pri športu učinkuje
anabolično (povečuje mišično maso), krepi živčni sistem in pospešuje presnovo, krepi lase in vezivna tkiva ter
izboljšuje vid, znižuje količino holesterola in maščob v krvi ter razstruplja organizem.

Artičoka je rastlina, ki zraste do 2 metra visoko. Njeni listi so veliki in lahko zrastejo do 70 cm. Je pa res, da je
to dvoletna rastlina in bomo letos spomladi pobirali pridelek rastlin, ki smo jih sejali lani. Na vrhu rastlin
zrastejo cvetne glavice, ki jih uporabimo v kulinarične namene. Lahko jo jeste samo ali pa jo dodate raznim
jedem. Za artičoko je značilno, da vsebuje veliko inulina in probiotikov, zaradi česar vzpodbuja razvoj koristnih
bakterij v našem črevesju.

Artičoka

Vir: bodieko.si
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Divine Womb Wellness je program za ženske, ki želijo aktivirati svojo sposobnost kreacije in roditi samo sebe
v svet. Vodi vas skozi 12 tednov zavestnega negovanja svoje ženske energije.

DivineWomb Wellness je edinstven program, ki je sestavljen iz treh sklopov, ki sledijo naravnemu procesu
rojevanja. Nahajamo se v intenzivnem procesu rojevanja same sebe in modro je, da se spomnimo, kako
proces rojevanja poteka, pa naj rojevamo sebe, novo idejo, nov projekt ali se pripravljamo na rojstvo otroka.

V prvem mesecu našega druženja pripravimo sveti prostor v naši maternici, da sprejme novo seme. Nato v
drugem mesecu negujemo seme, da se ugnezdi, ukorenini in ustvarimo vse pogoje za rast. V tretjem mesecu
pa se spustimo in se predamo procesu rojevanja.

Trije deli procesa so sprejemanje, gnezdenje/negovanje in predanost.
Program je sestavljen iz treh aspektov kreacije; najprej je akcija, nato reakcija, ki ji sledi sprejemanje.

Program obsega tri individualna srečanja, ki podpirajo tri aspekte kreacije:
1. energijsko čiščenje maternice, ki podpre sposobnost sprejemanja, kajti naredimo prostor za novo kreacijo
2. povezovanje maternice s srcem pomaga ustariti sveti prostor negovanja in ohranja potrebno energijo za
rast v maternici. Gre za povezovanje maternice z esenco srca, kar je za proces spočetja, oploditve semena in
ugnezdenje ključno. Proces temelji na starodavnem vedenju TKM, ki ve povedati, da je za kreacijo novega
življenja izjemnega pomena povezava maternice s srcem, ki poskrbi za potrebno kri v maternici.
3. povezovanje maternice z ledvicami pa je ključno, da sprejmemo vitalno energijo ledvic, ki omogoči, da
vdihnemo življenje temu, kar rojevamo v svet. Zopet je osnova TKM, ki podpira to razumevanje, da so ledvica
tisti organ, ki maternico oskrbuje s či energijo, življenjsko energijo in v kolikor je primanjkuje, rojstvo projekta
ali otroka ni mogoče. Vitalna energija ledvic je namreč tista, ki v projekt, idejo ali živo bitje vdihne življenje in
ga spodbudi, da zaživi svoje lastno življenje.

Da bi ženska lahko rodila, pa naj bo to rojstvo same sebe, projekta, ideje ali otroka, mora vzpostaviti zavestni
stik s svojo maternico, aktivirati povezavo s svojim srcem in aktivirati povezavo s svojimi ledvicami. Vse to naj
bi bilo stvar naravnega procesa telesa, vendar je sodobni način življenja in ves stres, ki smo mu dnevno
izpostavljeni botroval temu, da je stik s telesom oslabel, da smo same sebi ustvarile prepreke, da bi resnično
zaživele življenje kot si ga želimo. In to, da telo spomnimo na njegove naravne sposobnosti je srce programa,
ki je pred vami.

Program je namenjen vsem ženskam, ki želijo karkoli novega skreirati v svoje življenje, roditi samo sebe, svoje
ideje, projekte ali si želijo otroka, kajti raziskave kažejo, da je neplodnost (in to v vseh pogledih, ne le v
fizičnem) v veliki meri posledica stresa. Nahajamo se na pomembni točki evolucije, ko je potrebno, da ženska
ozavesti dejstvo, da vsaka od nas rojeva novo dobo, zlato dobo v ta svet. Kajti brez ženske se nič novega ne
more roditi v ta svet!

Program sem oblikovala z željo, da podprem ta naravni proces sprejemanja novega semena, negovanja novo
rastočega semena in predanost življenju, da nas vodi, da rodimo to, kdo me smo v resnici v ta svet. Vsaka
ženska v tem trenutku rojeva samo sebe. Vprašanje je samo ali imate težave pri tem ,da ne sprejemate seb,
pri tem, da poskrbite zase in se negujete ali pri tem, da se oklepate tega, kar ste usvojile in niste volje, da se
predate in greste v neznano.

Promocijska cena celotnega 12 tedenskega programa je 333€ pri enkratnem vplačilu ali 3x 120€, v kar je
vključeno:
3x individualno srečanje, ki traja vsakič do 60 minut
88 dnevnih napotkov
Vodene zvočne prakse
Članki na izbrane teme
Dieta za Dušo

Vabljena v našo družbo! Več na spletu http://www.divine.si/divinewoman/negovanje.html
Program je oblikovala in ga vodi Taja Albolena.

Komu je program namenjen?

PRI POROČA MO - D IV INE WO MB  WELLNESS



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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

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

številki še posebej vše želeli ve
šljite e-mail. Vaše mnenje šteje!
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Arhiv starih številk Namarie
http://www.divine.si/namarie/arhiv.html

Zvone Turk je na za astrolo ga

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

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

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

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

Blog
http://divine.si/blog/

www.divine.si
www.fengshui.si


