
Pozdrav svetlobe !
September... ah indijansko poletje, začetek novega šolskega leta, začetek mnogih stvari,
mesec novih začetkov. Čutite nemir v sebi, ki ga povzroča? Zemlja je nemirna.
McDonaldizacija planeta je povzročila oskrunitev notranjih svetov in če se ne bomo prebudili
kmalu bo planet zdravil bolečino na svoj način. Ženska je tista, ki lahko reši svet; po besedah
Dalaj Lame. Vsak mesec bolj se zavedam, kako pomembno vlogo imamo in kako ponižne
moramo postati, če želimo resnično pozdraviti sebe in s tem planet. To kar je ta mesec pred
vsemi ženskami je izbira kako se bomo odzvale, bomo napadale moške za vse kar so nam
naredili v stoletjih, tisočletjih ali bomo sposobne sprejeti to kot del nas samih, del ki smo ga
naredile same sebi. Ravno zaradi tega pravim, da nima smisla odpuščati, odpuščanje je zelo
napačno razumljeno, ker smo ga v svetu v katerem živimo vzeli kot nekaj s čimer se lahko
trkamo po prsih,in sebe postavljamo na piedestal, češ jaz sem odpustil-a tebi, kaj pa ti?
Nikogar zunaj nas ni, ki bi mu bilo treba odpustiti, vse je v nas. In v resnici ni kaj odpuščati, le
sprejeti je potrebno kar je, kar se je zgodilo in z milostjo objeti to v sebi. Nihče te ne more
prizadeti bolj, kot prizadaneš samega sebe. In nihče te ne more zlorabljati bolj kot ti zlorabljaš
sebe navznoter. Osnova sprejemanja polne odgovornosti je spoznanje, da je vse v tebi, da ni
ničesar zunaj tebe. V resnici je zunanji svet odsev notranjega. In dokler je naš notranji svet
oskrunjen, to gledamo tudi v svetu zunaj sebe.

Svetost življenja je eden pomembnih ključev ženstvenosti in svetost je moje hrepenenje, ki
sem ga leta iskala zunaj sebe. Potem pa sem jo odkrila v sebi in jo začela negovati. In kakšno
preobrazbo je naredila v mojem malem svetu. Obožujem svetost življenja. In želim jo deliti z
vsemi vami. Negujte sebe, ljubite sebe. Moč Ljubezni se bo razkrivala v tem septembru.
Vabljeni na val Ljubezni 9.9.2013   Objemam Te.

Taja Albolena

Rana je mesto,
kjer svetloba vstopi vate.

-- Rumi

The wound is the place
where the Light enters you.

MISEL  MESECA
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6.9.2013 Odstirale 7 tančic Božanske Ženske.začnemo s tretjo 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.
Več o popotovanju na spletni strani http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

Prijave obvezne na mail!

začenjamo z novim spletnim popotovanjem vase, . Edina stvar, ki jo
moramo usvojiti je brezpogojna ljubezen do sebe in to bo fokus našega 28 dnevnega popotovanja
vase. Prijave na mail.

vabim na prvo srečanje v  Novi Gorici ob 17. uri. Prijave obvezne
na mail!

v petek trinajstega začnemo ob 18. uri v Ljubljani na Miklošičevi 13, s srečanji
, 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. In ker sem pri sebi izkusila izjemno transformativno izkušnjo skupaj z ostalimi
udeleženkami v pomladni skupini, sem se odločila, da sklop ponovim v jesenskem terminu.
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.

Vsako srečanje traja tri ure od 18. do 21. ure v Ljubljani in od 17. do 20. ure v novi Gorici.
Prispevek za srečanja je 333€ v enkratnem znesku ali 4x 90€.
Srečanja se bodo odvijala ob petkih od 18. do 21. ure in začnemo 13.9.2013. Srečanja se odvijajo v
Ljubljani na Miklošičevi 13. Prijave obvezne na mail!
V Novi Gorici so srečanja v Garni hotelu Kogoj v Bukovici 1a ob ponedeljkih.
Več informacij na spletni povezavi http://www.divine.si/divinelife/objemiotroka.html

začenjam z , 15-mesečnim programom, ki je namenjen
samo ženskam. Celoten program je predstavljen na spletni strani
http://www.divine.si/divinefeminine/akademija.html Prijave obvezne na mail!

9.9.2013 Moč Ljubezni

9.9.2013 Objemi otroka v Sebi!

13.9.2013 Objemi
otroka v Sebi!

26.9.2013 DivineFeminine Akademijo
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Svet v katerem živimo nas dnevno izziva in zato sem pripravila edinstveno priložnost samo za ženske.
Divine Feminine Akademija je program v katerem Te vodim korak po korak skozi prebujanje ženstvenosti,
utelešanje ženstvenosti in umetnost ženstvenosti. Program traja 15 mesecev in v njem Te vodim skozi
notranje prakse, kot tudi skozi to kako se izraziti navzven. Ključ je v temelju, ki ga je potrebno postaviti, da
začutiš varnost v sebi, da si zaupaš in se izraziš kot avtentična ženska v svoji polni moči duše.

To kar želim deliti s tabo je, da ti pokažem, kako se povezati s svojo žensko esenco, s svojo ženstvenostjo, kako
zasijati, biti pristna, se povezati s svojim polnim potencialom in živeti svoje sanje. Kako najti svoj glas in
navdihniti druge ljudi, da najdejo svoj glas, prebudijo svoj polni potencial in živijo svoje sanje.

Tukaj sem zato, DA navdihnem točno tebe, da ti pokažem pot v tvojo izjemnost, tvojo veličastnost, tvojo
pristnost, tvojo dragocenost. Da se spomniš kdo si, kaj je tvoj klic in tvoj glas. Tukaj sem, DA stojim s tabo, ob
tebi in za tabo ob tem, ko zasiješ v vsej svoji lepoti, izražaš pristno moč svoje duše in živiš svoje sanje.

Iz ljubezni, za ljubezen, z ljubeznijo.

Ženska esenca je povezana z razumevanjem izvorne moči Biti, ko si to, kar prihaja iz tebe, namesto da deluješ
in poskušaš ustrezati temu, kar je v tvojem zunanjem svetu. Ženska esenca živi v harmoniji s tvojimi občutki, s
tvojim srcem in inteligenco telesa. Ženska, ki je v stiku s svojo žensko esenco dopušča svojim občutkom in
željam, da imajo glas v njenih izbirah, namesto, da se osredotoča na to, kar mora narediti. In ker je povezana s
svojimi občutki čuti izpolnjenost.

Ženska v svoji ženski esenci je brez potrebe, da nadzira, kontrolira svojo okolico ali izsili, da se stvari dogajajo
po njeno. Ve, da je ključ v njeni sprejemljivosti in se zato odpre, da sprejme, pa naj bo to čustvena podpora,
vodstvo v obliki vizije ali usmeritev kam naprej. Na žalost je to precej lažje reči kot narediti, še posebej, ker
smo ženske prepričane, da moramo dajati, dajati, dajati, da bi bile dobre ženske. Ženske vedno bolj
zaznavamo frustracijo zaradi verzeli, med izjemnimi možnostmi, da si ustvarimo življenje kot si ga želimo, med
tem, kar vemo globoko v sebi, da smo sposobne ustvariti, med svojimi sanjami in med realnostjo
vsakodnevnega življenja.

Morda čutiš impulz, notranji klic in hkrati preplavljenost zaradi nesigurnosti glede naslednjega koraka,
občutek nezadostnosti, da nimaš potrebnega, da uresničiš klic svoje duše, svojo misijo, svoj dušni potencial.
Vse kar se dogaja te morda frustrira, spravlja v depresijo in stres ali pa ustvarja v tvojem življenju kaos in
nejasnost.

Ta verzel med sedanjostjo in našimi sanjami obstaja in le mi smo tisti, ki jo lahko zapolnimo, izgradimo most,
znotraj sebe.

Notranje popotovanje DivineFeminine Akademija temelji na mojem dve desetletji dolgem popotovanju nazaj
k sebi. Gre za intenzivno popotovanje vase, razkrivanje sebe in  soočanje s sabo. Gre za očiščenje vsega
tistega, kar vam stoji na poti med tem kjer se trenutno nahajate in vašimi sanjami, kjer bi želele biti.

DivineFeminine je notranje popotovanje, ki vas vodi od faze prebujenja, ko prepoznate svojo božanskost preko
alkimistične faze očiščenja osebnosti, kjer se soočite z vsem, kar vam stoji na poti, da utelesite in živite ta
božanski potencial, ki ste ga ugledale v fazi prebujenja.

DivineFeminine je oblikovan tako, da ustvari alkemično posodo za preobrazbo, varno zavetje, kjer v skupini
žensk, ki z isto namero potujejo same vase, najdeš oporo in podporo enako mislečih, ki vse želijo isto stvar,
boljše življenje in boljšo prihodnost zase in za vse ljubljene.

Trije moduli DivineFeminine Akademije so:
1. Prebujanje Ženstvenosti
2. Utelešanje ženstvenosti
3. Umetnost ženstvenosti.

Več na spletni strani http://www.divine.si/divinefeminine/akademija
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Seveda že leta govorimo o istih stvareh, pravzaprav se vsi strinjamo, da je prvi korak ta, da prevzameš
odgovornost za svoje življenje in za to, kar kreiraš.  O tem se govori, piše, beremo knjige, poslušamo
seminarje. No september je tak enomesečni test kako dobro to živimo v praksi. Kajti september vas bo izzval
in to dnevno na temo sprejemanja odgovnosti. Veliko bo izzivov na temo ali je to moja odgovornost ali je to
stvar nekoga drugega? Mesec nas bo soočil s tem kako odrasli smo in kako sprejemljivi smo, koliko smo odprti
in voljni da si povemo resnico. Kakšna je stopnja naše odgovornosti?
Čas je, da prevzamemo polno odgovornost zase, za svoje življenje, za svoje kreacije, da nehamo stvari
prelagati na druge in pričakovati od drugih, da nas bodo reševali ali nam pomagali. Nihče ni odgovoren za
svoje starše, svoje partnerje, prijatelje ali otroke. September nam bo pokazal kako odgovorni smo v svetu v
katerem živimo in ali smo pripravljeni sprejeti posledice svojih izbir. In hkrati nas mesec sooča z razsodnostjo,
kaj je moje in kaj ni moje? Ali sem kanta za smeti za zadeve drugih ljudi?

Ta mesec vam bo dal vetra, če se še vedno žrtvujete za druge, če se počutite žrtev okoliščin v svojem življenju,
prav tako pa vas bo soočil z nepotrpežljivostjo, nesprejemanjem sebe, še posebej če sebe zaničujete, se
ponižujete, se grajate, ... Pokazalo se bo kje ste ujeti v svoj ego, kje udrihate po sebi, ker niste popolni, dovolj
dobri, skratka, pokazale se bodo ranjenosti izdaje sebe, zanikanja sebe, zlorabe sebe, zapuščanja sebe in
ločevanja od sebe. Ravno iz tega razloga sem se odločila, da ponovim spomladanski program Objemi otroka v
Sebi, da se bomo pomirili s temi ranjenostmi, ki jih nosimo v sebi.

Ključ je v tem, da se vsak trenutek 24/7 spomnite te preproste resnice, da Vi kreirate svoj svet in vse v njem.
Skrajno neprijetno, še posebej takrat, ko gre vse narobe, preverjeno! Vendar je prvi korak ta, da to prepoznaš
in da si priznaš, da prevzameš odgovornost za to kar se dogaja, to je prvi korak, šele po tem, je možno narediti
preobrazbo oziroma to preseči v sebi, kajti po mojih opažanjih nimaš kaj spreminjati. Ko se zavedaš, da vse
samo je, veš tudi, da nimaš kaj spreminjati, lahko le izbereš drugače. In s tem ko izbereš drugače, se stvari
spremenijo. To seveda ne pomeni, da morate vse sami, pogosto boste veseli vpogledov drugih, to, da delite
stvari, da vprašate stvari. Vendar vam mora biti kristalno jasno, da nihče ni dolžan in tudi ne bo naredil ničesar
namesto vas. Zato nikar ne zapadajte v kritiziranje, sojenje in obsojanje ljudi okoli sebe. In nikar ne pričakujte,
da vam kdorkoli lahko olajša pot. Joj kolikokrat sem se ujela v tej predpostavki, mama mia. Še posebej to velja
v partnerstvu.

Izzvani bomo na poziciji samo vrednotenja, koliko v resnici cenimo sebe in ljubimo sebe brezpogojno. In moč
ljubezni, brezpogojne ljubezni do sebe bo v tem mesecu v ospredju. To bo v prvem planu. Kajti mnogi smo do
sedaj poskušali drugim pomagati tako, da smo njihova bremena prevzemali nase in s tem poniževali in
zlorabljali sami sebe. Nihče te ne more zlorabiti bolj kot ti zlorabljaš samega sebe, zato bo soočenje s to
ranjenostjo zelo boleče in za mnoge težavno. Predstavljajte si občutek svobode ob tem, ko ste osvobojeni
vseh spon, vsega, kar vas veže, dajte si dovoljenje, da se osvobodite. In potem poskrbite za svojo notranjo
posodo, za notranje negovanje sebe.

Pomembno je razumevanje kaj je moje in kaj ni moje v tem mesecu, resnična iskrenost v sebi, v svojem srcu,
da se zavedaš, da lahko ustvariš sveti prostor v katerem se lahko odvija alkemični proces preobrazbe svinca v
zlato, lahko si priča, opazovalec, vendar razen svojega svinca v zlato ne moreš spremeniti svinca nikogar
drugega. Vsak je odgovoren za svoj svinec in kaj naredi z njim. In če se z njim obmetavajo namesto da bi ga
preobrazili v zlato je to njihova izbira. In tudi to je potrebno spoštovati.  DIVINE.SI
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Mabon, Jesensko enakonočje, 21. september

Ključ: Pobiranje, skupnost, zaključek

Simbol: Vino, storži, koruza, granatno jabolko

Kristal: Safir, Lapis Lazuli, Karneol

Mabon je keltski bog svetlobe. Glavne teme tega praznovanja so harmonija in uravnote Sonce vstopi v
tehtnico. Zopet sta noč in dan enako dolga, le da so sedaj energije noči močnejše. Je čas druge jesenske žetve.
Ta praznik je zelo povezan s pobiranjem grozdja in bogovi kot sta Dioniz in Bacchus sta v tem času zelo
prisotna. To je čas, ko svojo pozornost posvečamo pripravi na zimske mesece pred nami. Pomembno je
spoštovati zrnja iz katerih nato zrastejo nove rastline.

Z jesenskim enakono

Jesensko enakono čas ravnovesja, ko se moramo ustaviti in spočiti. Je to

Pomembno je,
da znamo uživati v sadovih svojega dela. Poglejte svoje življenje, kaj ste že dosegli, kaj še želite doseči, kaj
iščete in ponovno ocenite smer v katero ste namenjeni. Stopite v stik s svojo pravo naravo in se namesto v
zunanji svet bolj pogosto zazrite vase.

Hvale

To je

Inanna je boginja neba, ki pomaga da se prilagodimo univerzalni zavesti. Ta svet vidi v popolnosti in
povezanosti. Boginja miru, ljubezni, prerokovanja in vodstvenih sposobnosti. Med drugim nadzoruje tudi
nastajanje vina. Pomaga nam, da sprejmemo svoje temne plati in da nam pove, da je včasih potovanje v
podzemlje naša pot v celostnost. Innana je tista, ki nas bo v septembru vodila v notranje podzemlje, tako kot
se je samaspu

Alkemi

ženost.

željo po u
življenja in vsega kar je.

žnost je tista, ki vam bo pomagala uravnovesiti stvari v sebi. Ker je to žetve, ko je hrana v
ve žni za vse kar že imate, za vso hrano in vsa Zemljina darila, vse
njene vire, ki jih uporabljamo. To je

š življenju. Poiš

življenja, to strast s katero kreiramo življenje, kajti v naravi
vitalnost po

š šla svojo iniciacijo iz teme v svetlobo, jo mora tudi vsak posameznik
pri sebi.

šnja lo š
š

šanje znotraj nas, ko oba dela povezujemo v celoto. Lo žamo v enotnost.
Dogaja se alkemi žitev Sola - sonce in Lune -mesec. Gre za združevanje janga z jinom, enotnost
zavednega z nezavednim, notranjega z zunanjim. Alkemi

š

čjem nastopi vladavina nadanfgela Uriela, ko začutimo čenju, po modrosti, po
globokem notranjem razumevanju

čje prestavlja čka enotnosti med
svetlobo in temo, ognjem in vodo, jinom in jangom. Uravnovesiti je potrebno vse dele sebe, tako aktivni kot
pasivni del, tako znano kot tudi neznano, zunanje in notranje popotovanje, vidno in nevidno.

čas druge
čini spravljena, je čas za zahvalo. Bodite hvale

čas, ko je pomembno, da se zavemo, da sta tako dajanje kot prejemanje
enako pomembna. Cenite svoje notranje čute, jih razvijajte in jim sledite, naučite se zaupati svoji intuiciji in
slediti svojemu srcu. Poi čite ravnovesje in celostnost v svojem telesu in v svojem čite ju v svetu!

čas, ko začnemo ceniti vitalno energijo
časi usiha in nas opominja na pomen počitka in notranje regeneracije.

čala skozi podzemlje in pre

čna izku čevanja omogoča razumevanje kje smo se ločili od enotnosti. I čemo kaj nas ločuje od
univerzalne ljubezni in duhovne poti. I čemo svinec, ki nas vleče navzdol, da ga lahko transformiramo v zlato.
Gre za uravnove čenost preobra

čna poroka, zdru
čni zakon kot je zgoraj je spodaj in kot je znotraj je

zunaj opisuje to načelo enotnosti in povezanosti z vsem kar je.

Zrak je povezan s tehtnico in z Merkurjem, zrak je element komunikacije in govora. Dihajte! Globoko dihajte in
predihajte sebe in ves svet. Uporabite zvok, zvonce za či čenje prostora in sebe. Ta dan lahko počastite z
gongi, z zvonci, pojočimi posodami.

DIVINE.SI
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Naj nič najdra

čutim vso ljubezen, ki prihaja iz njega

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

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

Danes odpiram svoje srce
da ob

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

Danes sem Hvaležnost in jo živim.

In to je Resnica.

DIVINE.SI

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.
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OKENITE...

Afirmacija deve kristala

kamen resnice
"Ena najpomembnejših stvari, ko govoriva o ljubezni je, da si poveš resnico. Če sebe ljubiš brezpogojno moraš
biti iskren s seboj in si povedati resnico. In to seveda nikoli ni najlažja pot. resnica pogosto boli, vendar priznaj
si resnico, laž boli še precej bolj, le da si lažeš, da te ne boli. Nalij si čistega vina in si povej resnico. Saj vem,
moja nežna in puhasta podoba te utegne zavesti, kajti moje delovanje ni puhasto. Soočim te z resnico in ne
zavijam stvari v vatko. Videz vara. LOL In kot vidiš, mi ne manjka humorja in igrivosti. Resnica ju potrebuje v
svoji družbi. Vendar te znam tudi zaščititi pred surovostjo, ki jo včasih prinaša s seboj resnica izražena s strani
drugih. Pomagam ti, da zmoreš sprejeti z ljubeznijo, da zmoreš prijaznost in brezpogojno ljubezen do sebe in
do drugih. Pomagam ti v procesu sprejemanja stvari, še posebej takrat, ko se upiraš in ne želiš sprejeti stvari,
češ da niso tvoje. Pomagam ti z razsodnostjo. S svojo milino te objamem in mnogi jo zaznavajo kot puhasto
mehkobo, ki objame njihovo srce. V tem surovem času je tovrstna milina pogosto vse, kar potrebuješ.
Pomagam ti, da rasteš, da se premikaš naprej, da prepoznavaš priložnosti, ki prihajajo k tebi. Odpri se mi.
Predaj se moji mehkobi. Soustvarjajva ta mesec skupaj. Veselim se druženja. „

Okenite je kristal, ki ojačuje pretok krvi in mleka, je v pomoč doječim materam. Ker stimulira cirkulacijo krvi je
nepogrešljiv pomočnik pri menstruacijah. Znižuje vročino in ojačuje imunski sistem. Zanimivo je, da lahko s
pomočjo eliksirja iz okenita zdravimo zunanja in notranja vnetja.

Pomaga pri čiščenju vseh vrst, čiščenju telesa, čiščenju čaker, čiščenju vseh teles. Še posebej nam pomaga pri
čiščenju blokad, ki omejujejo našo duhovno rast. Pomaga pri vztrajnosti, da se premikaš naprej in zaupaš vase
na svoji poti tudi ko nihče drug ne zaupa vate. Okenite je čudovit kristal, ko se želite sprostiti. Povečuje
kreativnost in prinaša nove ideje in nove misli.

Okenite pomaga pri brezpogojnem sprejemanju sebe in drugih. Videti je kot majhna puhasta kepica, vendar
so njegovi tanki kristali zelo občutljivi in ga ni priporočljivo božati, čeprav bi si to v njegovi prisotnosti zelo želel
narediti. Poboža te s svojo mehkobo in spodbuja brezpogojno ljubezen.

: "Danes z milino sprejemam vse izzive na svoji poti in jih blagoslavljam.”

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Ko sem se pripravljala, da napišem prvi jesenski mesečnik me je spremljalo razmišljanje kam kot
družba tonemo, kajti če se ozremo okoli sebe je jasno, da se kriza bohoti na vseh področjih, večina
pa se je loteva z delovanjem, kajti nekaj je pač treba narediti v zvezi s tem. In tako se mi je utrnila
zanimiva prispodoba, da smo trenutno pravzaprav v krizi srednjih let, globalno gledano, kot
človeštvo. In večina se ukvarja s tem, kaj bodo naredili.
Močno me spominja na stereotipe o tem, kako si moški v teh letih omislijo številne »igrače«, ki bi jim
pomagale premagati » «, ki se seveda kaže na različne načine. Ali pa kako
ženske poskušamo zadržali mladost in lepoto, pa naj stane kar hoče. Posamezniki, ki se soočajo s
težavami »krize srednjih let«, naj bi imeli močnejšo željo po občutku ponovne mladosti, iskali naj bi
»sebe«, svoje neuresničene cilje in sanje, srečevali naj bi se z občutki krivde za vse neizpolnjene cilje,
več časa bi želeli namenjati le sebi.
Se vam ne zdi, da vse to spominja na krizo identitete, ki se trenutno močno kaže v družbi, katere del
smo?

Hecno kajne, kako se v naših življenjih vse odvija v ciklih. Najprej imamo majhno pubertetico pri
nekje treh do petih letih. In ko se zdi, kot da je obdobje trme končno mimo, na polno pademo v
veliko puberteto, kjer nas razmetavajo hormoni in iščemo svoje mesto pod soncem. In ko imamo
končno občutek, da smo našli svoje mesto pod soncem, se umirili v svoji karieri, partnerstvu,
starševstvu, nas udari »kriza srednjih let«.

»Kriza srednjih let« naj bi se kazala predvsem preko , kot so razdražljivost,
preobremenjenost, kronična utrujenost, depresija, izguba spolne sle. Vsaka kriza pa s seboj prinaša
velike blagoslove, če smo jih sposobni videti. Kar pri krizi, ki smo ji priča opažam sama je predvsem
to, da smo ljudje izzvani v tem, da moramo opustiti pričakovanja do drugih in da se končno zavemo,
da z delovanjem ne bomo rešili krize. Družba v kateri živimo je globoko ukoreninjena v moški
paradigmi, in moškost se osredotoča na akcijo in delovanje. Kajti nekaj je treba narediti in to zdaj. In
tako iščemo rešitve za naše probleme. Težava je v tem, da bolj ko iščemo probleme, manj najdemo in
več stvari je potrebno rešiti. Vedno znova iščemo nove načine kako rešiti težave in ob tem smo tako
ujeti v »delovanju«, da pozabimo zares živeti. Popolnoma smo spregledali ženski princip Biti in našo
notranjo potrebo po tem, da samo smo. Naša kapaciteta delovanja nam je bila predana skozi
udomačevanje v času otroštva in kasneje v šoli, vendar ob tem radi pozabljamo, da jje šola in razvoj
uma kot ga poznamo danes pravzaprav ravno tako kot vse ostalo pod okriljem moškega principa
akcije in delovanja.

Družba je danes podhranjena, hrepenimo po negovanju in kriza je način, kako se vrnemo nazaj k
svojim koreninam in temelju tega kdo mi v resnici smo, da najdemo svoje naravno stanje biti. Zavest
Biti je tista, ki jo moramo vključiti v svoje vsakodnevno življenje. In da to naravnanost na Bit vnesemo
v svoje fizično, vsakodnevno življenje za mnoge predstavlja izziv. To še posebej velja, ker smo pod
takim pritiskom, da delujemo in ne znamo več samo biti. Vendar je dejstvo, da brez te zavesti Biti
življenje izgubi svoje ravnovesje. Energija, ki vstopa v kreacijo ne bo stekla v nove kanale, ki smo jih
pripravili.

In prav v tem je prava vrednost krize srednjih let, ki jo, kot vsako drugo krizo, lahko izkoristimo za
rast. In vendar je potrebno skodelico najprej izprazniti, da bi jo lahko ponovno napolnili. In če se
temu upiramo, potem nam življenje enostavno razbije skodelico, da ustvarimo novo. Namreč, vsaka
kriza prinaša s seboj življenjsko »inventuro«, ko se mora posameznik vprašati kaj vse je že doživel v
življenju, kaj je dosegel, kakšen status ima v smislu družine in kaj obžaluje. In inventure ne maramo,
saj pogosto razkrije številne bolečine, ranjenosti, ki jih skrivamo v svoji notranjosti, pričakovanja in
tudi hrepenenja.

žalovanje za mladostjo

psiholoških simptomov
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Že Carl Gustav Jung je spoznal, da se ne spreminjamo zgolj v telesnem smislu (odraščamo), temveč
tudi v čustvenem (vedno bolj zreli smo) in v duševnem (vedno bolj modri smo). V svoji knjigi Sodobni
človek išče dušo je napisal esej z naslovom Življenjske faze, v katerem navaja, da življenjsko dobo
tvorijo štiri obdobja: otroštvo, mladost, srednja leta in starost. V prvi polovici življenja (v otroštvu in
mladosti) si gradimo ego (obrnjeni smo navzven in gradimo obrambne mehanizme, ki nam bodo
omogočili preživetje, učimo se ter kopičimo materialno bogastvo), v drugi polovici pa iščemo globlji
smisel oz. sebstvo, kot temu pravijo v jungovski psihologiji (obrnemo se navznoter, se preučujemo,
iščemo smisel življenja in se razvijamo v duhovnem smislu). Iščemo svojo dušo!

In hrepenenja nas spomnijo na našo dušo, odprejo vrata Duši, ki z velikimi koraki vstopi na igrišče
življenja. Vprašanje je le, kaj z njo naredimo. Če smo večino življenja preživeli v stiku s svojim nižjim
jazom, potem smo osredotočeni na zunanji svet in na delovanje. In če se upiramo stiku z Dušo v sebi
ustvarjamo konflikt, še posebej, če smo mnenja, da z njo nimamo kaj početi v tem svetu.

Večina žensk, ki so stare manj kot 50 je zraslo v duhu revolucije v 60 letih in podučili so nas, da je
srečna ženska izobražena, zaposlena, samozadostna, finančno neodvisna, priročna mati in ubogljiva
hči, lojalna prijateljica, strastna ljubica, skratka superženska, ki zmore vse in je vsakomur v uteho in
jo imajo vsi radi zaradi tega. Ženske si desetletja prizadevamo doseči ta ideal. In ko ženska doseže
vse, kar je menila, da si želi ( pogosto so to želje, v katere smo bile udomačene in sploh nismo v stiku
s svojimi srčnimi željami in hrepenenji), tiste redke, ki jim uspe doseči obljubljeno deželo, kajti to naj
bi prineslo srečo, ugotovijo, da to ni to in se sesujejo. Nastopi sesutje iluzije in s tem pogosto
celotnega življenja ženske, vsaj taka je moja osebna izkušnja, ko se je vse podiralo kot domine. PO
desetletjih stresa, samožrtvovanja in zanikanja sebe ženske pogosto v obupu ugotavljamo, da je bilo
vse, za čemer smo se gnale, ker smo bile tako vzgojene, zgolj iluzija, privid. Delo, prizadevanje,
zbiranje titul, rezultatov in dosežkov, vse kar smo dosegle, kar naj bi nam prineslo srečo je v resnici
prineslo izjemno izčrpanost. Ravno danes sem govorila s prijateljico, ki mi je rekla; Taja, po tem, ko
sem dosegla vse kar se je dalo, poročena sem, z dvema otrokoma, zaključujem magisterij ampak jaz
sem tako nesrečna in depresivna, vse to je popolnoma brez vrednosti. Kajti v večini primerov nekaj
še vedno manjka, pa pojma nimajo kaj. Hkrati s tem pa se večina začne zavedati tudi tega, kako so se
mučili in koliko so vložili v to, da so dosegli kar so in če zdaj odnehajo, to pomeni, da bodo plačali
izjemno visoko ceno, če bi zapustili to mašinerijo katere sužnji so.

Pot iz te dileme nas pogosto vodi skozi krizo, kjer ugotovimo, da nas je družba, ki nas je potegnila za
nos v prepričanje, da bomo srečne, če bomo postale superženske pravzaprav prevarala. Ženske tako
ostajajo same, ranjene, prizadete, obupane in pogosto otopele, ter izberejo umik od življenja
obveznosti in se zatečejo v tolažbo s hrano, romantičnimi novelami (David Deida pravi da so
romantične novele ženska pornografija.), televizije, antidepresivov ali še slabše alkohola in drog.

Sofobna ženska je odrezana od naravnega toka življenja in svoje Biti, svoje lastne ženstvenosti. Brez
ženskih moči sočutja, prijaznosti in izobilja, ki jim vlada srce, ženske zanikamo sebe, ranimo sebe in
zlorabljamo same sebe. In tukaj nedvomno velja kot pribito izrek Mahatme Gandija – »Nihče me ne
more raniti brez mojega privoljenja.« Kajti ko ti sebe zlorabljaš in se trpinčiš s tem daješ dovoljenje
ljudem zunaj tebe, da ti odslikajo v zunanjem svetu, kar sam sebi delaš v notranjem svetu. In kot
nomadi tavajoči v puščavi tekmovalnosti, nezadovoljstva in pomanjkanja, ženske najdemo uteho v
moških principih uporabe sile, agresije in dominance, nadzora. Delamo več in še bolj trdo,
manipuliramo in kritiziramo. Skrivamo se za kratkimi lasmi in moškimi oblačili ali pa na drugi strani
zlorabljamo svojo seksualnost in dajemo energijo in moč izkoriščevalskim in nemočnim aspektom
ženskih stereotipov. Dejstvo je, da rože ne uspevajo v slani vodi in tako se tudi večina žensk ne
razcveti v vsej svoji veličastni ženstvenosti.

In to, česar ne prepoznavamo je, da trpljenje ženske nima vpliva le na njen svet in ljudi, ki so ji blizu.

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



Če ženska ne najde izhoda iz svoje krize identitete v kateri je, to vpliva na celoten svet. Trpljenje,
nezadovoljstvo in depresija številnih žensk po vsem svetu se kaže tudi v krizi, ki jo doživljamo. In če
ženske ne bomo našle poti ven iz te krize ne skozi moški način delovanja, temveč skozi ženski način
Biti, kajti postati moramo najsrečnejše ženske na svetu. In tukaj ni recepta, tukaj ne pomagajo
tehnike, tukaj ničesar ne moreš narediti, da bi to »rešila«. Ključ je v tem, da postaneš, da si
najsrečnejša ženska in skozi to svojo Bit vplivaš na svet. Obnoviti je potrebno žensko esenco, če
hočemo rešiti svet. Kot je rekel Dalaj Lama – »Svet bo rešila zahodna ženska.«

Zakaj ženska? Moški jo poskušajo reševati na svoj način, na način, ki smo ga usvojile tudi ženske v
zadnjih 60 letih; skozi delovanje, reševanje, akcijo.

Vendar to ni stvar delovanja, tehnik, dela na sebi. S krizo se ne moreš boriti niti z njo razumsko
rokovati. Ne moreš se usesti in se pogovoriti z njo in potem narediti korake a, b, c, in d in je stvar
rešena. Moja osebna kriza je potrebovala 4 leta aktivnega negovanja, posvečanja sebi, notranjih
vpogledov, dnevnih duhovnih praks, da zdaj prepoznavam, da sem na poti ven. Stvar ni enostavna in
ne zgodi se čez noč. Od nas zahteva prisotnost, pozornost, pričanje. To so duhovne prakse
prebujenega stanja Biti. Ni ga angela, ki bi te lahko rešil, kajti angel si ti. Angeli so aspekti, so deli
tebe, tvoje izvorne biti. Ni je meditacije, ki bi te rešila, nič od zunaj ne pomaga, kar kriza zahteva od
nas je spust vase, v svojo notranjost. Notranje smo pozorni na principe življenja, na nenapisane
zakone kreacije in vse se začne s prvim, ki pravi, da je vse eno in da je eno v vsem. V zunanjem svetu
pa se odslikavajo ti principi v vsakodnevnem življenju skozi našo naravnanost in način, kako živimo
življenje.

In ker vem, da obliži pomagajo le za kratek čas. In tudi, da je življenje ena sama duhovna praksa, da
energijski svet ni ločen od fizičnega, da nima smisla se zatekati nekam v duhovne sfere samo zato, da
lažje preživljaš čas v fizičnem svetu, sem letos prvič oblikovala DivineFeminine Akademijo. Kajti iz
izkušenj vem, da so stalne duhovne prakse v vsakodnevnem življenju, v konkretnih situacijah nujne.
To ni več luksuz posameznikov, to je nuja celotne družbe, če hočemo ven iz krize. Edina pot ven iz
krize, pa naj bo to kriza srednjih let ali globalna kriza vodi navznoter. Vprašanje je samo; Ali si upate?

Zakaj upate? Na tej poti navznoter se najprej srečaš s svojo senco in naučiti se moraš kako živeti z njo
in kako jo spremeniti v zaveznika. Celotna paradigma se mora iz strahu spremeniti v ljubezen, iz
sojenja v predanost, iz bolečine v zadovoljstvo. Mi izbiramo ali živimo v paradigmi delovanja ali v
paradigmi Biti, se družimo s svojim notranjim parazitom ali s svojim notranjim angelom, mi izbiramo
kdo usmerja naše življenje. Pa ne z besedami in tudi ne z mislimi kot je danes popularno razmišljati.
Izbiraš skozi telo, skozi občutke, skozi osnovno izbiro, ki ti je vedno na voljo, … bom do sebe prijazen
ali se bom sodil in kritiziral. Vse se začne s tabo. Vse se kreira iz tebe v svet.

In september že razkriva in lupi. Je težko in polno izzivov, vendar ne bo nič lažje, nehajte čakati na
nekoga od zunaj, ki vas bo rešil. To je to. Krizo lahko rešimo le mi, v sebi. Kajti recesija je kriza
identitete posameznika te družbe, je ogledalo nas samih. Začnite pri sebi!

DIVINE.SI
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Tile dnevi pa so svetovni !!!
Če še kdo dvomi v to, da se dogajajo ogromne spremembe...mu ni pomoči...res ne... Pa saj je niti ne
potrebuje...ker je njegov svet ok...vsaj za zdaj....
Poznamo ogromno tehnik, načinov...za umiritev uma...za sprostitev...toda pride trenutek, dan...ko se
vse postavi na glavo...
Fizično so naša telesa pod velikim pritiskom...verjetno nas je veliko, ki se prebujamo in imamo
občutek, da bi lahko spali še naprej...da telo ni dovolj spočito..
Veliko je simptomov bolečin v predelu križa...občutek težkih kosti ali celo stanja, podobnega gripi.
Še več je utrujenosti čez dan...želje po miru, tišini...težave drugih se nas komajda dotaknejo...kot da
ne moremo sprejemati teh energij...nič več...

Umaknili bi se nekam v samoto...prižgali svečko, dve in samo bili..tam..kjerkoli...samo da je mir...

Vidimo lahko...koliko bremen v resnici nosimo na ramenih.
Koliko smo si naložili...

Vsa pritiskajo na nas in to ustvarja stres..napetost...
"Ne morem v meditacijo, če me čaka sto stvari." Res je.

Lahko pa od teh stotih stvari naredim samo eno, ker se je Vesolje odločilo namesto mene in mi
"pokvarilo" dostop do interneta.

Ok, zdaj že vem, da to pomeni: " Vesna, nekaj drugega boš danes počela."
No, pa je soba pospravljena, prekajena z žajbljem, svečka gori in občutek je božanski...meditacija je
bila čiščenje...

Veste, kaj se dogaja, kajne?
Preverjajo, kako smo naredili domače naloge.

Če nismo uskladili razmerja med delom in počitkom, smo utrujeni.
Če ne urejamo opravil sproti, smo na koncu z živci, ker so se nam vsa postavila pred nos.
Če smo v odnosih delovali drug mimo drugega, se je zavesa odstrla.
Če smo drveli v višave duhovnih sfer brez prave prizemljitve, smo ta hip lahko celo jezni na vse
skupaj...ker smo tooooliko naredili, padamo pa na najosnovnejših izpitih.
Če se nismo ljubili, partnerji odigrajo vlogo, da se lahko počutimo prevarani.
Če nismo želeli videti sveta, kakršen je...se le-ta ustavi pred našimi vrati in izlije vse na naš prag.

Časa ni..
Pa tudi če bi bil, mi ta trenutek nič ne pomaga.
Še en izgovor več...

Torej.
Metle, cunje, v roke...
Vitamine, zdravo hrano...telesu.
Počitek...sebi.
Iskrenost...sebi in drugim.

Trgajo se zadnje niti iluzij...dolgo časa smo se obešali nanje...zdaj ostajajo le še krpice....ki trohnijo ob
stiku z resnico.
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Kakršnakoli že je...naša je...in edina.
Resnica.

Vse okoli nas je odsev naših misli.
Leksikoni z razlagami so že davno napisani...v naših celicah...nikogar ni, ki bi nam jih lahko bolje
razložil od naših lastnih občutkov. Sledimo jim torej.

Karkoli se vam dogaja...sprejmite...samo sprejmite...dovolj, da opazite, kje je potrebno še kaj
narediti. Izpustite krivdo, stare energije, jezo in zamere iz sebe...naj gredo v praznino...objemite vse
delčke vas samih, ljubite se kot majhni otroci...
Naredite kakšno neumnost, napako in se od srca nasmejte sebi...pa kaj, če nam ne uspe vedno...

Ne primerjajte se z nikomer, vsak čisti svojo "posodo"...
Ljudje odhajajo iz vaših življenj. Prihajajo novi..vse je ok.

Ugotavljam, za koliko stvari se v bistvu "sekiramo", pa sploh niso pomembne....in nikoli ne bodo...in
nikoli niso bile...smo se pa učili, to pa ja

Pride dan, ko bi z lahkoto rekli, naj gre k vragu in morda bi bilo to edino na mestu...tudi to smo
omejili...vse z namenom, da ostajamo "pozitivni".

Sem Noč in sem Dan.
Sem Žalost in Sreča.
Ljubezen sem.
Sem Misel in Preblisk.
Sem Svetloba in Tema.
Sem Angel in Demon.
Sem Ženska in Moški...
Ljubezen sem.
Včasih vidim ostreje od sokola,
včasih sem slepa za dan ali noč.
Pa kaj potem.
Lahko potujem kakor meni paše.
Povabim tiste, ki jim je všeč popotna palica
iz tisočih spominov na vse, kar ostaja za menoj.

Sem Noč in Dan.
Zvezda in Utrinek.
Sem to, kar Sem.
Dovolj, da spet zahrepenim po Njej.
Po Ljubezni...
Edino Ona ne ločuje mojih vrlin in slabosti...
V Njej samo Sem..
Le sebi dopuščam to večno hrepenenje,
da lažje opazujem Pot,
po kateri se ji bližam...

Kako lahko potem karkoli iščem..drugje..?
Ko pa je tooooliko tega tako zelo blizu....
Imejte se radi in....veste, kaj je rekel Kralj Salomon...ob koncu vsakega modrovanja: "Tudi to bo
minilo"

NA  KRAT KO



Kitajska je okoljska nočna mora

Organsko s Kitajske: Škandalozna resnica o »organski« hrani, ki jo gojijo na največjem svetovnem
okoljskem smetišču
Kadar je govora o hrani s Kitajske, superhrani in tudi dodatkom k hrani, je 'organsko' večinoma nateg.
Seveda je to le moje mnenje, vendar obsežno raziskujem to težavo, saj izbiram nove izdelke v spletni
trgovini Natural News Store. Prišel sem do ugotovitve, da je 'organsko' s Kitajske v glavnem prevara.
Pa poglejmo, zakaj.

; vir:
Prvo presenečenje je informacija, da pri 'organskih' izdelkih ni omejitve uporabe živega srebra,
svinca, kadmija, arzena in aluminija.
To je dejstvo: V ZDA Ministrstvo za kmetijstvo v organskih standardih za certificirane organske izdelke
nima določenih omejitev za dovoljeno onesnaženost s težkimi kovinami. Poleg tega ni omejitev za
okužbo s PCB, BPA in drugimi sintetičnimi kemikalijami, ki so dovoljene v certificirani organski hrani,
superhrani in nadomestkih.

Sedaj verjetno nejeverno zmajujete z glavo in premišljujete: "Ne, to ne more biti res. Po organskih
standardih mora biti vključeno preverjanje za težkimi kovinami in kemičnim onesnaženjem, mar ne?"
Ne! Oznaka 'organsko' potrjuje proces gojenja ali pridelave hrane. Potrjuje, da kmet rastlinam ne
daje pesticidov, herbicidov, gnojil na osnovi nafte, kovin ali sintetičnih kemikalij (med drugim), in
potrjuje, da zemlja določeno število let ne sme vsebovati teh snovi, preden lahko pridobi organski
certifikat.

Vendar organski certificiranje nikakor ne obravnava okoljskih virov onesnaženja, kot so kemijske sledi
letal (ang. ), onesnažene namakalne vode, izpusti iz industrijskih ali kemičnih tovarn, ki so
v bližini. Certificiran organski pridelovalec lahko uporablja onesnaženo vodo, z njo zaliva posevke in
še vedno na izdelek nalepi oznako 'organsko'.
Ravno iz tega razloga je okolje, kjer gojijo organsko hrano, kritično za čistost končnega izdelka.
Organsko kmetijstvo v čistem okolju prinaša čisto organsko hrano. Organsko kmetijstvo v
onesnaženem okolju pa prinaša onesnaženo organsko hrano. In Kitajska je eno najbolj kemično
onesnaženih smetišč na planetu.
Bi vi jedli hrano, ki raste na smetišču? Tudi če nosi oznako 'organsko'?

Kitajska praktično nima okoljevarstvenega nadzora. Na Kitajskem je možno vse: V reke lahko
spuščate živo srebro. Odplake človeških iztrebkov lahko škropite po posevkih. V tovarni lahko
izdelujete kemikalije, ostanke pa skozi dimnike spustite neposredno v zrak. Na Kitajskem je mnogo
rek tako onesnaženih, da občasno dejansko zagorijo.
Stanje je tako katastrofalno, da so pred časom

.
In izziv je zavrnil. Zakaj? Ker je tamkajšnja reka tako zelo onesnažena, da plavanje v njej pomeni
gotovo smrt.
Na Kitajskem za pridelavo 'organske' hrane in superhrane pogosto uporabljajo ravno takšno vodo.
Torej tudi če kmet sledi standardom organskega dela lahko uporablja vodo, ki je močno onesnažena s
kovinami, kemikalijami in tudi ostanki pesticidov. Ker je zgoraj ob toku reke farmacevtska tovarna,
lahko na pridelke škropi tudi hormonska zdravila.
In najbolj udarno: V državi, ki praktično nima okoljske zakonodaje, je pridelava 'organske' hrane
večinoma prevara, saj okoljski viri onesnažujejo hrano ali superhrano, ki jo tam izdelujejo.
Spotoma je tudi nekaj izjem. Jagode goji gojijo na visoki nadmorski višini, daleč stran od onesnaženja
v kitajskih mestih in rekah. Jagode goji s Kitajske so izredno čiste in imajo zelo nizke stopnje
onesnaženja. Brez dvomov so pri tem pravilu tudi druge izjeme, vendar je težko vedeti, čemu lahko
zaupamo, če prihaja s Kitajske.

Avtor izvirnega članka je Mike Adams, the Health Ranger

'chemtrails'

Natural News

kitajskemu okoljskemu uradniku ponudili 30.000 USD
za 20 minut plavanja v lokalni reki
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Kitajska je država, kjer primanjkuje etike

V Severni Ameriki je oznaka 'organsko' upravičena, saj ima Severna Amerika veliko strožje okoljske
standarde. Organska hrana je čista, odgovorno pridelana in bistveno manj onesnažena, kot običajna
hrana. Enako velja tudi v Evropi, kjer so organski standardi tudi zelo strogi. Na Kitajskem je 'organsko'
pogosto samo šala. Po mojem mnenju celo nateg.
In laboratorijski testi to potrjujejo. Primer: Ravnokar smo objavili raziskovalno delo o kloreli, ki kaže,
da je organska 'klorela' s Kitajske onesnažena s skoraj desetkrat večjo količino aluminija, kot
'organska' klorela s Tajvana. In najčistejša klorela, kar se tiče onesnaženosti s kovinami, je dejansko
neorganska klorela, ki prihaja iz Koreje.

Pomnite tudi, da na Kitajskem vlada komunistični režim. To je država, kjer so izobčili vse religije in
ljudi nikoli ne učijo etike ali morale. Nimajo moralnega kompasa. Na Kitajskem je mnenje večine
prebivalstva, da je najboljši način napredovanja goljufanje, laž in kraja, tudi če to pomeni, da s tem
škodujejo nekomu drugemu.
Pomnite: Kitajska je država, kjer v začetno formulo za dojenčke dodajajo melamin, čeprav vedo, da
bo pobil male otroke. Kitajska je država, kjer barva na otroških igračah vsebuje nenormalne količine
za možgane škodljivega svinca. Kitajska je država, kjer tisti, ki bi vse delali po bližnjicah, ki bi storili
vse, da bi bil izdelek čim cenejši, dokler lahko prikrivajo in ukanijo kupca. Zato je že več desetletij
blago, 'narejeno na kitajskem', sinonim za 'ž kvaliteto'.
In še nekaj malega, ki bo zanimivo lastnikom malih živali: Če kupujete na Kitajskem izdelane
priboljške za male živali, vaše domače živalce morite z najbolj norimi kemikalijami, kar jih obstaja.
Sestavine, ki jih dajo v nekatere priboljške so visoko strupene in povzročajo raka. To je eden glavnih
dejavnikov za izredno povečanje raka pri psih in mačkah v Severni Ameriki.

In spotoma to niso le informacije iz druge roke: Dve leti sem živel v Aziji in veliko potoval po regiji.
Kar dobro govorim mandarinsko (Kitajsko) in veliko sem se pogovarjal s številnimi ljudmi s Kitajske,
Hong Konga in Tajvana. Lahko vam povem, da je Tajvan v primerjavi s Kitajsko država z veliko več
odkritosti, popolnosti in kakovosti. Na Tajvanu je religija dovoljena in jo odprto izvajajo (predvsem
budizem). Na Tajvanu imajo občutek odgovornosti do strank in se trudijo za kakovost. Tajvan je za
Kitajsko kot je bila revolucionarna Severna Amerika za britanski imperij. Tajvan je otoška država
delovnih, ustvarjalnih, inovativnih poslovnežev, in ko iščem izdelke za uvoz iz Azije, jih vedno
poskusim poiskati na Tajvanu, saj vem, da Tajvan pomeni kakovost.
Na Kitajskem so stvari ravno obratne: Nimajo nikakršnega občutka odgovornosti do strank.
Prevladujoča filozofija je nategniti stranko že ob prvem naročilu, saj vedo, da stranka od njih ne bo
več kupovala! Na Kitajskem je zamisel taka, da ljudi nategneš, ne da jih osrečiš. To vidiš na celi poti
do vrha vlade, ki je, seveda, komunistični režim policijske države, kjer zakone izvršujejo s puško, in to
proti popolnoma neoboroženim in nemočnim prebivalcem, ki so brez pravic. Kitajska je država
korupcije, zavajanja in izkoriščanja.

Seveda so današnje dni na Kitajskem vedno številčnejši ljudje, ki se vsemu temu upirajo. Pri tem
pravilu obstajajo izjeme in morda so na Kitajskem tudi kakšni pošteni pridelovalci organske hrane, ki
ustvarjajo nov trend. Vsi celinski Kitajci niso slabi ljudje. Mnogi želijo strmoglaviti pokvarjeno vlado in
v državo povrniti svobodo, neodvisnost in pravico. Vendar, ker so vsi neoboroženi (Kitajska nima
listine o človekovih pravicah), so proti diktatorski vladi nemočni. So sužnji sistema.
Znamka po izbiri Health Ranger prepovedala hrano, superhrano in sestavine s Kitajske, razen jagod
goji
Prejšnji mesec sem se odločil blokirati vse, kar je s Kitajske in je v mojih izdelkih, razen jagod goji. Če
je na hrani, superhrani ali dodatku moje ime, ne bom uporabil sestavin s Kitajske, če ne poznam in
ne morem potrditi čistosti izdelka.
Kitajska je država, kjer naročite vzorec surovine, recimo prah soka granatnega jabolka, in prvi prejeti
paket je resnično čist in opravi vse laboratorijske preizkuse. Tako naročite 5.000 kg, vendar, ko dobite
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Kupovanje s Kitajske pomeni večji dobiček

pošiljko, je polna svinca in pesticidov.
Zelišča v kitajskih zdravilih s Kitajske so znano zastrupljena s svincem. Enako velja za zeleni čaj in
druge sestavine, ki naravno absorbirajo težke kovine.
Spotoma so vse vrste izdelkov pri Whole Foods gojene na Kitajskem, vendar imajo certifikat
'organsko'. Kakšna šala.
Upoštevajoč dejstvo, da Kitajska praktično ne izvršuje ali nima okoljske zakonodaje, že sama zamisel,
da je nekaj gojenega na Kitajskem označeno z 'organskim', je absurdna. Brez čistega okolja ne morete
pridelati ali izdelati čiste hrane, tudi če sledite standardom organskega gojenja.
Torej, zakaj toliko formulatorjev in tovarn hrane še vedno sestavine kupuje s Kitajske? Ker so poceni.

Tukaj je ena mala umazana skrivnost industrije zdrave naravne hrane in umazano je v tem primeru
mišljeno zelo dobesedno: Surovine s Kitajske so poceni! Splošno gledano so cene surovin (hrane,
superhrane in dodatkov) s Kitajske približno 1/4 stroška sestavin, ki rastejo v Evropi ali Severni
Ameriki.
To pomeni, da kupovanje sestavin s Kitajske vašemu izdelku na tržišču prinaša veliko več dobička.
Tako tudi zbijajo cene konkurenci.

Če kupite superhrano v obliki praška, ki ga prodajajo v prej navedenem primeru, in zanj v
maloprodaji plačate 50 evrov, je dejanski strošek sestavin, ki gredo v embalažo izdelka, nekje okoli 5
evrov. Tako je dobava sestavin s Kitajske ključna za marže. Prodajalec vaši družbi morda plača le 22
evrov ali nekaj temu podobnega, izdelek pa prodaja za 50 evrov. Tako mora vaša družba kupiti
sestavine, plačati transport, zavarovanje, delavce, pakiranje, formulacije in vse ostalo, a kljub temu
zaslužijo toliko, da lahko še naprej poslujejo. Tako kupujete s Kitajske. Naredite res prekrasno etiketo,
na katero dodate napis ali znak 'potrjeno organsko', zraven še logotip pristojnega organa in stvar
prodate Whole Foods, ki izdelku doda še neko mero legitimnosti.

Vendar se lahko v steklenički skriva živo srebro. Ali farmacevtske usedline oziroma ostanki. Ali
ostanki pesticidov. Ali pa kaj drugega, kar koli drugega, vključno z melaminom.
Whole Foods je sedaj uvedel nadzor kakovosti, vendar ne zahtevajo certifikatov za prvovrstne
sestavine. Kitajska je izredno strokovna pri ponarejanju teh dokumentov in zavajanju uvoznikov,
formulatorjev in izdelovalcev.

Na Kitajskem poneverba laboratorijske analize ni velika težava. Priprava lažnih dokumentov je
rutinsko opravilo. Morate razumeti filozofijo teh ljudi, ki živijo brez kodeksa etike, živijo pod
nadzorom policijskega državnega komunističnega režima: Ni etike ni, ni vrednot in ni morale. Zanje
ponarejanje laboratorijskega poročila ni nič drugačno, kot sejanje semen: to je le eden izmed
korakov do zasluženega denarja. V njihovem umu ni moralne razlike med govorjenjem resnice in
laganjem. Gre za filozofijo 'relativistične' moralnosti.

Ne pravim, da so vsi ljudje na Kitajskem lažnivci in zavajajo. Vendar jih je veliko. Kdor je tam živel
nekaj časa točno ve, o čem govorim. To je država, kjer zavajajoči izdelovalci vzamejo bela sezamova
semena in jih s strupenim črnilom obarvajo, da jih prodajajo kot 'črna sezamova semena'. To je
država, kjer izdelovalci začetne formule za dojenčke to začinijo z za ledvica uničujočim melaminom,
ker zaradi tega zaslužijo dodatnih pet centov (0,05 evrov) na 0,45 kilograma, pa tudi če pobijejo
tisoče otrok. Jih ne zanima. Kitajska je država, ki je opustila moralnost in jo celo napada. To je država,
kjer je izjemno zatirajoča in diktatorska vlada člane skupine falun gong, sicer zagovornike meditacije
in vadbe joge, aretirala in poslala v ječo.

Poglejte, kulture po svetu so različne. Želite biti v družbi zelo dobrih, inteligentnih in odkritih ljudi?
Najdite prijatelje z Nizozemske. So najbolj pokončni, moralni in izobraženi ljudje, ki jih boste kdaj
srečali.
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Zakaj te resnice ne boste prebrali nikjer drugje?

Kitajska okoljevarstvena nočna mora

Kot poroča The Guardian:

Želite biti v družbi zelo inovativnih ljudi, ki sledijo pravilom? Najdite prijatelje iz Nemčije. Oni se
držijo pravil. Poleg tega so pametni in inovativni ljudje, ki imajo čudovit um. Nekaj največjih
izumiteljev iz zgodovine je iz Berlina.
Želite prijatelje, ki so res ustvarjalni? To so Američani. Ustvarjajo najboljše filme, najboljšo glasbo
(no, vsaj skupaj z glasbeniki iz Velike Britanije) in veliko najboljših računalniških programov na
planetu. Američani so uporniki. Kršijo pravila in pripravljajo nove poti. ZDA so država, nastala po
uporu.

Če pa iščete ljudi, ki vam bodo pri poslih v hrbet zabodli nož, pojdite na Kitajsko. Tam boste našli
najbolj prevarantske goljufe in lažnivce, kar jih lahko najdete, razen morda nigerijskega 'princa
Nubule', čigar elektronska sporočila vam obljubljajo, da boste prejeli milijone evrov, če mu prej
pošljete recimo 5.000 evrov.

Vem, da govorjenje resnice ni ravno priljubljeno in politično korektno. Zmaga na gongu popularnosti
me ne zanima. Tukaj le govorim resnico, ki je večina drugih ljudi ne upa izreči: Že sama zamisel
'organskega', ki prihaja s Kitajske, je moteč nesmisel.

V standardih organskega pridelovanja hrane zeva ogromna luknja, saj ne zahtevajo, da so pridelki
brez živega srebra ali drugih onesnaževalcev. Splošno gledano je standard organskega pridelovanja
čudovit in sem zelo velik zagovornik vsega organskega, vendar, ko na izdelek s Kitajske prilepijo
etiketo z znakom ameriškega kmetijskega ministrstva, se morate resnično popraskati po glavi in se
vprašati: "Da, stvar je organska, vendar, je tudi čista?“

Morda je, vendar tega pred testiranjem ne veste. 'Organsko' pridelano v ZDA je domnevno čisto,
organsko pridelano na Kitajskem pa predvidoma onesnaženo, razen če se dokaže drugače.
Dokler Kitajska strogo ne izvršuje okoljskih standardov, je 'organsko' s Kitajske po moje le prevara. Je
nateg. Lahko si lažete in si rečete: "Je organsko, torej mora biti čisto!" Vendar še vedno žvečite in
pogoltnete različne količine živega srebra, svinca, pesticidov in drugih sintetičnih kemikalij.
Vse tukaj navedeno dokazujejo laboratorijski preizkusi. To je umazana mala skrivnost industrije
organske hrane, o kateri ne razpravlja nihče.

Kako onesnaženo je okolje na Kitajskem? Kot je navedeno zgoraj, je situacija tako slaba, da so
nedavno

. Ponudbo je zavrnil in enako bi storila tudi vsaka druga prisebna oseba.
So to iste reke, ki jih uporabljajo za pridelavo 'organskih' pridelkov? To se morate vprašati. Reka je
lahko tako polna smrdljivih odplak iz tovarn in kemičnih strupov, da se za preživetje v njej borijo celo
bakterije. Vendar kljub navedenemu lahko s to vodo zalivajo sadike, ki jih nato z oznako 'organsko'
izvažajo po svetu.
Če kupujete 'organsko' hrano, superhrano ali dodatke s Kitajske, morate to zagotovo vedeti.

Spotoma, to je čisto druga zgodba, vendar vam lahko zagotovo povem, da Kitajsko čaka okoljska
katastrofa. Država se je zastrupila daleč onkraj točke dolgoročnega sonaravnega življenja. Otroci se
rojevajo kot mutanti. V rekah ni rib. V prsti se nabirajo nenormalne količine onesnaževalcev in

Po ugotovitvah nedavne vladne raziskave je podtalnica na Kitajskem v 90 % mest onesnažena, večina

resno. Vodja kitajskega ministrstva za vodne vire je lansko leto dejal, da je do 40 % rek v državi 'resno

onesnaženih' in uradno poročilo, pripravljeno lansko poletje razkriva, da na podeželju do 200

milijonov Kitajcev nima dostopa do čiste pitne vode.

kitajskemu okoljskemu uradniku za 20 minutno plavanje v lokalni reki ponudili okoli 23.000
evrov
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Za povzetek, Kitajska:

postajajo tako strupene, da to vpliva tudi na donos pridelkov. Zrak v mestih je tako onesnažen, da že
samo dihanje povzroča raka. In kot višek vsega: posledica politike enega otroka je splošni spolni
genocid. Dojenčice rutinsko, da rutinsko, ubijejo, utopijo, zadušijo ali kaj drugega, ker družine želijo
sina, ne hči.

V prizadevanju po gospodarski moči se je Kitajska zastrupila do smrti in sedaj je le še vprašanje časa,
preden se Kitajska sesede na smetišču strupov in laži. Gospodarski 'višek' Kitajske je skoraj gotov in
sledi mu zelo velika okoljska implozija, zaradi katere bo svet resnično zgrožen.
Pomnite: Kitajska je tako skorumpirana, da tovarnam ne prepreči odprtega spuščanja strupenih
odplak neposredno v podtalnico. Namesto, da bi priznali vire onesnaženja, Kitajski uradniki
preprosto sprejmejo podkupnine in stvar prikrijejo. Korupcija je na Kitajskem tako globoko
ukoreninjena v kulturo, da odkritost in odgovornost ne moreta prekriti zavajanja.

Z nekaterimi izjemami, ko kupite hrano, pridelano na Kitajskem, kupite hrano, ki je pridelana v
najbolj onesnaženem okolju na planetu Zemlja in jo pridelajo nekateri najbolj zavajajoči in najbolj
pokvarjeni lažnivci in zahrbtneži na planetu, ki jim vlada ena izmed najbolj diktatorskih in tiranskih
vlad, kar jih je kdaj poznala zgodovina. To je približen povzetek.

Za konec, Kitajska ima smrtonosno okoljsko krizo, ki jo je ustvarila večno pokvarjena, diktatorska
vlada komunističnega režima, ki zatira svobodo, izobčuje religije, družine pa zaradi zahtev nadzora
rasti prebivalstva prisili v umor njihovih dojenčic.

doživlja resnično okoljsko nočno moro
je skoraj popolnoma opustila moralo in poštenost
ima globoko pokvarjen politični sistem komunistične policijske države, ki zahteva masovno ubijanje

dojenčic

Res želite v telo dati takšne vibracije in jesti takšno hrano?

Všeč mi je primer česna, ki ga prodajajo v mnogih ali celo premnogih slovenskih trgovinah in je s
Kitajske. Stvar je brez okusa in brez vonja, je pa vsekakor poceni.

Photo copyright (C)

Prevod članka:
Vir: http://www.davidek.net/organsko-s-kitajske-kandalozna-resnica-o-organski-hrani-ki-jo-gojijo-na-
najve-jem-svetovnem#sthash.Pn4646WH.dpuf

huffingtonpost.com

Ganeša
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30. avgust od 13:34 do 2. september do 2:02,

2. september od 2:02 do 4. september do 12:45,

4. september od 12:45 do 6. september do 21:14

5. september ob 13:37 je mlaj in sicer v ozvezdju device.

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, če se pojavljajo težave s tekočinami v telesu ali s
prebavnim sistemom, pomeni da čustveno predelujete neke travme iz vsakdanjega življenja.

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

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.
Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

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

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

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.

5. september od 13:30 do 13:44 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To je prebavni trakt, trebušna slinavka,
vranica, trebuh, želodec. Če imate koga »v želodcu« je sedaj najboljši čas, da spustite zamere do te osebe, če
ste ogorčeni nad nepravičnostjo v svetu je to tudi idealen čas za spuščanje teh travm.
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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 Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev
energij v ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

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

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

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.

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.

6. september od 21:14 do 9. september do 3:45

9. september od 3:45 do 11. september do 8:37

11. september od 8:37 do 13. september do 11:57,

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

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

detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.
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12. september ob 19:10

13 september od 11:57 do 15. september do 14:06

15. september od 14:06 do 17. september do 15:19

17. september od 15:59 do 19. september do 18:59

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.

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

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

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

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

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

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

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

, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje  goleni,
gležnjev.  Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.
Povečano zanimanje za znanje izkoristite za učenje in komunikacijo z enakomislečimi posamezniki. V tem
obdobju se bo vaša potreba po svobodi in samostojnosti povečala in želeli boste vzpostaviti svoja pravila. Zelo
dober čas za branje, študij in znanstvena nagnjenja. Izogibajte se aktivnostim, ki zahtevajo disciplino in
podreditev, kot tudi dolgočasnim aktivnostim, kajti to se utegne občutiti še bolj intenzivno v očasu te lune.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

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

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

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

je polna Luna v ozvezdju Rib. 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 spustiti iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo,
vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

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

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

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

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

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

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

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

19. september ob 05:20

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. september od 18: 59 do 22. september do 0:34,

22. september od 0:34 do 24. september do 9:35,
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24. september od 9:35 do 26. september do 21:26,

27. september ob 5:57

26. september od 21:26 do 29. september do 9:58,

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

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 dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in
Luna tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med
tem, kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v
nasprotju, nas seveda meče iz ravnovesja.

Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

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

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.
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Splošno v tem mesecu:

Od 5. septembra do 19 septembra

Posebno opozorilo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji hrbtenice:

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

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

Zvone Turk
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?
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

V tem mesecu se bo kvaliteta počasnosti nadaljevala. Še vedno ne bo prave akcije, vendar se bo nebo vaše
notranjosti začelo jasniti. Vaša notranja »zemlja« počasi postaja plodna in se pripravlja na novo rast, na prva
semena, ki bodo vzklila v naslednjem mesecu. Pomembno je, da z velikimi načrti počakate do januarja da ne
boste izgubljali preveč energije. Še vedno je čas ugoden za samo-raziskovanje in dru a

.
o evanj To bo mesec, ko boste morda čutili zaskrbljenost in

boste preveč v skrbeh za svoje najdražje. Nikar ne reagirajte preveč burno, kajti tudi to bo minilo. Izkoristite ta
mesec po sebe in ne pretiravajte z ničemer!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Ro

ženja ter ustvarj nje
prijateljskih vezi

žnost ja

ževec

Če ste samski je to primeren mesec za nova romantična poznanstva, kajti energija zemlje
vam daje mo č a medsebojnih odnosov.

čitka za negovanje

To je mesec, ki vam prinaša vidno rast in stopili boste v akcijo s polno paro. To je čudovit mesec za začetek
česarkoli, vendar se morali na priložnosti odzivati zelo hitro. Pomembno je, da ne pretiravate, kajti v
čustvenem svetu vas lahko odnesejo nepotrpežljivost, jeza in frustracije, ki za vas niso značilne. Nahajali se
boste v hi

Veliko bo dogajanja in hitro se boste premikali
proti zastavljenim ciljem, morda prehitro. A nikar ne vozite z ro

Izkoristite ta mesec za povezovanja z ljudmi, saj vam to prina Lahko se vam bo
dogajalo tudi na romantičnem področju, še posebej tistim, ki ste samski. V obstoječih odnosih bo to čas, ko je
modro v rutino vpeljati svežino in nove aktivnosti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Safir

Intenzivna energija prejšnjega meseca se bo spremenila v bolj poglobljeno in razpršeno. Pomembno je, da se
preudarno in z dobrim premislekom odločate za stvari, ki jih želite nadaljevati. Zapomnite si, da bo v tem
mesecu disciplina ključnega pomena za vas. Svojo energijo boste morali usmerjati.  Izogibajte se impulzivnim
reakcijam in dejanjem, ki bi jih utegnili kasneje obžalovati. To bo mesec napredovanja, ko vam svetujemo, da
se ukvarjate s projekti, ki ste jih že začeli in ne začenjate novih. Ostanite osredotočeni na detajle v tem
mesecu in ne dovolite širjenja, ki ga ne morete obvladovati. To sicer utegne predstavljati velik izziv, vendar je
v tem mesecu modro, da se umirjate zavestno.  Odnosi, ki ste jih začeli bodo uspešni, bodite pa pozorni na
partnerjeve potrebe! Ker boste tudi ta mesec v svoji izvorni energiji lesa je izjemno pomembno, da se znate
ustaviti in poduhati cvetje ob poti, se pogovoriti s prijateljem, si vzeti vikend za sprostitev. Ne pretiravajte z
delom! Kristali, ki lahko pomagajo: Krizopraz, Heliotrop

Ta mesec boste imeli občutek kot da ste v središču dogajanja, vse bo prišlo k vam brez posebnega truda.
Morda se vam bo zdelo, da je mesec poln vzponov in padcev, ekstremov na obeh polih. Bodite pozorni kajti to
na kar ste se osredotočali v prejšnjih mesecih je na poti k vam. Ravnovesje je izjemnega pomena in soočali se
boste s posledicami svojih preteklih napak, hkrati pa boste zelo jasno videli kam naprej. Odpu

Ostanite v mejah svojih sposobnosti in nikar ne poskušajte nase prevzeti preveč. Mesec bo kot
nalašč za preverjanje svojega trenutnega položaja, napredka in namere. Bodite fleksibilni! In naj vas ne
preseneti, Opu

Kristali, ki lahko pomagajo: Apatit, Turkiz

ši lesa, kar vas lahko iz

ša notranjo izpolnjenost.

š
žijo ve

še življenje vstopili ljudje iz vaše preteklosti. Vse se dogaja z namenom! š

črpa, zato je izjemno pomembno, da se negujete in ne pozabite na počitek.
Sprehodi v naravi vas bodo okrepili in vam povrnili energijo.

čno, sprostite se in si postavite nove osebne
meje.

čanje bo v tem
mesecu za vas izjemnega pomena. Stare stvari, ki vam ne slu č boste morali opustiti in četudi stvari ne
bodo imele smisla, boste v tem mesecu morali popustiti na razumski ravni in se prepustiti intuitivnemu
vodstvu.

če bodo v va čanje
preteklosti je za vas v tem mesecu ključnega pomena.
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5  ZBIRALEC
Prva žetev vaših prizadevanj iz prejšnjih mesecev je na poti k vam. Lahko pričakujete pritok obilja na vseh
nivojih v tem mesecu. Uživajte v življenju in sledite svojim željam. V tem mesecu bo lažje dosegati zastavljene
cilje, ustavi vas lahko le aroganca in nepripravljenost prisluhniti drugim. Bodite pozorni, da ne boste prevzetni!
Uporabite svoje diplomatske sposobnosti za pomoč drugim, kajti verjetno boste bolj kot običajno s strani ljudi
naprošeni za pomoč. Jasno in usmerjeno razmišljanje vam bo omogočilo hitro in učinkovito reševanje težav na
poti. V tem mesecu lahko poglobite svojo modrost in zrelost. Zaupajte svojemu instinktu in pomagajte
ljudem. Ne pozabite da se vse kar dajete k vam vra To je mesec kot nala

Kristali, ki lahko pomagajo:  Turmalin, Flurit

Mesec se vam bo zdel lahkoten in opazili boste kako tekoče se stvari razrešujejo. Lahko bi rekli, da se vse
razrešuje kar samo od sebe. Ta mesec boste pre

Osredotočenost pa je pomembna, saj vam bo prinesla navdušujoče rezultate. Vendar
energija ni ugodna za začenjanje stvari, raje se držite znanih poti. Zdelo se vam bo, kot da vas resnično
podpira celotni univerzum. Vzemite si čas za druženje in uživajte v dvoje. Če boste v tem mesecu začeli nov
partnerski odnos boste morali vložiti precej energije in volje, da se bo obdržal. Komunikacija in izražanje
čustev bo pomembno. To je nedvomno mesec razvajanja in zato si privoščite užitke vseh vrst. Povabite
prijatelje na zabavo, lahko greste v kino, v gledali
Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Kalcedon

To je čas, ko se boste prisiljeni umiriti in za vašo živahno naravo bo potreba po razreševanju starih in na stran
potisnjenih zadev, kot hladen tuš. Ponovno boste morali pogledati kje se nahajate in ali vam je všeč to kar se
dogaja. Izogibajte se trmoglavosti in vztrajanju na stališčih za vsako ceno. Obetajo se velike spremembe v
življenju in v vašem razmišljanju in tisto, kar je izjemno pomembno je, da se spremembam ne upirate.
Prevelika razpršenost želja in energije bo v vas ustvarila nemir in stres, zato ostanite osredotočeni na svoj cilj.
Bodite predvsem potrpežljivi in ljubeči sami s seboj, saj se boste v odnosih počutili bolj ranljivi kot običajno! V
va

izjemno
Kristali, ki lahko pomagajo: Zeleni turmalin, Tigrovo oko

Mesec bo izjemno aktiven in uspelo vam bo opraviti vse kar si boste zastavili. Imeli boste polno novih idej in
priložnosti za izpolnitev vaših ambicij. Vsekakor boste zelo obdarjeni s srečo, vendar pa se pazite ekstremov.
Kaos, ki ga bo pripeljal s seboj ta mesec boste premoščali z organiziranostjo in urejenostjo. Odnosi z ljudmi
bodo zelo pozitivni in romantika v tem mesecu lahko zacveti. Uživajte v soju žarometov in delite radost in
navdušenje s tistimi, ki so vam blizu, z družino in s prijatelji. Ker visoko letite pazite, kako boste konec meseca
pristali. Če se v tem mesecu na površje dvignejo stare potlačene zamere in napake, se soočite z njimi in jih
odpustite. Ogenj vam bo dal na voljo svojo lu

Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Rubin

Tale prehod bo za vas precej mučen. Kot vedno, ko se ogenj podaja v vodo bo tudi tokrat ob
, da ste v tem mesecu potrpežljivi s seboj in z ljudmi, ki

vas obdajajo. Ker ste po naravi zelo pozitivno naravnani in aktivni bo ta mesec za vas kot hladen tuš in nikakor
se ne boste uspeli navaditi. Zdelo se vam bo, da vas zunanje dolžnosti dušijo in vaša vitalnost bo močno
zmanjšana. Morali se boste umiriti in iti v svojo notranjost. Izkoristite zimsko vzdu

Intuitivni namigi bodo v tem mesecu izjemno močni, zato jim prisluhnite.
Pozitivna naravnanost vam bo pomagala, prav tako sprehod po jesenskem gozdu ali sprehod v samoti. Bodite
v komunikaciji sami s seboj, prisluhnite si, kajti to je

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Roževec

ča pomno č za to, da d
čustva, objeme in pozornost. Vsaka malenkost

čutili kot bi vas
nosila nevidna sila.

če, pomembno je, da si dovolite u

čustva. Hkrati pa ni modro, da
jih zlijete na koga v obliki spora. Poi čite prijatelja, ki mu zaupate in se pogovorite. Komunikacija bo v tem
mesecu za vas pomembna.

č in svojo transformativno moč. Izkoristite jo in v njej pustite vse
tisto, kar č vam utegne osvetliti stvari, ki jih ne boste preveč veseli.

čutek kot bi vas
spravili iz sonca pod hladen de

čas, ko se rojevajo pomembne stvari v va

ženo. š ajate lepe
misli, pozitivna šteje.

živeli v energiji, ki vas podpira in zato boste

š živati v razkošju življenja.

šem življenju se utegne zgoditi revolucija, zato ni modro, da zadržujete v sebi
š

že dolgo skrivate sami pred seboj. Lu

ž. Izjemno pomembno je

šnje za notranjo umiritev in
preberite kakšno dobro knjigo.

ši notranjosti. In
vedite, tudi to bo minilo!

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

DEVET  ZVEZDNI  K I  PR IPORO . . . nada l jevanjeČ ILADEVET  ZVEZDNI  K I  PR IPORO . . . nada l jevanjeČ ILA



Melisa je stara zdravilna rastlina, saj so jo v zdravilstvu uporabljali že pred dva tisoč leti stari Grki in
tudi Rimljani. Arabski zdravniki, ki so prvi odkrili njeno zdravilnost, so meliso zelo hvalili in jo dodajali
v napoj življenja, ki so ga pripravljali. Meliso so uporabljali pri želodčnih težavah, saj je dobrodejno
vplivala na prebavila, z njo so zdravili tudi srčne težave.

Njeno botanično ime je Mellissa oficinalis in sodi v družino usnjatic, Lamiaceae. Je trajna zelika, ki
zraste do 80 centimetrov visoko, stebla ima močna, pokončna, razvejana in štiriroba. Njeni listi so
nasprotno raščeni, pri dnu so peclji zaokroženi in srčasti, robove pa ima nazobčane in rahlo dlakave.
Cvetovi so bledo rumeni ali beli v zalistnih vretencih, veliki so centimeter in pol ter združeni v skupine
do šest cvetov. Cveti že v juniju in vse do avgusta. Cela melisa ima prijeten, nežen vonj, ki spominja
na limono, okus je aromatičen. Pri nas melisa ne raste v naravi, ampak jo gojimo na vrtovih.
Potrebuje humusno zemljo, sončno in zatišno lego. Je zelo medonosna rastlina, zato jo čebelarji radi
posadijo blizu čebelnjaka, saj privablja čebele, krepi pa tudi njihovo zdravje.

Nabiramo samo liste brez pecljev ali pa cvetoče vejice, oboje sušimo v senci. Meliso je dobro porezati
tik pred cvetenjem, saj imajo listi takrat čudovit vonj. Po prvem rezanju se lahko meliso poreže še
dvakrat. Če liste med prsti pomečkamo, začutimo značilen limonin vonj. Posušene liste hranimo v
steklenih posodah, saj ne sme priti v stik s kovino, kar velja za vse zdravilne rastline, ki jih
uporabljamo za čaje v zdravilne namene. Rastlino se nabira po jutranji rosi in pri tem pazimo, da se je
ne dotikamo preveč (počrni in zdravilnost se zmanjša!).
Zdravilne snovi in učinkovine: prijetno dišeče eterično olje, smola, jantarjeva kislina, rudninske snovi,
citral, citranelal, aldehid, sluzi, grenke snovi, tanini, grenčine, čreslovine, razne soli organskih in
anorganskih kislin.

Melisa pomaga pri živčnih glavobolih in vnetju dihal, pospešuje prebavo, blaži krče in bolečine v
želodcu, deluje kot poživilo, umirja duha, odpravlja tesnobo, izboljšuje razpoloženje, spomin in
zbranost. Melisa deluje blažilno na prebavne motnje in prebavila, ki so posledica stresa. Dobrodejno
deluje na slabo prebavo, na vneto želodčno sluznico in na peptične razjede (to je odprta rana na
želodčni sluznici), lajša menstrualne krče, predmenstrualno napetost, blagodejno deluje na bolečine
in krče v sečnih organih. Dobrodošla je tudi pri prehladnih obolenjih, z njenim čajem si lahko
pomagamo ob slabem ustnem zadahu (grgramo in spiramo usta). Melisine pripravke za zunanjo
uporabo priporočajo pri herpesu na ustnicah, saj ima moč, da uničuje herpes in tudi druge viruse,
uničuje mikrobe in zavira vnetja.

Melisine dobre lastnosti za zunanjo uporabo: uporablja se pri pikih žuželk kot obkladek, za vtiranje v
kožo pri nevralgijah, oteklinah, turih in revmatizmu. V ta namen jo lahko namočimo v alkohol
(tinktura) ali pa v olje. Deluje protivirusno, kar pomeni, da ustavi ali uniči rast virusne okužbe. Zaradi
proti bakterijskega delovanja je dobra za kirurške obveze, saj je njena učinkovina tanin adstringent,
kar pomeni, da krči tkivo, zmanjšuje in suši izcedke in izločke.

Potrebujemo tri čajne žličke melise za eno skodelico čaja. S četrt litra vrele vode prelijemo zelišče in
pustimo pokrito stati deset minut, nato ga spijemo, sladkanega z medom.

Čaj za boljši spomin: enaka količina melise in majarona (ali dobre misli). Čaj pripravimo kot priliv. Eno
čajno žličko damo na skodelico, spijemo lahko do tri skodelice na dan, sladkanega z medom; lahko ga
pijemo dlje časa.

Zdravilni deli

Zdravilnost

Melisin čaj

Vir: Nedeljski dnevnik
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Arganovo olje pridobivajo iz arganovih dreves (Argania Spinosa), ki rastejo le na jugozahodu Maroka,
med mesti Essaouria, Taroudant in Tiznit v Maroku. Argan je dragoceno drevo, ki raste le na
jugozahodu Maroka, je dragocen vir lepote in zdravja. Drevesa so resnično nekaj posebnega, saj je
zanje značilno, da lahko, tudi ko enkrat odmrejo, čez 7 let ponovno oživijo. Arganova drevesa igrajo
pomembno ekološko vlogo, saj preprečujejo širjenje puščave, ker ohranjajo vlažnost in rodovitnost
prsti, ki je bistvenega pomena za kmetijstvo, s katerim se ukvarja lokalno prebivalstvo. Leta 1999 je
UNESCO arganovo drevo razglasil za del svetovne dediščine.

Za izdelavo arganovega olja se uporabljajo jedrca olivam podobnih plodov, ki jih drevesa rodijo
enkrat na leto. Nabiranje arganovih sadov poteka med junijem in avgustom. To delo je od nekdaj
opravljajo zgolj ženske. Ko so sadeži nabrani, ženske odstranijo pulpo, ročno trejo oreščke, nato pa
odstranijo semena. Iz praženih jedrc se pridobiva jedilno olje, iz nepraženih pa kozmetično. Za en
liter olja je potrebnih okoli šestnajst ur ročnega dela in okrog 40 kg sadežev. Arganovo olje vsebuje
ogromno vitamina E, bogato pa je tudi z maščobnimi kislinami omega-3 in omega-9. Vse tri sestavine
so ključne za zaščito kože. Vitamin E (tocopherol) je močan antioksidant, ki deluje proti prostim
radikalom, Omega 6 ohranja prožnost kože, Omega 9 pa pomaga pri zaščitni funkciji povrhnjice, in
sicer tako, da jo ščiti pred izgubo vlage. Arganovo olje vsebuje tudi polifenol, ki ima podobne
značilnosti kot antioksidanti.

Maročani uporabljajo arganovo olje v vsakdanji prehrani in v tradicionalnem zdravilstvu. V kuhinji
radi posegajo po mešanici arganovega olja, medu in mandljev, ki ni le okusna začimba, ampak tudi
jed, ki daje moč in energijo. V domači tradicionalni maroški lekarni se arganovo olje uporablja tako za
notranje kot za zunanje zdravljenje. Že dojenčke mažejo s tem oljem, da jih zaščitijo pred zunanjimi
vplivi. Še posebej pogosto po arganovem olju posegajo pri boleznih kože in za ohranitev mladostnega
videza. V kozmetiki je zaradi omenjenih učinkovin arganovo olje odličen dodatek v izdelkih, ki zavirajo
staranje kože, v izdelkih za suho kožo, nego obnohtne kožice, zdravljenje aken ter v izdelkih za nego
las. Arganovo olje kožo omehča in navlaži, spodbuja pa tudi obnovo njenih celic. Nanos arganovega
olja obnovi hidrolipidni sloj kože, pomaga pri boju proti dehidraciji in nudi zelo veliko esencialnih
elementov, ki koži pomagajo, da ohranja naravno vlažnost in prožnost. Poleg lepotnih ima arganovo
olje tudi številne zdravilne učinke. Aktivira kisik v celicah, izboljšuje možganske zmogljivosti in
pozitivno deluje na jetra in prebavo. Analize so pokazale, da arganovo olje vsebuje fitosterole, ki so
še posebej učinkoviti pri blaženju brazgotin in zdravljenju problematične kože. Zaradi teh lastnosti je
kot nalašč za nego kože, poškodovane zaradi aken. Visoka vsebnost linolenske kisline pomaga pri
uravnavanju holesterola v krvi. Raziskave so pokazale, da 16 g (2 veliki žlici) arganovega olja
zagotavlja celodnevno potrebo po esencialni linolenski kislini.

Arganovo olje je tudi ena bistvenih sestavin za številne gurmanske dobrote. Preden se ga odločite
uvesti v domačo kuhinjo, preverite, ali vam in vašim družinskim članom ustreza njegov intenzivni
okus. Arganovo olje tudi od znotraj varuje celice, zavira naravni proces staranja, krepi telesno
odpornost in ureja prebavo. Najboljše je zaužiti dve žlički arganovega olja pred glavnim obrokom. V
primeru, da vam okus ni všeč, a se ne želite odreči njegovim zdravilnim sestavinam, lahko arganovo
olje 'popravite' tako, da mu primešate nekaj kapljic bučnega olja. Zgolj v zdravilne namene lahko
arganovo olje zaužijete v obliki kapsul, ki so na voljo tudi na domačih prodajnih policah. Če vam bo
okus všeč, boste arganovo olje lahko s pridom uporabljali pri pripravi najrazličnejših dobrot, v užitek
pa vam bo že, ko boste vanj pomakali kruh ali z njim začinili kuskus. Arganovo olje je izvrstno pri
pripravi ribjih jedi in solat. Kombinacija arganovega olja in limoninega soka je izvrsten in zdrav preliv
za solate.
Vir: bodieko.si

Kako pridobivajo arganovo olje

Uporaba arganovega olja

Arganovo olje v prehrani

SUPE R ŽI V I L A - ARGANOVO  OL JE



Za energijsko čiščenje maternice na daljavo sem se odločila po letih izkušenj in številnih zadovoljnih
ženskah po vsej Sloveniji. Pred tem sem na daljavo izvajala že številne druge tehnike in s strani tistih,
ki so jih izkusili, tako v Angliji kot tudi Ameriki, so prihajale potrditve, da so občutili energije in
dogajanje, ne glede na to, da nisem bila z njimi v istem prostoru. Delam s frekvencami svetlobe in
ljubezni, ki ne oslabijo z razdaljo. Pravzaprav je pripravljenost, dopuščanje in voljnost na strani
tistega, ki izkuša energijsko čiščenje tisto, ki to energijo še ojača. Za svetlobo in ljubezen ni nikakršnih
ovir. Ni prostorskih ovir, ni časovnih ovir. Zato je energijsko čiščenje maternice na daljavo ravno tako
učinkovito kot osebno srečanje. To je dobra informacija za vse, ki vam razdalja, bolezen, časovna
stiska ali kaj drugega onemogoča naše osebno srečanje. Tako sedaj ponujam to izjemno izkušnjo v
udobju vašega Doma.

Da bi se dogovorile za srečanje, se najprej preko e-maila dogovorimo za prost termin. Nekaj minut
pred dogovorjenim časom se umirite. Več o pripravah v nadaljevanju. Energijsko čiščenje maternice
traja 30-35 minut. Po koncu se slišimo po telefonu in sledi pogovor. Po srečanju vam na e-mail
pošljem priporočila po srečanju.

Prijavite se preko e-mail naslova, ki ga najdete na zadnji strani mesečnika... in vpišete termine, ki so
vam sprejemljivi, dan in okvirno uro, vaše ime in priimek, kraj od koder prihajate, e-mail in
telefonsko številko, nato pa vam posredujem vse potrebne podatke, kako do mene.

Ko se dogovorimo za srečanje, vam pošljem podatke za plačilo, ki ga je potrebno izvesti vsaj 7 dni
pred dogovorjenim terminov. Po plačilu prejmete tudi CD z vodeno prakso, ki vas vodi skozi
ozaveščanje in čiščenje blokad, navezav in pričakovanj in ki vam pomaga ustvariti notranji Tempelj.
CD vam pošljem na vaš naslov.

Pomembno je, da se nahajate v umirjenem prostoru, da poskrbite za to, da med procesom ne boste
moteni. Ugasnite telefoneUlezite se na hrbet z zravnano hrbtenico tako, da vam bo udobno.
Pomembno je, da se popolnoma sprostite, sprostite telo in zaprete oči. Ključna je osrediščenost v
maternici. Nekje poleg sebe imejte deko, da se lahko pokrijete, če vam bo hladno. Odprtost, voljnost
in sprejemljivost so ključni. Najbolje je, da ste v stanju radovednosti in sprejemanja za vse, kar lahko
doživite. Pomembno je, da nimate pričakovanj, kajti pričakovanja omejujejo vašo odprtost in
sprejemljivost.

Odpoved srečanja je možna le s sporočilom do 24 ur (1 dan) pred srečanjem, saj drugače ne vračam
vplačanega denarja!

Na dan srečanja pijte veliko vode. Ko je srečanje zaključeno in se slišimo po telefonu, se običajno
integracija in dogajanje nadaljuje in se zaključi v roku 24 ur, vendar so 3 dnevi običajno še zelo
aktivni. V kolikor imate kakšno vprašanje sem dosegljiva na e-mail ali telefon, ki ju najdete na koncu
strani.

Pomembno! S plačilom se strinjate, da vaše srečanje s Tajo Albolena ni diagnoza ali zdravljenje
medicinskih stanj/bolezni, da se za srečanje odločate prostovoljno in brez pričakovanj. Ne dajem
nikakršnih garancij ali obljub. To ni nadomestilo za medicinska, psihološka ali svetovalna zdravljenja
ali terapije. Pred izbiro se posvetujte s svojim zdravnikom.

Proces čiščenja izvaja Taja Albolena.

Kaj se dogaja med srečanjem na daljavo?

Kako se dogovorimo za srečanje?

Izmenjava za energijsko čiščenje maternice na daljavo je 80€.

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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

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

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

Zvone Turk je na za astrolo ga

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

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

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

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

Blog
http://divine.si/blog/

www.divine.si
www.fengshui.si


