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Povej Naprej

Spletna digitalna revija s področja
zdravega načina življenja
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Uvodnik

Smo v posebnem, čarobnem, prazničnem času. Narava v teh dneh diha
počasi, da ohranja minimum energije in tiho uživa ob vsakem
dragocenem sončnem žarku ter posebni svetlobi najkrajših dni v letu.
Vsako leto ob tem času zaključuje svoj ciklus in s prihodom Zimskega
Solsticija slavi novo življenje. Sedaj prihaja čas, da se po obdobju
notranjega zorenja, vpogleda začnemo odpirati, kot se bodo začeli
odpirati sončni žarki dan za dnem. Sonca nam daje oporo, svetlobo, da
lahko spustimo staro, hvaležno sprejmemo izkušnje odhajajočega leta in
se popolnoma mirno odpravimo na novo pot, na prelomni trenutek
zmage svetlobe nad temo. Po Solsticiju pa se pripravimo na slavljenje v
čast Boga Sonca in Božiča kot praznika luči, upanja in novega življenja.
Temu sončnemu bogu so v preteklosti rekli Svarožič (sin Svaroga).
Praznik ima po slovanskem svetu tudi druga imena, kot sta kračun in
koleda. Kračun je preprosto poimenovanje najkrajšega dneva v letu, saj
pomeni 'kratki', po drugi teoriji pa je to 'prihod', kar ustreza latinskemu
adventus.
Starosvetni božični čas je močno povezan z obrednim ognjem. V tem
času so kurili kresove. Ogenj je predstavljal mlado sonce, ki pri nas nosi ime Svarožič.
Ognjišče je bilo včasih pomemben vir toplote, predvsem pa središče, okoli katerega se je zbirala družina. Dimnik
je pomenil povezavo zemlje z nebom, na ognjišču pa naj bi živeli duhovi prednikov, ki skrbijo za življenje, srečo
in blaginjo vseh živih.
Danes je v večina teh obredov, navad zamrlo, v večini je krivo to, da ima človek vse manj stika z ognjem in
ognjiščem, druga stvar pa je močan krščanski vidik. Tako je danes v večini slovenskih domov Božič tradicionalni
praznik v cerkvenem koledarju kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa, čeprav natančen datum njegovega rojstva
sploh ni znan.
V sedanjem času pa se pojavlja še nov komercialno potrošniški vidik, ki nas nagovarja z novimi prijemi
obdarovanj, zapravljanju denarja in naše misli preusmerja daleč stran od prvobitnosti, narave in od samega sebe.
Dragi naši bralci, sledilci. Zavedajte se narave in njenih ritmov, na kar je dovzetno naše telo in duh. Solsticij je
naravni čas, ko slavimo rojstvo mladega sonca, ki nam prinaša daljše dneve in več toplote. Rojeva se novo
življenje, novo upanje in nove priložnosti. Naj bo ta čas, čas za vaš notranji obrat navzven. Sonce nas podpira, da
z vsakim dnem naredimo dobro dejanje, ustvarjamo dobre misli, ki so obsijane s svetlobo. Svetloba je življenje in
bodimo hvaležni, da nam pomaga, da z vsakim obdobjem rojenega sonca v nas samih vzklije novo upanje in
novo dobro dejanje. Zažarimo kot ogenj, kot svetloba in tako bomo lahko obsijali se tako temne kotičke našega
življenja.
Urednik: Avinashi
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ODNOSI NAS OHRANJAJO SREČNE IN ZDRAVE
"Ni časa, tako kratko je življenje, za prerekanja, opravičevanja, zgago, zagovarjanja. Je samo čas za ljubezen, in samo
trenutek, tako rekoč, za to." Mark Twain

Že od nekdaj obstajajo starejši
ljudje, ki opevajo zlate, stare čase
in kritizirajo mladino sedanjega
časa. Kaj je v ozadju? Iz tega kar
danes vemo o odnosih lahko
zaključim,
da prav
gotovo
hrepenenje in želja, da bi v
danem
trenutku
mladosti,
srednjih let ali starosti lahko
živeli pristne, ljubeče, tople
odnose….
Kaj nas ohranja srečne in zdrave?
Pobliže si lahko ogledamo
znamenito harvardsko študijo o
življenjski sreči. Ko so generacijo
Y spraševali, kaj so njihovi
najpomembnejši cilji v življenju,
jih je 80% odgovorilo, da je
njihov glavni cilj, da postanejo
bogati, nadaljnjih 50% pa, da
postanejo slavni….
Raziskava se je začela v 30 letih
prejšnjega stoletja in še vedno
traja. Takrat so začeli slediti 724
najstnikom iz Bostona. Ena
skupina fantov je prihajala iz
revnih predmestij, druga skupina
so bili študenti Harvarda. V letu
2015 jih je živelo še 60.
V vseh letih raziskovanja so
raziskovalci
opravili
mnogo
intervjujev, izpolnilo se je mnogo
vprašalnikov, skeniralo se je
njihove možgane in pregledalo
medicinske kartoteke….Kasneje
so v raziskavo vključili še njihove
soproge.

Temeljna ugotovitev raziskave je,
da nas dobri odnosi ohranjajo
srečne in zdrave. Zadnji direktor
raziskave Robert Waldinger pravi,
da so se naučili tri velike lekcije o
odnosih…
Prva ugotovitev: Osamljenost je
strupena. Mnogi ljudje (v ZDA
vsak peti) se počutijo osamljene.
Nekateri se počutijo osamljene,
čeprav živijo v partnerstvu
oziroma
v
družini.
Zelo
konfliktne partnerske zveze brez
naklonjenosti so se izkazale kot
slabe za zdravje, pogosto slabše
od ločitve. Življenje v toplem
partnerskem odnosu je varovalno.
Druga ugotovitev: Raziskovalci so
vpogledali nazaj v življenja
svojih preiskovancev in želeli
ugotoviti ali je mogoča napoved,
kaj lahko napove zdravje in srečo
pri 80 letih. Ugotovili so, da na
primer raven holesterola pri 50
letih
ni
dejavnik,
ki
bi
napovedoval, kako bodo ostareli.
Tisti, ki so bili z odnosi najbolj
zadovoljni pri 50 letih, so bili
najbolj zdravi pri 80 letih. Tisti, ki
so živeli v dobrih odnosih, jim
tegobe staranja niso pokvarile
razpoloženja. Pri skupini, ki ni
živela v dobrih odnosih, so fizične
težave močno vplivale na njihovo
razpoloženje.
Tretja ugotovitev: Dobri odnosi
ne ščitijo le telesa ampak tudi
možgane. Tisti, ki so živeli v
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dobrih odnosih, je njihov spomin
ostal oster dlje. Ob tem, da ni
pomembno, če so se nekateri pari
precej pričkali, važno je, so ostali
povezani in so se v težkih časih
lahko naslonili drug na drugega.
Sklepna ugotovitev raziskave je,
da so jo najbolje odnesli tisti, ki
so se nagibali k odnosom z
družino,
prijatelji
in
skupnostjo...Robert
Waldinger
zaključuje,
da
ugotovitve
raziskave kažejo na tisočletne
modrosti,
da
so
odnosi
najpomembnejši….Niso
pa
samoumevni,
ker
gre
za
vseživljenjsko delo negovanja
odnosov, ki so kompliciran,
kaotični, pogosto zahtevni. Ne gre
za nič glamuroznega ali za hitre
rešitve.
Vsi smo povabljeni k ljubezni, k
odnosom. Zdrav življenjski slog
bo obrodil sadove, če ga bomo
gradili na dobrih medsebojnih
odnosih. Srečno na pot!

Miha Ruparčič, družinski terapevt
www.druzinski-institut.si

.

Vitamin C zadolžen za kar 15.000 nalog v telesu…
Od sedaj naprej ima Ekolife natura tudi močnejši liposomski C vitamin z okusom ananasa. V dnevnem odmerku je
750mg vitamin C.
Vitamin C je priznan kot nujno potrebni vitamin za močan imunski sistem.
Nujno ga potrebujejo vsi športniki, tako rekreativni kot vrhunski, saj povzroči večji fizični napor oksidativno poškodbo
mišičnega tkiva. Vitamin C deluje kot antioksidant in optimizira delovanje mišic. Liposomski vitamin C vzamemo vedno
pred fizično aktivnostjo.
Povečano potrebo po vitamin C imajo tudi otroci, nosečnice, doječe mame, starejši, kadilci, poslovneži, vsi ki so podvrženi
stresu, vsi ki se nepravilno prehranjujejo, pogosto bolni ljudje, utrujeni in izčrpani ljudje, ljudje s kandido,…

Vitamin C ima vlogo pri:
• delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej,
• nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob,
• delovanju imunskega sistema,


pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Vitamin C prispeva k:
• normalnemu psihološkemu delovanju,
• zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti,
• obnovi reducirane oblike vitamina E,
• sproščanju energije pri presnovi,
• delovanju živčnega sistema.
• Vitamin C povečuje absorpcijo železa.

Dokazano je, da naše telo izkoristi kar 98% vitamina C v liposomski obliki, medtem ko lahko izkoristi le 15% vitamina
C, ki ga zaužijemo v obliki tablet.
Vitamin C v liposomski obliki ne draži sluznice , se bistveno hitreje absorbira in doseže visoke koncentracije v krvi, se
pravi, da ima maksimalni izkoristek.
Dvignimo svoj imunski sistem in bodimo čez zimo polni energije.
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TAJČINA KUHINJA
V vsaki reviji vam bomo pripravili slasten jedilnik iz Tajčinega izbora receptov. Tokrat smo
vam pripravili tri recepte iz knjige, 99 slastnih Tajčinih receptov. Pripravite in postrezite jih z
ljubeznijo.

Bučni čolnički (V, BG)
Čas priprave in kuhanja: 35 minut. Za 4 osebe

Testo

Priprava :

- 4 bučke (1 bučka na osebo)

1. Bučke razpolovimo in jih čim bolj izdolbemo, tako da dobimo

- 3 stroki česna
- 1 ČŽ kokosovega olja
- 1 riževa smetana 250 ml/ 1 kisla smetana
- 100 g veganskega/običajnega sira za posip
- 3 JŽ mletih mandljev
- 3 JŽ surovih arašidov
- začimbe: himalajska sol, timijan, rdeča paprika,
poper, bazilika

čolničke. Izdolbeno maso na drobno narežemo.
2. V pekač položimo papir za peko, bučke s prsti premažemo z malce
oljčnega olja, jih položimo na papir za peko ter pečemo 15 minut pri
175°.
3. Medtem ko se bučke pečejo, na kokosovem olju prepražimo strt
česen, nato dodamo na drobno narezane bučke (izdolbeno maso).
Solimo in dušimo 5 minut.
4. Dodamo surove arašide, ki jih po želji malce narežemo, ni pa nujno.

- olivno olje za premaz čolničkov

Dušimo še 5 minut.

.

6. Posebej nastrgamo veganski sir.

5. Na koncu dodamo riževo smetano, mlete mandlje ter vse začimbe.
7. Iz pečice vzamemo pekač z rahlo popečenimi bučkami in jih
nadevamo. Na koncu potresemo nastrgan sir po vsaki polovički.
8. Pečemo še 15 minut pri 175°.
Bučne čolničke lahko jemo samostojno, s solato, lahko pa zraven
pripravimo grahov pire.
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Medenjaki (V)
Čas priprave: 40 minut
Čas peke: 15 minut za vsak pladenj
S to pito nas mami razvaja vsako leto, ko gremo na morje in takoj, ko se začne sezona marelic.
Zelo priročna je, če greste na počitnice in bi se radi že na poti malo posladkali z zdravo,
božansko marelično sladico.

Sestavine
- 1,5 skodelice mletih ovsenih kosmičev
- 0,5 skodelice pirine moke
- 1 skodelica zmletih orehov (ali mandljev ali lešnikov)
- 1 ČŽ pecilnega praška (vinskega kamna)
- ščep himalajske soli
- 1 ČŽ začimbe garam masala (lahko pa namesto te začimbe uporabite žličko
začimbe za medenjake)
- 1/3 skodelice kokosove maščobe
- 3 JŽ medu
- 1/4 skodelice ovsenega mleka (ali riževega ali sojinega)
- 100 g zdrobljenih kakavovih zrn/ jedilne čokolade
Priprava :
1. Vse sestavine zmešamo v posodi in pregnetemo, da nastane masa, iz katere
bomo po želji oblikovali piškote.
2. Mleko dodajamo postopno, da dobimo ravno pravo maso, ki se ne lepi na roke.
Če nastane premokra masa, dodamo še malce moke; če je masa presuha, dodamo
še malce mleka.
3. Mi smo s sladoledno zajemalko brez težav in brez prijemanja oblikovali
polkroge.
4. Pečemo približno 10 minut pri 175 stopinjah. Glede na to, da so pečice različne,
proti koncu večkrat preverite, da ne boste medenjakov preveč zažgali.
Vsi smo zelo uživali in komaj čakali, da jih pokusimo.
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* P- presno
V- vegansko
BG- brez glutena

Vabimo vas na učenja, predavanja, delavnice...
Delavnica Molčeči menih: Kako brati avro

Kako brati avro
Avro lahko zaznavamo na več različnih načinov. Razpoznati, razbrati
pa je spoznanje, ki ga je potrebno vključiti v naš način življenja.
Izberemo lahko več možnosti. Avro lahko vidimo ali občutimo, lahko
pa jo vidimo in občutimo. Človeško fizično telo je črno bela
fotografija, avra pa fotografiji doda barvo. Naj bo življenje barvno.
Na delavnici boste poleg obširnega znanja občutili poleg avre tudi
zvočno kopel z inštrumentom hang drum, ter meditacijo.
Predavatelj : Avinashi

Kako brati avro
DAN, DATUM: SOBOTA, 25.1.2020
KJE: Ljubljana, Rakuševa ulica 32, od 9. do 13.
ure
Avinashi nosi v sebi raziskovalni duh kamnov, dreves in zvoka! Rad prisluhne čisti esenci notranjih energij
človeka. Več kot 30 letna meditativna praksa je na njegov duh vplivala zelo ustvarjalno in vizionarsko. V svoje
vsakdanje življenje vključuje energije, ki so ustvarjene okoli nas v naravi. Posebno se je posvetil energiji naravnih
kamnov, dreves in človeškega energetskega polja. Človeka dojema kot višjo esenco ustvarjalnih energij, katere imajo
globlji pomen in delovanje na celotno Vsemirje.
Ko v naravi najdeš kamne, zaslišiš zvok šelestenja listov in ko ti potoček ponudi osvežilni napitek vode, to je mesto
kjer lahko srečaš Avinashija. Duh skal, duh dreves in duh zvoka.

Novi izdelki:
Liposomski glutation v kapsulah
Glutation:

..
.
o
v
no
,
o
v
No

- je najmočnejši in osnovni, človekov lastni antioksidant.
-je izredno pomemben za razstrupljanje jeter.
- izniči odpadne substance, ki so rezultat metabolizma.
- priporočamo vsem, ki jemljete zdravila in vsem, ki imate težave z
jetri.
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POSOJILO
Zgodba, navdihnjena z odločilnimi vprašanji nekega človeka.

Mojster je na topel sončen dan lovil
ribe ob prečudovitem jezeru. Rad je
ribaril, ker je tako imel priložnost
biti v naravi in razvijati prirojeno
nadarjenost za obilje. V trenutku, ko
je vrgel trnek, se je nanj ujela riba,
čeprav na njem ni bilo vabe.
Potegnil jo je iz vode, opazoval
njeno lepoto in jo nato seveda vrgel
nazaj v jezero. Vse se je
odvijalo skoraj brez napora. Za
Mojstra
je
bil
to
odličen
način izkušanja enostavne duhovne
resnice, da vse stvari pridejo
k
tebi
če
Dopustiš.
Mojster je užival v samoti, v
čudovitem dnevu ob jezeru, ko je
nenadoma zaslišal šum v grmovju
za seboj. Obrnil se je in zagledal
Richarda, enega izmed svojih
učencev, ki se mu je približeval z
ogorčenjem
v
očeh.
Mojster je globoko zavzdihnil in
zamrmral: »Pa smo spet tam. »
Richard je pogledal mojstra in
ogorčeno
dejal:
»Mojster!
Tukaj si! Potrebujem tvojo pomoč.
Vse
mi
gre
narobe.
Kljub vsem uram, ki sem jih
obiskoval in kljub vsemu uče- nju
mi gre slabše kot kdajkoli prej. Sem
brez denarja in ne morem plačati
položnic. Avto je v popravilu in
nimam dovolj denarja za plačilo
računa.
Zaostajam
s
plačevanjem dolgov in sem na dobri
poti, da bom izgubil hišo.
Komaj imam dovolj hrane. Mojster,
kaj naj naredim? Reci nekaj, karkoli!
Sem povsem na robu. Nisem več
niti povsem prepričan, da si sploh
še želim živeti. »
Mojster se je sam pri sebi zahihital,
ker je slišal že ogromno takih zgodb
od Richarda in njemu podobnih.

Pravzaprav je bil to trenutek obupa,
hkrati
pa
tudi
potencialno pomemben trenutek, saj je
takrat človek sposoben izvesti
največje spremembe v življenju. Ali
pa tudi ne.
Mojster je dejal: »Dragi Richard,
koliko denarja potrebuješ za rešitev
svojih težav? » Richard je bil
presenečen
nad
Mojstrovo
pripravljenostjo - pričakoval je
dolgo lekcijo o obilju - in je hitro
rekel: »Mojster, potrebujem samo
pet tisoč dolarjev. »
Nad Mojstrovo glavo se je pojavil
miselni oblaček, ki ga Richard ni
mogel videti: »Neumni Richard,
lahko bi prosil za petdeset tisoč.
Ampak tako je obupan in omejen v
mislih in predstavah, da je zaprosil
samo za pet tisoč. » Mojster si je vzel
dolg premor, namenoma odigral
dramo z Richardom in pravzaprav
užival v njej, ker je v Richardu videl
sebe pred petimi življenji. Takrat je
bil še obupan, hranil se je z energijo
drugih ljudi in kljub vsem učnim
uram, šolam in učenjem je še vedno
vztrajal v pre pričanju, da
nekaj zunanjega kreira njegovo
življenje, ne pa on sam.
Nazadnje je Mojster dejal: »Richard,
posodil ti bom denar. » Segel je v
žep - in čeprav je mislil, da zjutraj ni
dal denarja v denarnico, je v njej
zagledal pet tisoč dolarjev, točno
toliko, kot je potreboval. Mojster se
ni niti spomnil, kje je dobil denar.
Bil je enostavno tam, čeprav ni
prosil zanj. Tako se dogaja
Mojstrom.
Ko je Mojster štel stodolarske
bankovce, je Richard debelo gledal.
Komaj je verjel, da mu Mojster v
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resnici izroča denar. Zdaj bo lahko
plačal račune, dal popraviti avto
in rešil večino svojih težav. Richard
je v trenutku obupa obljubil
marsikaj. »Vse ti bom vrnil, Mojster,
z obrestmi! » Mojster se je sam pri
sebi zasmejal: »Richard spet laže. »
Richard je nadaljeval: >Mojster,
nikoli ne bom pozabil, kaj si naredil
zame. » Mojster se je spet zasmejal
in rekel: »V resnici boš nekega dne
pozabil name ali pa me boš izdal,
ampak saj ni pomembno. » Takoj ko
je Mojster prenehal s štetjem
denarja, je Richard hitro stekel
stran. Mojster je nadaljeval z
ribolovom, lovil je eno ribo za
drugo. »Tako enostavno je, » je
pomislil.
»Ribolov je kot življenje. Življenje
pride k tebi, vzameš, kar potrebuješ,
ostalo vrneš, ampak nikoli se ne
omejuješ.
»
Nadaljevanje zgodbe si lahko
preberete v knjigi Spomini mojstra,
Adamus Saint-Germain, ki jo
najdete v knjižnicah ali pa jo kupite
na spletni strani www.ekolife.si .
Pripravila: Tjaša Pavček

Energijski TOTEM
Izraz
totem
izvira
iz
severnoameriškega jezika Ojibve.
Govorilo ga avtohtono ljudstvo, ki
je živelo severno od reke Rio
Grande. Za to ljudstvo je bil totem
nekakšno duhovno bitje, sveti
predmet. T.i. toteme so uporabljala
tudi druga ljudstva kot na primer
Aborigini v Avstraliji ter ljudstva v
Maleziji,
vendar
so
bila
poimenovanja skladna z njihovim
jezikom.

indijanskih filmov. Večinoma je bil
prikazan
zelo
površno,
komercialno in pogosto povsem
nepravilno.

Totem v našem primeru imenujem
sestavljeno
obliko
naravnih
materialov, ki so v naravi vključeni
v energijski sistem Matere Zemlje
in Očeta neba.
Planet Zemlja ima poleg že vsega
znanega,
energetsko magnetno
polje, ki je izjemnega pomena za
obstoj ozona, ščita Zemlje, obstoja
vseh
živih
bitji.
Energetsko
magnetno polje je del 'aure' Zemlje,
ki ima velik vpliv tudi na celotno
osončje in je le kamenček v
mozaiku vsega znanega in nam še
neznanega.

Totem je ponavadi naravna figura,
ki duhovno predstavlja skupino
sorodnih
ljudi.
Nekateri
so
opredelili tudi določene živali kot
totem in potem teh živali niso
uporabljali
za
prehranjevanje.
Bistvo pa je bilo, da je totem
povezoval določeno skupino ljudi,
različna plemena so imela različne
toteme in s tem določena pravila, ki
se nikakor niso smela kršiti, saj bi s
tem kršili določen naravni proces, s
katerim je bil totem povezan.

Na našem planetu se v istem
trenutku dogaja več procesov, ki pa
lahko vplivajo na isti rezultat
oziroma v tem našem primeru na
energijsko polje Zemlje. Na Zemlji
je vse povezano z energijami, tako
kot je povezano tudi naše telo,
rastline, živali. Lahko bi rekel
celotno stvarstvo. Problem nastane
pri kreiranju novih materialov, oziroma že davno nazaj, ko smo začeli
uporabljati alkimijo.

Toliko na splošno o totemu, ki ga
ljudje najbolje poznajo iz različnih
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Alkimija (arabsko al-kimia umetnost preoblikovanja) že v
izvoru besede razkriva bistvo in to
je
preoblikovanje
nečesa
naravnega.

zgrajen iz lesa in kamnov, in skupaj
ustvarjajo
svojo
energijsko
polariteto.

Pojdimo nazaj na energijski totem.
Dobro ga je imeti v prostoru, saj ga
polni z zdravo energijo, ki je
povezana z izvorom planeta in
osončja. Lahko, da imate na policah
naravne kamne in kristale, ki ravno
tako pripomorejo k razbijanju
mrtve energije umetnih predmetov.
Vendar ni popolnoma isto!

(Sama zgodovina alkimije sega v
stari
Egipt,
kjer
so znali
pridobivati
kovine
iz
rud,
pripravljali strupe in zdravila iz
rastlin, ponarejali drage kamne in
izdelovali
umetna
barvila.
Alkimija je bila prakticirana tudi
v
antični
Grčiji,
Rimskem
imperiju,
Indiji,
Kitajski,
Japonski, Koreji in Perziji, kjer
naj bi po nekaterih podatkih
nastale temeljne ideje alkimije.
Njihovo znanje so prevzeli Arabci,
ki so ga nato razširili po Evropi.
Evropejci so uporabljali alkimijo za
iskanje kamna modrosti in eliksir
življenja. V začetku 18. stoletja je
alkimija postala zastarela, njeno
mesto pa je prevzela kemija.)
Zaradi preoblikovanja naravnih
struktur smo pridobivali nove
materiale,
tekočine
na
vseh
področjih. Vendar vsi ti materiali
niso
povezani
energijsko
z
nastankom planeta. Temu bi danes
lahko rekli tudi, da niso vsi
ekološki, prijazni naravi. Danes se
odpirajo
predvsem
vprašanja
ekologije, varstva narave. Materiali
pa
poleg
že
znanega
onesnaževanja, onesnažujejo z
vibracijo in ne samo s strukturo
materiala ali vsebine neke tekočine
ali
molekularne
strukture.
Onesnaževanje je bistveno večje za
celotno osončje.
Energijski totemi pa so ravno v tem
primeru zelo dejavni in energijsko
vplivni.
Sestavljeni
so
iz
materialov, ki so v naravi živi
oziroma energijsko povezani s
planetom. V primeru, ki ga
predstavljam, imamo totem, ki je

vsem živim bitjem. V svetu bo
potrebna temeljita sprememba
razmišljanja
in
dojemanja
povezanosti
mikrokozmosa
v
makrokozmosu in obratno.

Predstavljajte si koliko novih
nenaravnih materialov nam je
omogočilo
znanje
kemije
in
tehnologije, Danes je v naši okolici,
v prostoru, kjer živimo nešteto
izdelkov iz materialov, ki nimajo
svoje energijske povezljivosti s
planetom Zemljo ali osončjem. V
sebi imajo nekakšen energijski
naboj, ki ga mi večkrat opazimo kot
statično energijo, vendar ta energija
ni vibracijsko povezana z ostalimi
energijskimi strukturami planeta
oziroma vseh živih bitji. Vse to nam
zastruplja življenje in okolje. Ima
močan vpliv in žal naše zavedanje
in znanje se ni množično, da bi
znali odreagirati oziroma, da bi
opustili
določene
strukture
materialov, tekočin.
Poglejte po stanovanju koliko imate
nenaravnih materialov,
koliko
navlake, ki ni povezana s planetom.
Vsi ti predmeti črpajo energijo iz
bitij in predmetov, ki so energijsko
povezani z materijo Zemljo in nas
tako izčrpavajo. Izčrpavanje pa
prinese še nešteto drugih zapletov
11

Planet,
osončje
onesnažujejo
materiali, zmesi, tekočine, ki smo
jih ustvarili. Onesnaženje je lahko
čisto mehanskega izvora ali pa tudi
energijskega izvora. To smo že
ugotovili zgoraj in zato majceno
okrivili znanje alkimije oziroma
današnje kemije in tehnologije.
Sedaj pa moramo iz oči v oči
pogledati in poudariti še enega
velikega onesnaževalca, ki ima
neizmerljive
moči.
Ta
onesnaževalec je naš UM.
Naše misli proizvajamo izjemen
energijski naboj, energijo, ki ji ni
para v materialih. Saj delujejo na
fizično in na mentalno raven.

Naj se sliši se tako bizarno,
nenavadno, če se danes borimo
proti plastičnim vrečkam, ki vse
bolj zastrupljajo naš planet, se
bomo v prihodnosti borili tudi
proti proizvodnji negativnih misli
živih bitij. Končni produkt bo dvig
zavesti, ki se zgodi, ko določeno
število bitij prestopi v višjo sfero in
s svojo energijo vanjo potegne se
preostali del živih bitji. O tem bom
pisal še v kakem prihodnjem
članku. Tokrat sem vam vse to
omenil, da bi razumeli, zakaj je
totem
boljši
od
samega
postavljenega kamna, kristala na
polici. Kamen, kristal, drevo imata
naravno danost, naravno polariteto
in se spajata, povezujeta s
planetom, osončjem. Totem pa je,
pazite sedaj, zavestni izdelek,
ozaveščeno znanje, da ustvarjamo
oblike,
ki
pomagajo
naravi,
planetu. Skratka to je korak v
zavesti pri povezljivosti narave,
osončja. Ustvarjen je zavesten
energijski krog. Nekateri ga
imenujejo tudi 'konekt' z vesoljem,
Bogom. A v resnici je to samo
zavesten, sklenjen krog s samim
sabo z vsemi živimi bitji.
Uporaba TOTEMA
Ker je totem povezan z vsemi
energijskimi silnicami narave, njene
'aure', se nam ni treba bati stranskih
učinkov. To je naprava, ki ustvarja
pozitiven naboj. Pomembno je, da
se začnemo zavedati koliko
nepotrebne navlake imamo okoli
sebe in jo začnemo tudi čistiti.
Sam
priporočam,
da
totem
postavimo na določeno, nam ljubo
mesto. Naj ima prostor, ki nam
nekaj pomeni in nas navdaja s
prijetnimi občutki. S časoma bo
energija totema prešla na vse
predmete. Najprej se bo totem
povezal s predmeti in bitji, kot so
rastline, les, kamni in ostale

strukture, ki imajo vsaj delček
povezanosti z naravo. Totemi se
povezujejo tudi z vodno strukturo,
če seveda voda ni preveč ubita s
kemikalijami.
Naredimo zaključek:
Če človek želi živeti v sozvočju s
planetom, naravo mora najprej iz
svoje okolice odstraniti čimveč
mrtvih
ali
celo
negativnih
materialnih struktur. Preprosto ne
imejte stvari okoli sebe, ki jih ne
uporabljate in vam ne plemenitijo
življenja.
Druga stvar. Misli ustvarjajo
neverjeten, trenutno neizmenljiv
potencial energije za vsa živa bitja
kakor tudi za celoten planet in
osončje. O teh stvareh najdemo
zapise
v
različnih
religijah.
Obstajajo celo molitve za zdravo
pamet, kot so to tedaj poimenovali.
Skratka, miselni proces mora biti
čim bolj pozitiven do planeta
oziroma do vseh živih bitji oziroma
do njihovih zavesti. Le tako je
izpolnjen eden od delčkov, da se bo
lahko tudi vaša zavest dvignila.

(Totemi so zapairani v čudovite
lesene energtske škatljice.)

Ko izpolnimo vse zgoraj naštete
stvari, potem bo energijski TOTEM
popolnoma deloval za vsa živa
bitja.
Energijski totem je produkt zavesti
k boljšemu bivanju vseh bitji.
Potrebovali pa bomo, da izdelamo
tako količino energijskih naprav, da
bo premagalo vso navlako in
energijsko nepravilnost v naših
predmetih in na koncu tudi v naših
mislih. Energijski totem je samo
pomagalo, je orodje. Končna rešitev
za vsa energijska bitja je dvig jasne
zavesti.
Avinashi

Več informaciji ali naročila na:
Avinashi..imperishable@ gmail.com
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Indija – lepota, ki pusti pečat - 1.del

Srce mi je zaigralo, ko smo se sredi
poletja odločili, da tudi letos
obiščemo Indijo. Lanskoletni obisk
je na nas naredil globok vtis in nas
notranje obogatil. Zame že tretje
potovanje v daljno deželo, za moža
in hčerko drugo. Meseci, tedni in
dnevi so se hitro obrnili in že je bil
tu november. Gremo v tople kraje.
Znana pot preko Benetk in Dubaja.
Neprespana noč je hitro izzvenela,
ko smo z letališča v Bengalureju
stopili v topel indijski zrak. Iz naše
pozne jeseni smo prišli v njihovo
zimo. No, zima je pri njih precej
drugačna. Tropsko podnebje namreč
ne pozna štirih letnih časov, temveč
delijo leto na tri obdobja: poletje,
monsun in zimo. Poletna sezona je
običajno med marcem in junijem.
Temperature se gibljejo od 32 do 45°
C. Konec junija monsunsko obdobje
prinese obilno deževje in s tem
prijetno
olajšanje od
visokih
temperatur. V trenutku se ulije dež
in občutek je, kot bi nekdo zlil škaf
vode po tebi. V naslednjem trenutku
pa spet sonce. Konec oktobra
pripiha hladen vetrič in temperature
se gibljejo med 17 in 27°C. Prišla je
zima, ki traja vse do februarja.
Bengaluru, prijetnih 25°C in topel
vetrič. Poleg tega pa valovi ljudi,
množica vonjav, cestni hrup in
neprestano vrvenje, ki te v trenutku
posrkajo in postanejo del vsakdana.
Taksi nas je odpeljal v Puttaparthi,
kjer je eden izmed ašramov
duhovnega učitelja Sathya Sai Babe.
Tridnevni obisk smo izkoristili za
ogled ašrama Prasanthi Nilaya in
mesta, ki je nastalo okoli njega.
Vozniki rikš imajo za turiste izdelan
seznam vseh točk, ki so povezane z
življenjem in delom Sai Babe. Tako
smo obiskali planetarij, športne
dvorane, stadion, ki ga obkrožajo
velikanski kipi svetovnih božanstev,

muzej religij, grob njegovih staršev s
čudovitim parkom, kjer sem prvič
videla veličastno orhidejo, ki se je

vzpenjala po palmi. Nekoč mala
vasica Puttaparthi je z leti postala
bogatejša za nepreštevno številko
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malih trgovinic in apartmajskih
blokov. Trgovci od blizu in daleč
prodajo pisana indijska oblačila
(sarije in punjabi-je), spominke vseh
vrst, barv in oblik, zelenjavo, sadje
in dišeče rože, ajurvedska zdravila,
dišeče
palčke,
molitvene
pripomočke, kipce božanstev, med

katerimi je najbolj zastopan Ganeša
(bog uspeha, premagovanja ovir in
modrosti, prikazan s človeškim
telesom in slonjo glavo, najbolj
priljubljen hindujski bog). Kamor ti
seže pogled, vse je privlačno pisano.
Pa tudi veliko hrupa, umazanije in
gneče.

Zato pa je ašram pravo zatočišče. V
njem veljalo posebna pravila
oblačenja in obnašanja. Ko vstopiš
skozi vrata, te objame posebno
vzdušje, ki vlada tu. Tu ni naglice,

navdihnile in zgradili so brezplačne
šole, najsodobnejše bolnišnice in
drugo infrastrukturo. Ne samo v
Indiji, tudi drugje po svetu.

tempo se upočasni, glasnost se
zniža na skoraj šepetanje, vse je
čisto in občutek svetosti je na
vsakem koraku. Tu je prepovedano
fotografiranje.
Od
zunanjega
dogajanja te vzdušje v ašramu
obrača k sebi. Kotički za meditacijo
v obliki prikupnih parkov so na
vsakem koraku. Središče ašrama je
osrednji pokrit prostor Mandir. Ko
je bil Sathya Sai Baba še fizično
prisoten, se je tu dvakrat na dan
dogajal darshan (izg. daršan,
daršana – videnje utelešenega Boga
ali svetega človeka). Milijoni ljudi iz
celega sveta so prihajali sem in se
poklonili svetemu možu.
Njegove besede so marsikoga

Poseben poudarek je na šolajoči
mladini, saj je marsikatera indijska
družina prerevna, da bi poslala
otroke v šole. Tako šole, ki so
nastala pod okriljem Sai Babe,
nudijo ne samo brezplačno šolanje,
temveč tudi brezplačno bivanje in
prehrano otrok. Šole so tako
kvalitetne, da so njihovi diplomanti
zelo zaželeni in jih pogosto že
vnaprej čaka delovno mesto.
Po treh dneh smo se napotili v
ašram v Muddenahalli. Je manjši
kot tisti v Puttaparthiju, vendar je
občutek v njem povsem drugačen.
Nadaljevanje v prihodnji številki.
Avtor: Nina Leskovar
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KURKUMIN

Kaj je prednost kurkumina?
Kurkumin v prebavilih odlično deluje kot lovilec prostih radikalov.
Prosti radikali nastajajo v telesu neprestano. Njihova količina se poveča
pod vplivom različnih škodljivih dejavnikov: toplote, ionizirajočega
sevanja, onesnaženega zraka, stresa, alkohola, kajenja in tudi staranja.
Celico poškodujejo, posledice pa so lahko različna obolenja.
Kurkumin naj bi imel zaščitno vlogo pri razvoju marsikatere bolezni.
Naše stranke ga uporabljajo pri revmatskih bolečinah, zelo ga pohvalijo
tudi tisti, ki imajo Chronovo bolezen ali sindrom propustnega črevesja.

Ekolife natura Liposomski
karkumin

Kurkumin priporočamo tudi:


pri vseh vnetjih (MS, lupus, luskavica…), skratka, ko je vnetje tako
dolgo prisotno, da se poškoduje živec,



pri fibromialgijah (ko imamo po telesu bolečine, najpogostejši
vzrok za njih je motnja v imunskem
KURKUMIN
sistemu, gre za tiho vnetje),



pri težavah z jetri,



uživali naj bi ga starejši, ker deluje proti demenci,



priporočam ga vsem, ki imajo depresijo, oz pogoste spremembe
počutja, pomaga, da se počutiš bolj sproščeno, izboljša
razpoloženje,



vsem z bolečinami, ker zmanjša bolečine,



vsem ki imajo diabetes 2,



pomaga ohranjati zdravo in sijočo kožo,



krepi zdravje oči,



v ajurvedi uporabljajo kurkumin za zdravljenje luskavice,



aktivna snov kurkumin spodbuja izločanje žolča, bilirubina in
holesterola, zato odlično pomaga pri boljši prebavi.
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Človeško energetsko polje - AURA

začetku raziskovanja. Odkrivanje, kdo je naš prednik
oziroma

ustvarjalec,

ni

bistvo mojega pisanja , saj bi
lahko ustvarjalca videli ali
čutili na vsakem koraku, če
bi ga želeli. Pa ga vendar
večina ne! Zato bi vam rad
odstrl

drugačen

pogled,

male stvari oziroma malenkosti,

ki

ste

jih

morda

Kdo sem? Od kod sem?

spregledali. V malih stvareh je ži-

Kaj je res? Ali naše korenine izhaja-

kosti, ki se kasneje razvijejo v velike

jo po evolucijski Darwinovi teoriji?

stvari. Ne bom vas spraševal, kaj

Ali pa sem plod ustvarjalcev uni-

mislite kdo je vaš prednik, temveč

verzuma, t. i. boga. Spet novejše

opozoril, da mora človek naprej

teorije raziskovanja nakazujejo na

obstajati, šele nato lahko govorimo

povezavo z zunajzemeljskimi inteli-

o obstoju. Danes zagotovo še samo

gentnimi bitji, ki so v nas zasejala

živimo in še ne obstajamo, kako bo

prav poseben genski zapis, ki ga ne

jutri ne vem! Zato trdno upam, da

premore nobena druga vrsta.

bomo obstajali in tedaj bodo takšna

vljenje in bodite pozorni na malen-

Neverjetno koliko oporekanj se najde za eno ali drugo teorijo. Ko sem

in drugačna vprašanja popolnoma
jasna.
Naše štetje se je začelose začelo

spraševalo v katero teorijo ver-

nekje ob rojstvu Jezusa Kristusa.

jamem zraven pa so že zamomljali

Tedaj se je začelo tudi obdobje ener-

pa menda ne v boga? Sam pa sem

gij, ki so drugače vplivale na razvoj

se po navadi zatekel v nekakšno

ljudi. Ravno to je opozarjal oziroma

energijo

energijo

učil Jezus Kristus. Človek je napre-

vedenja vsega stvarstva. Nekako je

doval stopnjo više, saj ga je rešil

v meni bivala povezava z danes

oziroma odrešil MOJSTER LJUBEZ-

tako imenovano praznino stvarstva,

NI! S svojim odrešenjem je začel

ker je v njej zakladnica našega

novo obdobje učenja, ki traja prib-

osončja,

ližno 2000 let. Izjemnega pomena je,

znanja,

vibraciji

in

pozitivne energije.

da ga sprejmemo, saj bomo le tako

Ta in podobna vprašanja še do
danes

niso

razložili.

Ravno

nasprotno, vse več je dokazov za
različne teorije, ki jim na koncu
zmanjka ključni del. In spet smo na

Človek mora preiti v višjo zavest
zavedanja oziroma obstoja. Kako to
doseči, bom pokazal skozi nekaj
člankov in skozi delavnice, ki jih
bom imel v Ljubljani in v okolici.
Zato bodite pozorni tudi na malenkosti, ki včasih veliko povedo. Prav
vsi se zavedamo, da imamo telo.
Nekoliko manj je tistih, ki se zavedajo, da imamo duha, najmanj pa je
verjetno tistih z zavedanjem, da
imamo tudi dušo. Sedanje obdobje
že zahteva usklajenost, ki naj bi jo
dosegli z učenjem V preteklih dva
tisoč letih. Ustvariti je potrebno harmonijo

lahko živeli v prihodnjih letih. Približujejo in predstavljajo se nove energije, ki bodo spremenile marsikateri dosedanji zakon v univerzumu!
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med

fizičnim

telesom,

duhom – mislimi ter dušo. Razum
je potrebno pripeljati tako daleč, da
bo sprejel dušo. Nekateri pravijo,
da mora duša 'odkupiti' tri svetove
'MAJE' oziroma iluzije.
Na

bil mlajši, me je mnogo ljudi

pravičnosti,

Naloga ČLOVEKA!

delavnicah,

ki

jih

vodim,

posvetimo tej temi precej časa, saj je
izjemno pomembno, da nam je
jasen cilj, ki ga moramo doseči. Zato bom nekaj vrstic napisal tako kot
se učimo tam. Že malo prej sem
napisal, da se fizičnega telesa zavedajo vsi ljudje. Jaz bom govoril o
sedmih telesih, ki jih naj bi imel
človek. Obstaja še več prefinjenih
eteričnih teles, a o tem kdaj drugič.
Sam sem skozi prakso prišel do
tega, da je najlažje opredeliti človeka na sedem plasti oziroma teles.
Za nas so ta trenutek pomembna
samo štiri telesa, in to so fizično,
energetsko, čustveno ter mentalno
telo.

lačil nas prodajalci želijo zavesti z
ekskluzivno reklamo o kakšnem
kosu oblačil. Mi pa jim podležemo.
Vse to pa ne pomeni, da človek ne
sme nikoli uporabiti čustva. To tudi
ne bi bilo mogoče, saj je človek
čustveno bitje. Spremeniti moramo
način življenja. Ko nam bo to
uspelo, bomo spremenili tudi način
mišljenja in tedaj bomo pripravljen
na marsikatero spremembo. S tem
se nam bo povrnilo zdravje, veselje
oziroma pravo življenje, saj vsako
Zemeljski

svet

ima

veliko

izkušenj in se malo posveča duši.

specifičnih stvari, ki jih moramo

Posledice pa so nam verjetno znane.

raziskati oziroma se jih naučiti.
Učimo pa se na podlagi izkušenj, ki
so včasih še kako bridke. Izkušnje
potrebuje naš razum ali EGO. Naš
razum vsebuje samo izkušnje in to
je znanje, ki ga premore, če želi delovati sam.
Mi vsi smo otroci univerzuma
oziroma smo duše, ki imamo telesa.
Nismo telo, ki ima dušo. Vsi izhajamo iz istega jedra ljubezni, zato
smo vsi ljubezen. Vendar se tega ne
zavedajo vsi, saj jih je materialen
svet čisto prevzel. S tem pa so izgubili stik z notranjostjo. Tako ima
veliko ljudi bitko samim seboj, saj
ne vedo, kdo v resnici so in kje se
nahajajo.

Duša ve ogromno stvari

o univerzumu. Imamo nalogo, da
se spustimo na Zemljo in tu
kreiramo s pomočjo razuma. Duša
nam velikokrat pošilja informacije,
ki bi jih lahko s pridom uporabljali
v življenju, vendar jih ne želimo
slišati oziroma jih po navadi ne
upoštevamo. Razum namreč večino
časa deluje po svoje s pomočjo

Vsaka informacija, ki jo pošlje duša
mora narediti izjemno dolgo pot, da
se lahko manifestira kot dejanje na
fizični ravni. Predreti mora najtrši
oreh in to je razum, ki je ponavadi
še oplemeniten s čustvi.

Naredimo zaključek:
Človeku

je

izjemnega

pomena

razum oziroma mentalno telo, to je
četrta čakra ljubezni, o kateri govori
sam mojster Jezus Kristus. Ta čakra
je izjemnega pomena, saj je na
sredini vseh centrov. Trije spodaj in

Izjemno veliko energije dajemo
čustvom, le-ti pa nas

dejanje rodi tudi posledico.

s pridom

trije zgoraj. Zemlja je naša mati, ki
deluje skozi spodnje tri čakre in se

zavajajo in vodijo naše življenje.

pojavlja kot 'KUNDALINI' energija,

Se morda sprašujete, kako nas

energetskih centrih. V srčnem cen-

lahko vodijo čustva? Enostavno!

tru, skozi katerega mora preiti

Materialni svet izkorišča formulo

kundalini naj bi se zgodilo srečanje

čustev za marsikateri uspeh. Svet-

energije matere zemlje in očeta ne-

ovna industrija ogromno energije in

ba, kjer naj bi skupaj zaplesala. Te-

kapitala vlaga v reklame, ki na vas

daj v bistvu pride do združitve en-

delujejo. Prižgite televizijo in bodite

ergije moči zemlje in znanja duše

pozorni katera čustva se v vas

oziroma 'puruše'. Ta dejanja rodijo

zbudjo. Seveda vam pa marsikomu

posledico ustvaritve 'otroka univer-

vse to odgovarja. Prvič, vsega tega

zuma'. Ta otrok smo v bistvu mi

se niti dobro ne zavedate, drugič pa

sami, če nam uspe, da združimo to

razum vse to dobro beleži kot

harmonijo.

izkušnje in kasneje tako tudi deluje.
Spomnite se kakšne filme ste hodili
gledati v kino, ko ste bili zaljubljeni.
Privlačili so vas predvsem ljubezenski, vsaj ženski del Še pri izbiri ob17

ki se mora vzpenjati navzgor po

Mati zemlja

težave. V duhovni rasti se na da

človek ima okoli sebe nekakšen

ničesar preskočiti, zato je toliko bolj

plašč, ki me velikokrat spomni na

pomembno,

in

zemeljsko ozonsko plast, ki jo poz-

začnete delati na sebi z ljubeznijo,

namo zelo površno. Ta plast se

saj ste konec koncev otrok univer-

imenuje človeško energetsko polje

zuma.

ali AURA.

dvigovati proti vrhu glave, potuje

Če bi lahko videli sebe in druge kot

Kaj je AURA?

skozi energetske kanale in centre,

energetska bitja, bi videli le pre-

od katerih so najpomembnejši trije

pletenergetskih tokov in virov ener-

energetski kanali in sedem ener-

gije

getski centrov. Osnovna tokova

neprestanem gibanju. Kje se nahaja-

oziroma kanala v človeškem or-

jo te barve in kaj nam povedo, bos-

ganizmu sta topla in hladna oziro-

te lahko zasledili nekaj v tem in

ma 'PINGALA nadi' in 'IDA nadi'

nekaj v naslednjem članku

ter tretji, ki se imenuje 'ŠUŠUMNA

Človeškem energetskem polju.

V vsakem človeku leži na dnu
hrbtenice uspavana energija, ki se
imenuje KUNDALINI. Kundalini
pomeni spiralno ovijanje. Če se ta
energija aktivira se začne spiralno

da

se

odločite

raznovrstnih

barv

v

o

Aura je subtilen, za večino ljudi
neviden 'fluid' oziroma BIOATMOSFERA našega telesa. Obkroža
vsa živalska ter rastlinska telesa. Ne
smemo pozabiti, da imajo svojo
auro tudi nekateri, kamni, kristali,
poldragi in dragi kamni. Iz aure teh
predmetov je razvidno, da vsebujejo določeno energijo, ki lahko deluje
pozitivno ali negativno. Po navadi
je energija teh predmetov POZITIVNA, zato jih razni terapevti, alternativni ZDRAVITELJI uporabljajo
za najrazličnejše načine zdravljenja.
Vsekakor pa je tu odločilno znanje,
vedenje. Neke stvari, ki so bile še
pred 30 leti znane kot negativne
energije, se danes z naprednim
znanjem, višjo zavestjo uporabljajo
in izkoriščajo kot zelo pozitivno,
dobronamerno.
Zasledimo lahko nekatere čudne

nadi' in se nahaja v središču
hrbtenice. Kundalini se spiralno

legende, skrivnosti okoli kristalov

Človeško energetsko polje -

oziroma večinoma okoli dragih

AURA

kamnov. Nekateri naj bi prinašali

Znano je, da ima naš planet okoli

bi, da igra pri teh kamnih zelo ve-

ovija okoli hrbtenice, se vzpenja po
'šušumni' in prepleta v vsakem od
sedmih energetskih centrov. Vsakič,
ko preide pot do enega od energetskih centrov, se človeku dvigne
zavest.
Kudalini je pomemben, da se prebudi po naravni poti in ne po
metodah nasilnega potiskanja energije. Saj lahko nastopijo hude

sebe nekakšen plašč, ki se imenuje
OZONSKA PLAST in je povezana z
Zemeljskim

magnetim

poljem.

Vlogo, ki jo ima omenjeni ozonski
plašč in magnetno polje, je v večini
znana. Predvsem si vsi predstavljamo, da ščiti naš planet pred raznimi
škodljivimi vplivi iz vesolja. Tudi
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srečo oziroma nesrečo. Pripomnil
liko vlogo človek oziroma njegove
misli. Saj človek lahko programira
vsak kristal, kamen.
Človeka obkroža energetsko polje aura, ki je povezana z univerzalnim, energetskim poljem celega
kozmusa.

Tako je vsak človek povezan z univerzalnim

energetskim

poljem.

Nekateri se tega prav dobro zavedajo, nekateri pa prav nič. Vidimo
lahko, da univerzalno energetsko
polje prežema celotno vesolje, vso
živo

in

neživo

naravo.

Naši

fizikalni zakoni tu nimajo nikakršne
vloge. To polje ni omejeno na naš
'čas - uro' ali na naše tri dimenzije.
Človeška aura je pravzaprav univerzalno energetsko polje, ki se pri
človeku kaže kot svetlobno telo in
prežema celotno fizično telo. V auro
se zapisujejo vse misli in dejanja
človeka. Vsi zapisi se ohranjajo še
nekaj časa po fizični smrti, nato pa
lahko

te

podatke

najdemo

v

Keterično telo - povezava med

SVETLO

duhovnim in zemeljskim

je

barva

zdravljenja in predstavlja miroljub-

razumevanjem

nost, nagnjenje k umetnosti.

SEDMA ČAKRA

MOTNO IN UMAZANO ZELENA

'univerzalni zakladnici'.
Auro lahko razdelimo na več plas-

ZELENA

predstavlja pohlep.

ti, nekateri to imenujejo telesa.
Eterično telo - fizični organi (telo)

Večina teh plasti je sestavljena iz

PRVA ČAKRA

raznih BARVNIH ODTENKOV, ki

RJAVKASTO

ZELENA

naj

bi

pomenila ljubosumje.

so med seboj različni in nosijo

MODRA BARVA je barva poveza-

določeno sporočilo. Na kratko bom

na s čustvi. Ta barva pomeni tudi

opisal posamezne glavne barvne

povezavo s tretjim očesom. Imenuje

Astralno telo - čustva

odtenke, ki se manifestirajo oziro-

se tudi barva nebes in barva narave.

TRETJA ČAKRA

svoj POMEN! In ravno pomen teh

Energetsko telo - vitalna energija DRUGA ČAKRA

Mentalno telo - razum
ČETRTA ČAKRA
Eterični kalup - kopija zdravega
telesa (organov)
PETA ČAKRA
Nebeško telo - duhovna ekstaza
ŠESTA ČAKRA

ma izražajo v auri. Vsaka barva ima
barv je odvisen tudi senzibilnost
tistega, ki vidi oziroma njihov
vpogled,

zato

lahko

pride

do

različnih interpretacij. Zdi se mi, da
vsaka oseba vstavi kot interpret
nekakšen umetniški navdih … Sam
bon navedel nekaj splošno najbolj
uporabnih

povezav

barva

in

pobožnem

MODRA

govori

karakterju

o

človeka

medtem, ko MODRA pomešana z
RJAVO ali ČRNO barvo pomeni
negativno.
VIJOLIČNA BARVA je barva, ki jo
lahko

povežemo

s

plemenitim

karakterjem in je kraljevska barva.
RJAVA BARVA je barva, ki jo

značilnost.
ZELENA

INDIGO

BARVA

je

barva

ravnotežja. V auri pomeni ta barva
usklajenost, ravnotežje, elastičnost.

lahko povežemo s poslovnim življenjem in večinoma deluje na
človeka negativno in je povezana s
telesno boleznijo. Označuje tudi
skopušnost in pohleb.
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ČRNA BARVA predstavlja po-

Plasti aure se med seboj razlikujejo,

manjkanje svetlosti. Črne luknje v

ne samo po barvah, ki sem jih

auri pomenijo bolezen, pohajanje

opisal in naštel zgoraj, temveč se

energije ...

razlikujejo tudi po svojih funkcijah.

SIVA BARVA je negativna barva,
zapisuje zelo nezanimiv karakter.
Takšen

človek

je

zelo

miren,

primanjkuje mu živahnosti.

Vse plasti aure so v bistvu vibracije,
ki se med seboj prepletajo in se
razlikujejo

tudi

po

različnih

frekvencah, tako nastanejo različne
barve, oblike in podobno. Obstajajo

GOSTA SIVA BARVA je znak

še razne 'kombinacije barv' ki jih tu

strahu.

nisem našteval in ne opisoval.

RDEČA BARVA predstavlja ži-

Se nadaljuje.

vljenjsko moč in energijo. V negativnem smislu je to barva sovraštva

Avtor: Avinashi

in zlobe.
ZELO MOČNO RDEČA je barva
sebičnosti in izraža agresivnost.
ORANŽNA BARVA je barva moči,
živahnosti in pridnosti.
RUMENA BARVA je barva uma.
GOSTO RUMENA kaže na praktični um.
MOTNO

RUMENA

je

znak

pohlepa in egoizma.
BELA BARVA je najkvalitetnejša.
Je barva človeške duše. Ta barva je
barva moči, sposobnosti, inteligence ... Nima večjih negativnih
vplivov. Skratka, imeti to barvo
mora biti nekaj prečudovitega.
Iz vseh teh barv se lahko razbere
izjemno veliko stvari kot na primer:


človeški karakter,



bolezen,



namen oziroma misli človeka,



duhovna razvitost,



življenje …
20

SPROŠČENO PARTNERSTVO ALI KAKO RAZUMETI
ŽENSKE? 1. del
ku, postanejo prav dolgočasni. Po
drugi strani ko poslušam moške …
no oni so zmedeni in ne vedo kaj se
je zgodilo s to prečudovito žensko,
v katero so se zaljubili. Kar nekaj je
muhasta in tečnari za popolnoma
brezvezne stvari. 'Kontrolfrikovsko'
popravlja to, kar je naredil in sčasoma ji neha tudi pomagati. Takrat je
šele ogenj v strehi.
No, ko malo povprašam moške,
zakaj so se umaknili, je odgovor
pogosto ta, da res ne vedo kaj bi
rada. Ne glede na to kaj naredi, ona
nekaj komplicira. Ko povprašam
ženske, njim res ni jasno, zakaj jih

Najbrž se boste strinjali z mano, da

ikala. Danes bom spregovorila o

so človeški odnosi lahko precej

naši osnovni naravi. Ženska in

zapleteni. Če imate psa, potem to

moška narava sta namreč precej

veste. Odnos s psom je namreč

različni in v sodobni skupnosti

precej ljubeče enostaven v primerja-

morda

vi z odnosi med nami, ljudmi. Zakaj

preizkušnjo doslej. In zaradi ne-

V resnici, dragi moji moški, je napa-

najkasneje v tretjem razredu. Zakaj?

razumevanja teh različnosti prihaja

Ker je od uspešnosti komuniciranja

do premnogih nerazumevanj in

ka v tem, da vam niso razložili, da

med nami odvisno naše življenje. In

težkih trenutkov med nami. Moški,

ko pridemo do intimnih odnosov, v

ki nas na začetku zvez obsipavajo s

veliki meri tudi naša sreča in dušni

pozornostmi, si želijo z nami preži-

mir kot temu rečemo. veliko je na-

vljati skupen čas in nas častijo kot

pisanega o

nekaj

celo

pod

največjo

je temu tako? Odgovor je precej

moški nimajo več radi, zakaj so za
vse same in zakaj so se sploh
zapletle s temi nesposobneži, kot jih
rade imenujejo.

preprost, človeška bitja smo bolj
kompleksna. Ampak da je stvar še
bolj zanimiva, nismo samo kompleksna, ampak je med moškimi in
ženskami v tej kompleksnosti tudi
kar precej razlik. In o teh razlikah
nas, na mojo veliko žalost, niso
poučili že v šoli. Osnove komuniciranja in funkcioniranja bi bilo potrebno pričeti otrokom predstaviti

različnosti

delovanj

posebnega, se s časoma

moških in ženskih možganov, tako

umaknejo in po besedah premnogih

da se tega danes niti ne bom dot-

žensk, s katerimi sem dnevno v sti21

ne živite z eno samo žensko. V resnici živite s štirimi. Na nek način
sanje vsakega moškega, po drugi
strani pa, če se tega ne zavedate,
strašna zmeda.

Ko sem bila

poročena, se spomnim kako je moj
mož mrzlično iskal načine, ki bi
delovali. Ki bi delovali vsakič, ko

jih uporabi! Seveda jih ni našel.

maternica. Takrat nas svet hitro rani

naloga.

Zakaj? Ker za eno žensko deluje

in hitro nam je vsega preveč. Naša

namenjena

nekaj, za drugo pa nekaj popolnoma

narava nas kliče k sebi in nam daje

mora kaj narediti z uvidi, ki jih je

diametralno nasprotnega. Ko se

signale, da naj se za nekaj dni ne

dobila. Narava je poskrbela za to, da

moški enkrat tega zave, postane vse

ukvarjamo s svetom. Če ženska to

to lahko naredi s tem, ko ji je dala v

skupaj precej bolj enostavno. Pa ne

naredi lahko dobi čudovit uvid v to,

tem obdobju čudovito sposobnost

samo to, ženski menstrualni cikel

ali je njeno življenje funkcionalno ali

mentalnega

tudi njemu omogoči, da potegne iz

ne.

rešitev. Toda moški pozor! Če ste

svojih globin vse tiste moške, ki

Kaj potrebuje večina žensk takrat od

imeli v času menstruacije z njo

živijo v njem pa jih je nekje tekom

moškega? Potrebuje princa, ki ji bo

prepire in ste se nato malo umaknili,

življenja zapustil, se jim odpovedal.

pomagal pri opravilih, da se bo

da razmislite kako naprej, tole ni

Ženska narava torej omogoča rast

lahko

sebi.

čas, da pridete na pogovor. Vaša

obema, ne samo ženski.

Potrebuje nekoga, ki ji bo dal vedeti,

ženska je namreč sedaj v glavi, ne v

da je varno, da se umakne od

svojih globinah in gladko vam bo

zunanjega sveta in gre poiskat svoje

sposobna reči, da komplicirate in da

vodstvo. Potrebuje vas prisotne in

to sploh ni noben problem. To vam

spoštljive. Spolnost je v tem času, če

bo sposobna reči tudi za tiste stvari,

je moški sposoben začutiti njene

zaradi katerih se je hotela prejšnji

globine, lahko prečudovita. Če je

teden ločiti! Se ji meša? Sploh ne,

niste sposobni začutiti ali pa če se

pač druga ženska je, kot je bila, ko je

sama ne zna podati vanje, pa je

izbruhnila. Če upoštevate to, se

lahko ženska muhasta, včasih

bosta imela spomladi prav fino.

prav nemogoča. Ne zaveda se

Tukaj se bosta odlično pogovarjala o

dejstva, da ne zna dobro

tem, kam in kako v življenju, to je

komunicirati, zato bo pogosto

čas, ko bo najboljše prenašala vaše

prav

nekonstruktivno

šale, ki ji gredo drugače na živce, in

izbruhnila in vam zmetala

to je čas, ko se bo tudi fizično

pod nos vse, kar ste narobe

počutila boljše in jo lahko povabite

naredili v zadnjih dvajsetih

ven. In bolj kot se pomlad nagiba

letih.

bo

proti poletju, torej ovulaciji, bolj

zagrozila, da se hoče ločiti (če

vam bo podobna in bolj bo cvetela.

ni tega naredila že v času

Če je torej pozimi počivala, se bosta

PMSja)

imela tule zelo fino. Če ni … no

Kdo so torej štiri ženske, s katerimi
živite in kako vedeti, kdaj se boste
zbudili ob kateri? Skrivnost je v
spremljanju njene cikličnosti in na
vašo

srečo

ženske

vsak mesec

krvavimo, tako da dobite jasen
signal, kdaj se en cikel konča in
drug začne.

čim

bolj

posvetila

Pogosto

ali

pa

vam

bo

tako

roža

lahko

imenujemo

žensko, ki krvavi. Takrat je zanjo
čas, da se umakne zunanjemu svetu
in gre v svoje globine raziskat, kdo
naj postane in kam jo vabi življenje.
Takrat smo ženske najbolj sposobne
začutiti svoje globine in notranje
vodstvo,

ki

nam

ga

ponuja

je

namreč

planiranju.

Ugotoviti

fokusa

in

iskanja

nesrečna, da vas bo spravljala

potem

v obup.

ženske se še celo pomlad pobirajo in

Ko krvavitev poneha, ali pa
Zimska

Pomlad

včasih celo nekaj dni za tem,

je

izčrpana

in

nekatere

skušajo nekako preživeti.
Se nadaljuje...

se ženska spremeni. Postane prav
spomladansko cvetoča. Iz navznoter
obrnjene zimske rože se razcveti v
zunanji svet. Spet jo zanima kaj se
dogaja okoli nje. Če se je v času
krvavitve spočila in si nabrala
energije

ter

dobila

uvide,

bo

spomladi točno vedela kaj je njena
22

Vesna Juvan
Akademija za harmonijo življenja

99 SLASTNIH TAJČINIH RECEPTOV

Poletje je idealen čas, ko
veliko lažje v svoj jedilnik
vključimo lahke in zdrave
obroke. V knjigi 99 slastnih
Tajčinih receptov boste našli
zelo enostavne recepte, ki jih
boste zelo hitro pripravili,
predvsem pa se boste lahko
sami
odločili ali boste
pripravili jed v vegetarijanski
ali veganski različici, saj sta v
receptu
napisani
obe
možnosti. Veliko izbire imate
tudi vsi, ki uživate jedi brez
glutena, v knjigi je 74
brezglutenskih jedi.

In kaj meni o knjigi priznana nutricionistka ter holistična svetovalka za zdravo
rastlinsko prehrano Jelena Dimitrijević ?
»Kot nutricionistka sem izjemno hvaležna Tajči, ki s svojo ljubeznijo, kreativnostjo,
svežino in koristnimi informacijami, ki jih najdemo v njeni novi knjigi, olajša tudi
moje delo. Knjiga je namenjena vsem, ki želijo narediti nekaj zase in za svojo družino
ter se zavedajo, da je hrana naše zdravilo.
S to knjigo čudovitih receptov, ki jo držite v rokah, boste pridobili dodatno modrost o
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Kostanjevica na Krki

dandanes precej popularen, je prav
tako na voljo za izposojo v samem
centru mesta. Zlasti v poletni sezoni,
ko se na obali, kjer so urejeni
pomoli, zadržuje večje število
turistov. Krka je v poletnem in
pozno jesenskem času prijetno topla
ter zelo primerna za kopanje. Ob
reki so lepo urejeni dostopi v vodo
tudi za najmlajše. Če radi kolesarite
ali
tečete,
imate
v
okolici
Kostanjevice številne ravninske
ceste, primerne za kolesarjenje ter
pogoje za tek v oazi miru.

Foto: Marjan Jerele
Kostanjevica na Krki vam nudi
številne zanimivosti. Eden takšnih je
ogled župnijske cerkve sv. Jakoba, ki
leži na severozahodnem delu otoka,
na južnem delu pa zavzema
pomembno prostorsko pozicijo
prvovrsten
kulturni
spomenik,
podružnična cerkev sv. Miklavža.
V
Kostanjevici
poteka
tudi
romantična sprehajalna pot po
Mostu ljubezni. Most ljubezni zato,
ker je bil angel svetlobe z odprtim
pogledom na Krko že od nekdaj zelo
priljubljen kotiček mladih in
zaljubljenih. Samo idejno zasnovo
zanj je oblikoval arhitekt Jože
Plečnik, ki je prijateljeval z domačo
lekarnarico mag. Emilijo Fon.

krog, ki ga lahko po reki naredimo
okoli otroka, je prava dogodivščina,
saj si lahko mesto ogledamo z
drugega zornega kota. Posebej
zanimivi so mostovi, pod katerimi je
potrebno zaveslati. Če smo izredno
tihi, se nam lahko nasmehne sreča,
da zagledamo bobrovo družino, ki
ima svoj dom prav na brežini reke.
Čoln pa ni edino prevozno sredstvo,
ki je na razpolago. Krka je namreč
zelo primerna za vožnjo s supom.
Sup, prevozno sredstvo, ki je

Če ste ljubitelji športa, vam
Kostanjevica na Krki nudi v prvi
vrsti neposreden stik z naravo in
možnosti prijetne rekreacije. V
samem jedru mesta se lahko na reki
Krki vozite s čolni, ki so na voljo za
izposojo, ter si v svojem tempu
ogledate lepote reke Krke. Že sam
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Če vas pot zanese v Kostanjevico, ne
smete izpustiti ogleda Galerije
Božidar Jakac, ki se nahaja v
nekdanjem
cistercijanskem
samostanu Studenec sv. Marije. Je
ena izmed največjih slovenskih
galerij po površini razstavnih
prostorov, razstavljenem gradivu in
likovnemu fondu ter predstavlja
pomembno
gibalo
kulturnega
življenja. Ime je dobila po
slovenskem slikarju in grafiku
Božidarju Jakcu, ki ji je prvi podaril
obsežno zbirko svojih del. Ta
mogočen kompleks se nahaja dober
kilometer
stran
od
središča
Kostanjevice na Krki v smeri proti
vasi Orehovec.

Krakovskega gozda. V gozdu lahko
zaslišimo prelepo melodijo 130 vrst
ptic, med katerimi je tudi črna
štorklja, ki je bila v Sloveniji prvič
opažena ravno v Krakovskem
gozdu.
Kostanjevica na Krki vam nudi še
veliko drugih izjemnih kotičkov,
vrednih ogleda, ki vam jih z
veseljem
razkrijejo
prijazni
domačini. Je odlična izbira za
družinske izlete, izlete v dvoje,
lahko pa se tja zatečete tudi sami ter
si v prelepi naravi spočijete misli. V
vsakem letnem času vas bo vedno
znova začarala s svojo posebno
lepoto.

Pripravila: Tina Levičar

Kostanjeviška jama

Krakovski gozd

Ob vznožju Gorjancev, se nahaja
Kostanjeviška jama, ki je ena izmed
postaj slovenske jamske turistične
transverzale.
Padavinske vode,
podzemski vodni tokovi in tektonski
premiki so tukaj skozi tisočletja
ustvarili prečudovite sigaste tvorbe.
Voden ogled s strokovno razlago
tako za otroke kot tudi za starejše
traja približno 45 minut. V jami je
prijetno v vsakem letnem času, saj je
v njej temperatura ves čas med 10 in
12 stopinj celzija. Pred jamskim
vhodom stoji pod kamnito steno v
gozdni senci jamarski dom, okoli pa
se
razprostira
zelena
livada,
primerna za piknike, družabna
srečanja in športno-rekreacijske igre,
poleg pa žubori hladen in kristalno
čist potok Studena.
V nedrjih dolenjskega jamskega
spleta lahko obiskovalec v izjemnih
kapniških figurah z malo domišljije
zagleda orgle, ugleda Kralja Matjaža
v
prestolu,
sabljo,
Indijanca,
velikanovo nogo, kornet, krokodiljo
glavo, dedka Mraza in še kaj.

Gozdovi, ki so bili last samostana, so
gozdne površine že pred več kot 100
leti strokovno uredili. Krakovski
gozd,
ki
leži
severno
od
Kostanjevice na Krki, je največji
kompleks nižinskega poplavnega
hrastovega gozda v Sloveniji. Poleg
hrastov, v njem domujeta tudi beli
gaber in črna jelša. Krakovski gozd
se razprostira na okoli 3000
hektarjev površine med reko Krko
in Savo ter je mokrišče, katerega
občasno poplavlja reka Krka. Prav v
osrčju gozda je ohranjen 40,5 ha
velik naravni rezervat, ki je od leta
1952
zavarovan
sekundarni
pragozd. V njem so dobova drevesa
stara več kot 250 let ter visoka do 40
m. Krakovski pragozd je zelo
pomemben in zaščiten biotop
nižinskih ptic, drstišče ščuk ter
mrestišče žabe plavček. V njem
najdemo tudi zaščitene rastline, kot
so močvirska logarica in močvirski
tulipan. Ob gozdu se nahaja 8
kilometrov dolga Resslova pot, ki
zrcali
naravne
posebnosti
25
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Vegan Collagen Renew



Od vseh beljakovin je v naših telesih največ kolagena. To je pomembna sestavina vezivnih tkiv, ki so del mnogih
delov našega telesa kot so tetive, kite in mišice. Kolagen opravlja mnogo pomembnih funkcij, med drugim daje
strukturo koži in utrjuje kosti. S staranjem in izpostavljenosti UV svetlobi ter drugim fizikalnim in kemijskim
faktorjem vsebnost kolagena v telesu upada. To se najbolj opazi na koži.



Vegan Collagen Renew je po eni strani namenjen temu, da priskrbi telesu vse bistvene prvine, ki jih le-to potrebuje
za sintetiziranje kolagena, po drugi pa preprečuje njegovo razgradnjo in staranje kože, ki ju povzročata oksidativni
stres in okoljski dejavniki. Produkt je veganski in ne vsebuje snovi živalskega izvora.



Nekateri encimi v telesu razgrajujejo kolagen, zlasti kolagenaza in matrična meloproteinaza.



Z zaviranjem njune aktivnosti lahko preprečujemo degradacijo kolagena.



-

Vegan Collagen Renew je zasnovan tako, da telesu dovaja vse bistvene sestavine za izdelavo kolagena, na primer:
ključne aminokisline, ki so gradniki za kolagen

vitamin C ima pomembno vlogo pri celjenju vezivnih tkiv, saj je kofaktor za prolil-hidroksilazo in lizilhidroksilazo. Ta dva encima katalizirata hidroksilacijo preostankov prokolagena - prolina in lizina in tako skrbita za
pravilno zlaganje stabilne trojne heliks konformacije
MSM je molekula, ki vsebuje žveplo. Je vir žvepla za karatinocite (zunanja plast kože). Žveplo je zelo pomemben
element pri sintezi kolagena. Poleg tega deluje MSM tudi anitoksidacijsko in protivnetno.
Podobno kot žveplo je tudi cink eden pomembnejših kofaktorjev pri sintezi kolagena. Raziskave so pokazale, da
cink učinkuje tudi na stimulirano signaliziranje epidermalnega rastnega faktorja (EGF). Rastni faktorji so proteini, ki
uravnavajo rast celic, njihovo množenje in cepitev pod nadzorovanimi pogoji. Igrajo bistveno vlogo pri vzdrževanju
zdrave kožne strukture in funkcije; so naravne snovi, ki jih proizvajajo kožne celice in pomagajo pri obnavljanju kože, ki
so jo poškodovali okoljski dejavniki in staranje. Prispevajo k nastajanju kolagena in elastina, ki skrbita za trdnost in elastičnost kože.
Izvlečki iz zelenega čaja, centelle asiatice in granatnega jabolka vsebujejo različne aktivne naravne sestavine, kot
so EGCG (epigalokatehin galat), elagijska kislina, azijatikosid in še mnoge druge. Vse te so močni antioksidanti, poleg
tega pa lahko omejujejo aktivnost MMP-jev (Matričnih metaloproteinaz), te spadajo med snovi, ki razgrajujejo kolagen.

No
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Krepilne vaje
Da nas kratek dan in nižje temperature ne bodo odvrnili od krepilnih vaj, sem jih tokrat poslikala notri, čeprav jih tudi
pozimi, sama največkrat delam zunaj.
Vseeno pa ob deževnih in meglenih dneh, tudi jaz raje telovadim na toplem.
V kolikor imate čas, lahko naredite vse vaje, eno za drugo. Vsako vajo izvajamo 3-krat po 15 ponovitev.
Kadar delamo vaje z eno in nato z drugo nogo, naredimo vsako vajo 3 serije (3 x 15 ponovitev) na vsako stran in med
serijami ne rabimo počivati, saj ena noga počiva, medtem ko druga dela. Sicer pa si med serijami vzamemo 30 sekund
počitka.
Če imamo malce manj časa, si izberimo vsaj 3 vaje, ki jih prav tako izvajamo 3 x 15 ponovitev.
Pozorni bodimo tudi na dihanje. Izdih je vedno pri tistem gibu, ko je vaja težja, vdih pa, ko se vračamo v začetni položaj. S
pravilnim dihanjem je tudi vaja izvedena bolj pravilno.

1.vaja: Dvig medenice
Začetni položaj: Uležemo se na tla
in pokrčimo nogi, roki iztegnemo ob
telo, nato dvignemo desno nogo v
zrak.
Izvedba: Iz začetnega položaja
dvignemo medenico tako visoko, da
so rame, boki in levo koleno
poravnani, potem pa se vrnemo v
začetni položaj.
Ko
naredimo
15
ponovitev,
zamenjamo nogi in stegnemo levo
nogo v zrak.

2.vaja: Krepilna vaja za notranje
stegenske mišice

Začetni položaj: Postavimo se v pol
ležeči položaj na boku, naslonimo se
na podlaket, zgornja noga je
pokrčena, spodnja noga je stegnjena,
stopalo je pokrčeno.
Izvedba: Spodnjo, stegnjeno nogo
dvignemo čim više, nato spustimo,
vendar ne do tal.
Po 15-tih ponovitvah zamenjamo
nogi.
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3.vaja: Upogib trupa
Začetni položaj: Uležemo se na
hrbet, pokrčimo koleni, stopali
postavimo v širino bokov, roki
damo za vrat in pogled usmerimo v
strop.
Izvedba: Z izdihom dvignemo
zgornji del trupa, gledamo v strop,
v najvišjem položaju za trenutek
zadržimo, nato se z vdihom vrnemo
nazaj, vendar glave ne spustimo do
tal.

4.vaja: Kroženje
medenici

z

nogo

v

Začetni položaj: Postavimo se v
oporo z rokami, koleni sta v širini
bokov.
Izvedba: Stisnemo mišice trupa,
nato dvignemo desno koleno inizvajamo čim večje kroge. Pozor ni
bodimo, da ostane trup v enakem
položaju.
Po 15-tih ponovitvah, zamenjamo
nogi. Med vajo enakomerno dihamo.
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5.vaja: Upogib
elastiko

komolcev

z

Začetni
položaj:
Stopimo
v
razkorak naprej. S sprednjo nogo
stopimo na sredino elastike, roki sta
ob telesu.
Izvedba: Iz začetnega položaja
upogibamo
komolce,
dokler
zapestja ne dosežejo višine ramen.
Pri tem pazite, da sta komolca tesno
ob trupu in jih v fazi dviga ne
premikamo ne naprej ne nazaj.
Enako upoštevamo ob spustu
elastike v začetni položaj. Pazite, da
se s telesom ob dvigu ne nagibate
nazaj. Ne iztegujte kolen, ker boste
tako ustvarjali dodatno silo, s katero
laže dvignete drog. Dvig bremena
naj bo dvakrat hitrejši, kot spust. V
fazi dviga izdihnite in obratno.

Avtor: Tajča Pavček

Odtisi stopal

Odtisi stopal so odtisi minulih dni. So odtisi spominov, ki so se dogodili, ki so šli mimo! Vsak preživeti
dan je odšel. Vsak doživeti dan je ostal v globini srca,
kot energija za prihodnje dni! Stopala so v stiku z
"materjo zemljo", in

glava je v stiku z "očetom

nebom". V sredini pa je svet med nebom in zemljo, ki
se imenuje svet srca! Ta svet srca pa vodi samo ena
energija... energija ljubezni! Harmonija med stopali
in glavo je...? Dotakni se stopal, poglej v nebo in
začutil-a boš…

Avinashi
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Probio flora S. Boulardii, 30 kapsul
Črevesna mikrobiota je zelo pomembna za našo prehrano in imunski sistem
našega telesa. Funkcija mikrobiote:
- presnova živil,
- presnova snovi, ki jih človeški encimi ne zmorejo razgraditi,
- izdelujejo spojine (vitamine, hormone, beljakovine ...),
- zaščiti pred patogeni,
- lajša presnovo laktoze,
- dodaten vir energije,
- preprečuje, da bi v naše telo vstopali škodljivi mikroorganizmi, in vpliva na
črevesni imunski sistem, ki predstavlja do 70 odstotkov našega celotnega
imunskega odziva.
Človeško mikrobioto sestavlja okoli 100 trilijonov raznovrstnih mikroorganizmov,

Ekološki hidrolat divjega origana 250ml
Ekolife Natura prehransko dopolnilo ekološki hidrolat divjega origana je stranski
produkt pri pridobivanju eteričnega olja s postopkom destilacije listov divjega
origana.
Hidrolat vsebuje približno 1% esence divjega origana.
Uporaba:





za izpiranje ustne votline,
napitek razredčen s sokom ali vodo
za masažo telesa pri utrujenosti.

Ekološka alga Spirulina 240 tbl.
Spirulina je enocelična modro-zelene alga, ki pripada rodu Cyanobacteria
(modrozelene cepljivke).
Svojo značilno modro zeleno barvo ima zaradi prisotnosti obeh: klorofila
(zelenih) in fikocianin (modra) pigmentov v svoji celični strukturi.
Ime spirulina izhaja iz latinske besede za "spiralo" ali "spiralno"; označuje fizično
konfiguracijo organizma.
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Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo
naše izdelke

Omar Naber—glasbenik
Liposomski vitamin C Ekolife natura
mi pomaga pri obveznem hitrem
okrevanju po dolgem prehladu.
December je za glasbenike zelo
zahteven mesec, saj se vsak teden
zvrstijo vsaj trije koncerti. Preden
sem ga dobil v preizkušnjo, sem se
bal, da vsega ne bom zmogel. Ko
sem opazil, kako hitro učinkuje, sem
najprej mislil, da gre za placebo
učinek. A glede na to, da sem pred
tem preizkusil vse mogoče, sem
spoznal, da temi ni tako in da
liposomski vitamin C dejansko
učinkuje tako, kot bi moral. Pomagal
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Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo
naše izdelke

Klemen Čebulj - reprezentant
slovenske moške odbojkarske ekipe

Jaz in moja družinica uporabljamo
liposomske vitamine Ekolife natura.
Dobrega okusa so in jih z veseljem
popijemo. Ker so moji treningi intenzivni in
naporni, telo potrebuje vso podporo, ki jo
lahko dobi. Zato sta vitamina C in D ključna
za stabilen imunski sistem. Zaradi
natrpanega urnika, cenim vsak trenutek, ki
ga lahko preživimo skupaj zdravi in polni
energije.

Grega Hočevar
Je danes trener triatlona, vaditelj
plavanja, teniški sodnik, strokovni
delavec v športu in predsednik
organizacijskega odbora Športnega
vikenda Ljubljanica.
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Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo
naše izdelke

Iza Logar—osebni trener ; BodyByIza
Liposomski vitamin C je eden osnovnih in nujnih dodatkov
k moji prehrani, saj je ta pri športnikih in zelo aktivnih
posameznikih zelo pomemben za podporo imunskemu
sistemu. Kot športnica se zavedam, da je močan imunski
sistem osnova za učinkovito izvajanje treningov in
ohranjanje dobre fizične pripravljenosti. Čeprav treningi
pogosto delujejo antistresno, pa tisti v območju višje
intenzivnosti povzročajo tudi oksidativni stres v celicah,
kar lahko oslabi imunski sistem, zato je podpora le-temu
zelo zaželjena. Liposomski C vitamin zaradi odličnega
okusa z veseljem zaužijem kar vsako jutro in tako
poskrbim, da brez problema premagujem tudi nekoliko
bolj naporne dneve.

Helena Kodrič Mori - podjetnica
Obožujemo liposomski c vitamin. To je zjutraj
prva stvar, ki jo zaužije cela družina. Je že nekaj
let naš zvesti spremljevalec, ki nas spremlja
skozi jesen in zimo vse do pomladi.
Ne samo nas doma, tudi v službi in radi ga
imajo tudi vsi najini sodelavci, ki ga imajo
kadarkoli na voljo. Ker - vse se začne in konča
pri zdravju. In mi vsi smo radi zdravi.

Helena Kodrič Mori, podjetnica
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Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo
naše izdelke
Dušan Slokan
Sem redni rekreativni tekač in ne več rosno
mlad.
Tečem
vsakodnevno
v
vseh
vremenskih razmerah do 70 km tedensko.
Redno tečem na dobrodelnih in drugih
manjših tekmah v Zasavju, kjer sem doma.
Če le ni poškodb, se rad udeležim tudi bolj
poznanih tekmovalnih tekov, kot so
Ljubljanski maraton,
Istrski maraton,
polmaraton v italijanski Palmanovi …
Z ljubljansko tekaško skupino Urbani tekači
pod vodstvom Urbana Praprotnika pa
premagujem tudi večje razdalje: Ljubljana –
Bled ali Ljubljana – Logarska dolina s
spoštljivimi 75 kilometri.
V prvih dnevih po večjih fizičnih naporih je
imunski sistem, še posebno pri mojih 68. letih
močno oslabljen. Zelo lahko je v teh dneh
stakniti prehlad ali kakšno drugo virusno
boleznijo.
V zadnjem času se proti tem tegobam
uspešno bojujem s pomočjo pripravka
Liposomski vitamin C proizvajalca Ekolife
Natura. Odkar redno jemljem ta pripravek
imam prehladov mnogo manj. Manj čutim
splošne utrujenosti in izčrpanosti. Dokler bo
tako, bom jemal ta vitamin C.
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V dolini sveti je bival Gospod.
Nihče ga ni srečal in nihče ga ni videl.
Živel je je stran od oči, pohlepnih ljudi.
Zato mu v culi ni ostalo nič!
Imel je par kamnov in nekaj rastiln.
Orlovo pero mu je krasilo kuto,
ki je bila bela v svoji črnini!
Bil je pozabljen od večine ljudi,
a ne pozabljen od Boga.
On je vedno poskrbel, da ga je učil,
na pleča naložil vse tisto kar mora znati.
Nekdo računa nanj, na varuha speče doline.
Na varuha vseh skal, dreves, votlin.
Njegov dan bo šele prišel, prišel, prišel..
Tedaj bo prebudil ves živalski svet.
Orli se bodo dvignili v nebo,
košute se bodo zbrale pri kapelici v jasni noči.
Žaba sreče se bo ustavila na kamnu in čakala na utrinek noči,
okoli ognja in pozabljenjega puščavnika pa se bo zbral cel rajski vrt.
V speči doilini se vonja vonj po kadilu, smoli.
V rokah roženkranc, ki šteje prihode svetih ljudi!
V dolini je zvezdno nebo, ki obsijalo je kraljico gozdnih poti.
Njeno seme razveže govorico živalskega sveta.
Govorica telesa postane govorica ljudi.
Nabrana orlova praprot bo dala močnejše zavetišče
kot vsaka trdnjava, ki jo je naredila človeška dlan.
Nikogar več ni, ki bo lahko ustavil najbolj svete noči
v dolini pozabljeni od ljudi.
Na ognju je kotel, v njem pa vre kri smrekovih bitij in borovih storžev.
To je »žegnana« voda za krst vseh prisotnih bitij.
Naj bo to blagoslov, naj bo to tebi odprti spomin na dneve,
ko dolina bila je v svetu sveta, ko so tvoje stopinje stopale v miru in
bojazljivost pred neznanim, ki je imela svojo moč!
Če razumeš vse te besede, če razumeš svetost vseh dolin
in če razumeš vsa bitja kot svoj raj,
potem si prejel blagoslov spečega meniha,
ki ga nihče ni videl in ne poznal!
Odpri srce, podari svojo dlan in zmoli.
Najdi si svoj sveti kraj, kjer boš lahko v stiski stiskal roženkranc.
Tako boš lahko štel ljudi, ki tebi v življenju nosijo drobtinice
v kotel, kjer kuha se sveti blagoslov!
Bog z vami, ki razumete in čutite!
Avinashi
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Ekolife Natura, d.o.o.
Brodišče 28
1236 Trzin
t: 040 845 996
e: info@ekolife.si
www.ekolife.si
www.liposomskivitamini.si
www.facebook.com/ekolifenatura
www.instagram.com/ekolifenatura
Za informacije, pohvale, želje ali predloge
nam pišite na e-naslov: info@ekolife.si
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