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Mnenja

Uvodnik

Še vedno se piše leto 2020, čeprav je drugačno od vsakega leta, ki smo ga
preživeli do sedaj!
V samo nekaj dneh, tednih se je življenje pri vseh nas močno spremenilo. Kar
je bilo včasih še samoumevno, je danes vprašanje in neznanka. Še pred nekaj
meseci nismo niti pomišljali, ali smemo v službo, k zdravniku, frizerju, na obisk
k prijatelju, staršem.
Prišel je trenutek, ko je v naše življenje stopil virus. Ta je zaradi svoje potencialne nevarnosti svet prisilil k sprejemanju drastičnih ukrepov, ki pred pravice
in svoboščine posameznika postavljajo skrb za skupno dobro.
Apokaliptičen občutek nekaterih posameznikov, da jim je odvzeta svoboščina
in osnova za nadaljnje življenje, je v nekaterih glavah posameznikov zgradil
potrebo po revoluciji. V trenutku se je zrušilo zaupanje. Pojavil se je nov mentalni virus, ki se je širil kot popolno nezaupanje vladi in medicinski stroki.

Avinashi

ENERGETSKI SVETOVALEC

Svet se je spremenil in svet se je delil - kot vedno pri vsaki katastrofi.

Uvodnik

Del populacije je stiskal pesti in upošteval vsa določena navodila, da se virus
Covid-19 ne bi širil. Del revolucionarjev pa je ukrepe sprejel mnogo bolj osebno, in so jih dojemali kot načrtno zaroto proti njim, njihovim dejavnostim itd..

Zanimivo je bilo spremljati ljudi, ki jih ni motilo samo ohranjanje socialne distance, razkuževanje rok in delo od doma, temveč tudi osnovna lastna človeška vsebina. Nekateri se niso več znašli v lastni koži. Spoznanje, kdo smo, kaj
želimo, kaj nas motivira za naslednji dan, je v glavah prineslo toliko različnih in
odtujenih odgovorov, da je del populacije začel trpeti. Enostavno so začutili
potrebo po aktivnostih, gibanju. Nekaj, za kar so bili pripravljeni kršiti zakon
ali pa celo v nevarnost spravljati še druge občane.
Aktualni svet 21. stoletja je človeka pahnil v tolikšen »direndaj«, da se je večina ljudi izgubila v blišču, dogajanju, ali pa informacijah, ki človeka peljejo kot
po tekočem traku v preobrazbo »sodobnega človeka«.

Izjemno spoznanje, da je težko biti človeku sam s sabo ali s svojo družino, je
v nekaterih primerih to delovalo kot energetski pogon. Ta jih je iz amaterskih
športnikov izstrelil kar v profesionalno ligo. Naenkrat so dobili občutek, da če
bodo nekaj dni počivali in energijo dajali v druge stvari, bodo izgubili ne samo
sezone, temveč kar življenje. Gibanje, tek, kolesarjenje, planinarjenje, plezanje,
jadralno padalstvo, je naenkrat postalo najbolj ključen del njihovega preživetja. Um jim je zaigral posebno skladbo z vsebino, da ni pomemben virus,
ki se je širil - predvsem pri starejši populaciji - temveč je najbolj pomembno
dejstvo, da oni ne morejo brez telesnega gibanja. Skratka znana stvar našega
uma, ki nas pogosto pelje stran od bistva.
Danes, ko smo virus Covid-19 obvladali do te mere, da se ukrepi popuščajo in
se življenje počasi vrača v stare tire lahko ugotovimo, da nas je zajelo več virusov: od virusa revolucije do virusa, kako človek več ne more biti sam s seboj
in kako spretno naš um manipulira in nam kaže vrstni red potreb!
Ne morem mimo tega, da se ne bi spomnil enega od svojih učenj. Pred leti
sem stopil v izjemen samostan, kjer sem preživel kos svojih dogodivščin in
učenj. Nasproti mene je stal Prior, ki vodi to ustanovo. Podal mi je pomembno
učenje, opozorilo. Dragi brat: » Če si v naš samostan prišel iskati mir, ga tu ne
boš našel, kljub samoti, miru, ki ga premore ustanova. Našel ga boš samo, če
si ga prinesel seboj.« Miru in zadovoljstva vam ne bo dala država in ne ukrepi,
če ste to pričakovali. Poiskati jih boste morali sami pri sebi. Država pa bo poskrbela za druge stvari. Da bomo lahko zopet zakorakali na delo in da bodo
začele delovati stvari, ki so nam bile pred virusom zelo samoumevne.
Pri Ekolife Natura smo ta čudni čas virusov porabili tudi zato, da vsak zase
najde svoj notranji mir. Prenovili smo revijo, saj želimo, da bi naš glas, naše
učenje, zajelo čim več vas, željnih novih vedenj in dogodivščin. Ostanite zdravi in navdušeni. Vsak dan pripravljamo za vas kaj novega, kvalitetnega.
Ne pozabite nase, na svoje domače, ljubljene. Prinesite jim mir, veselje do
življenja!

3

Slovenija,
moja dežela

Slovenija, moja dežela
Slovenija z okoli dva tisoč sončnimi urami na leto spada med bolj osončene
države v Evropi in upravičeno ji rečemo 'dežela na sončni strani Alp'.
Naša ljuba dežela je naravni zaklad.
Slovenija je bogata z biseri naravne in kulturne dediščine. Nekateri izmed njih
predstavljajo pomemben kamenček v mozaiku svetovne dediščine človeštva in
sodijo pod okrilje Unesca. Na seznamu svetovne naravne in kulturne dediščine
sta se tako znašli po dve naravni in kulturni znamenitosti, še pet jih je trenutno
na poskusnem seznamu svetovne dediščine. Na reprezentativni seznam svetovne
nesnovne kulturne dediščine človeštva so uvrščene štiri posebnosti Slovenije. Poleg tega se Slovenija pojavlja tudi v drugih programih Unesca: v svetovni
mreži biosfernih območij, svetovni mreži geoparkov, na UNESCO seznamu pisne
kulturne dediščine 'Spomin sveta' ter na seznamu mednarodno pomembnih
mokrišč.
Če se le malce zavedamo pomembnosti narave, njenega vpliva na trenutni razvoj
in vpliva na prihodnost, moramo dvigniti zavedanje na še višjo raven in v praksi
marsikaj spremeniti. Vode, jezera, mokrišča, reke in morja so le delčki mozaika
– in človek lahko pripomore, da se bo vsak delček še izboljšal, da se bo ohranila
njegova čistost.
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SLOVENIJA, MOJA DEŽELA

Reke so »žile« našega planeta!
Voda je naravna dobrina, nepogrešljiva za

Človek s svojimi posegi in dejavnostmi močno

življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno

vpliva na okolje, zato je tako pomembno oza-

kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in

veščanje ljudi.

se s padavinami vrača v oceane in na kopno.
Na kopnem se del vode porabi za življenjske

Naše življenje je močno povezano z vodo,

potrebe, del vode odteče v reke in v podze-

odvisno je od nje. Voda je tako rekoč naša kri,

mlje ter konča v širnih morjih, majhen del pa

brez katere ne bi mogli živeti.

izhlapi in kroži v ozračju.
Izviri, potočki, reke, jezera, morja – vse to
Na našem planetu je sladke vode le nekaj

sestavlja naše bivalno okolje. Vse je poveza-

odstotkov, dostopne pa je še precej manj. V

no, vsak delček je kamenček v mozaiku.

zadnjih sto letih se je poraba (pitne ali sladke) vode povečala za šestkrat. Zato vlada ob-

Dolina usmerja reko, reka dolbe dolino, skupaj

čutno pomanjkanje pitne vode že v mnogih

pa ustvarjata razmere za pestro življenjsko

deželah sveta.

združbo. To sožitje je pomembno za nešteto
procesov, ki vplivajo na širše okolje.

Naraščanje števila prebivalstva in klimatske
spremembe lahko ob dosedanjem načinu

Reke izpirajo zemeljsko površino, odnašajo

uporabe vode privedejo do velike svetovne

prst, kamne… Reka deluje kot mlin, kot stroj,

vodne krize. Vzporedno z naraščajočo porabo

ki melje kamne in prst – in na koncu se ru-

vode naraščajo tudi emisije nevarnih snovi

dninske snovi, soli in ostalo odlagajo v jezera,

vanjo in s tem vplivajo na slabšanje njene

morja… Rezultat tega procesa je slanost mor-

kakovosti ter na uporabnost vodnih virov za

ja in nekaterih jezer.

človeške potrebe.
Človeška bitja smo inteligentna bitja, globoko
povezana s celotnim sistemom narave.
• Zemlja je vodni planet, saj skoraj
71 % njene površine prekriva voda.

Zaradi zavedanja o vsem tem je treba širše
gledati na celotno sliko.

• Voda omogoča nastanek in razvoj
življenja.

Podjetje Ekolife Natura je bilo ustanovljeno
z namenom, da bi pri ljudeh okrepilo zavest

• V hidrosferi se voda pojavlja v treh

in znanje o pomenu življenja, ki bi ga morali

agregatnih stanjih.

živeti v sozvočju z našim planetom Zemlja.

• 97,5 % vode v hidrosferi je slane.
• Največ sladke vode je shranjene v
ledenih pokrovih, v ledenikih in snežiščih.
• Človeštvo lahko neposredno uporablja
le dober odstotek sladke vode na
planetu.
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V življenju se moramo
večkrat vprašati, kako naša
dejanja vplivajo na druge
dejavnike, ki so pomembni za
naš obstoj na tem planetu.

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA

V letošnjem letu smo se odločili znatno okre-

Najprej želimo usmeriti pozornost na tri bio-

piti ozaveščanje o vodah na planetu. Obenem

tope oziroma življenjske prostore v Sloveniji

vsakomur ponudimo tudi rešitve, s katerimi se

in nato zajeti še celotno Slovenijo – a ne le

izognemo dodatnemu onesnaževanju.

naravne parke, ampak vse dele našega sveta,
vsa zdravilišča, wellnesse in odprte bazene

S ponudbo naših novih izdelkov za zaščito

in sploh vsa kopališča, kjer ljudje uporabljajo

pred soncem želimo doseči ravno to –

izdelke za zaščito pred soncem. Sem spadajo

zmanjšati uporabo krem z vsebnostjo snovi,

tudi hoteli, kampi in gorske postojanke.

ki škodujejo naravi in njenim podsistemom.

Skratka, želimo ozaveščati ljudi na vseh
področjih, kjer uporabljajo neprimerne, naravi
škodljive kreme za zaščito pred soncem.
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Duhovnost
v novem
obdobju

Avinashi

ENERGETSKI SVETOVALEC

Duhovnost
v novem obdobju
Ljudje se vse preveč ukvarjamo s tem, kdo ima višjo
zavest in kdo je duhovno, spiritualno napredoval.
Vsi smo samo bitja, ki smo v bistvu čista, ljubeča in vsi smo tu, da hodimo po
poti učenja. So trenutki, ko se učimo in smo učenci, in so trenutki, ko smo učitelji.
Vsak je lahko učenec in vsak je lahko učitelj. Življenje vas oblikuje, življenje vas
nosi kot rečni tok, vi pa se velikokrat odločate sami ali boste plavali, hodili ali pa
se boste peljali z jadrnico proti svojemu cilju!
Sami se odločamo, kdaj in kateri energiji ali vetru bomo razprli jadra in temu
sledili in se podajali k določenemu cilju! Znane so smernice za pot, ki vam dajejo
največ učenja, izkušenj in pripomorejo k zdravemu načinu napredka.
•

Zavedanje

•

Sočutje

•

Aktivnost (vsaka aktivnost rodi posledice. Tudi pasiven odnos je aktivnost)

•

Življenje

•

Blagoslov

Zgoraj je naštetih 5 življenjskih energij, aktivnosti, ki so vam lahko lepo vodilo za
zmerno življenje.
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DUHOVNOST V NOVEM OBDOBJU

ZAVEDANJE: Potrebno je prehoditi pot lastnega zavedanja. Zavedanje sebe kot čisto duhovnega bitja, ne da nam Ego izpostavlja materialne titule, nazive in se energetsko napajamo kot
bitjece in ne skozi grobe energije današnje družbe, kjer vam status v družbi ali službi oziroma
nazivi ali materialno bogastvo odpirajo občutek veličine in pomembnosti ali pa celo dajejo občutek, da smo pomembnejši člen družbe.
Vsi ste tako pomembni, kot ste sposobni to dojeti pri vseh ostalih bitjih. Toliko, kot cenite vi
ostala bitja, toliko energije ste sposobni prepustiti skozi sebe. Skratka, ni trik v tem, kaj kdo vidi
v vas, ampak, kaj vi vidite v drugih.
Skratka energijo ljubezni ste sposobni prenesti skozi
svoje telo ravno toliko, kot ste jo vi sposobni dajati
in dojemati. Lahko živite z najbolj ljubečo osebo, a je

Vsi ste tako
pomembni, kot ste
sposobni to dojeti pri
vseh ostalih bitjih.
Toliko, kot cenite vi
ostala bitja, toliko
energije ste sposobni
prepustiti skozi sebe.

ne boste vi tako občutili, če energije ljubezni sami ne
poznate in dojemate... Oziroma določeno energijo boste
zaznali tako močno, kot jo vi sami poznate in dojamete.
Skratka zavest je nekaj, kar se nenehno spreminja in neprestano se sooča z vašim notranjem bitjem in z vašim
Egom, ki je zelo pomemben v svetu, v katerem živimo.
Svojega ega ne zaničujemo in ga ne kaznujemo, temveč
mu je potrebno omogočiti, da dojame aktivnost življenja
še v drugačni luči, kot družba ali vzgoja zahteva od vas.
Da postanete in živite življenje kot čuteče bitje, je
pomembno, da to dojame vaš Ego in potem je to
sprememba življenja in zavesti. Močan Ego ali močna
zemeljska energija lahko naredi veliko dobrega, če je
naša zavest na ravni zavedanj, sočutja in ostalih energij,
ki sem jih naštel zgoraj.

SOČUTJE: je energija, ki nam odpira vrata do spoznavanja, kako pomemben je celoten mozaik
našega življenja, oziroma življenje vseh čutečih bitji na našem planetu! Z obvladovanjem te
energije vam bo svet prikazan v drugačni luči. Dojemanje te energije vam odpira nov pogled
skozi vaše lastne oči. Dalaj Lama je tudi lama sočutja, tako da priporočam tudi kakšno branje
njegovih številnih knjig.
AKTIVNOST: (vsaka aktivnost rodi posledice. Tudi pasiven odnos je aktivnost)
Človeško telo je izjemen biološki stroj, ki ima neverjetne sposobnosti. Meje so v našem dojemanju in videnju sveta. Zdravljenje lastnega telesa spada pod aktivnost. Skrb za biološko
telo je pomemben vidik, prehranjevanje in vse, kar je povezano s telesom. Spomnite se reka:
»zdrav duh v zdravem telesu«. Zdrave misli so energetska hrana za fizično telo in telo potrebuje
zdrave misli, da se lahko ozdravlja, oziroma da lahko premaguje vse negativne vplive iz okolice,
v kateri bivamo. Smo v času, ko ne moremo vsi zbežati na samoten neokrnjen otok ali pa se
vsi umakniti v oddaljene kraje Himalaje ter tam meditirati. Skratka vsaka aktivnost, miselna ali
fizična, rodi posledico, s katero se kasneje soočimo. Začne se zavedanje, da začnemo varčevati
z izrečenimi besedami. Besede so materialni generator energij.
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DUHOVNOST V NOVEM OBDOBJU

ŽIVLJENJE: Življenje živimo in ga neguje-

boste ljudi, ki vam bodo pomagali na poti

mo, kot da je to eno in edino, ki nas čaka

življenja.´´

na tej poti! Teorije, znanja iz predavanj, iz-

Začne se zavedanje, da začnemo varčevati z

obraževanj, delavnic je potrebno vnesti v

izrečenimi besedami.

življenje in tako naj bo vaše življenje prepojeno z najčistejšim nektarjem. Vsak se

BLAGOSLOV: je vidik, ko dojameš, da si sam

srečuje z različnimi tuneli našega znanja,

mandala, spirala in da je vsaka tvoja misel,

izkušenj, vzgoje, delovanja družbe. Življe-

energija, ki ima vpliv na okolje, na planet.

nje je potrebno občutiti, ga sprejemati in

Vsaka beseda je vibracija instrumenta, ki

dojeti z različnimi čutili. Ne uporabljajte

oddaja zvok. Besede sestavljamo v stavke,

samo svojih oči, svojih ušes, vonja. Spom-

stavke v povedi in povedi v zgodbe. Vse je

nite se, ko sem vam rekel: ´´Predstavljajte

celota in vse to, kar vidimo, smo mi. Občutek

si, kako slep človek zazna prostor, človeka,

nemoči, ki nam ga daje današnja družba, je

ko ni obremenjen z vašo lepo, postavo,

le stranpot od našega bistva in na nek način

lepimi očmi, dragimi oblačili. Ko boste

koristi materialni družbi, saj imamo občutek,

uspeli zaznavati življenje skozi zavedanje,

da samo plovemo tja, kamor nekateri želijo,

sočutje, skozi aktivnost, potem bo vaše

nekateri o znanju ali npr. modi ali pač dol-

življenje postalo mnogo bolj barvito in iz-

gosežnim pogledom, kaj je škodljivo za telo,

kusili boste vse barve mavrice in spoznali

planet, življenje.

Ko boste obvladali:
• zavedanje,
• sočutje,
• aktivnost,
• življenje,
potem boste v prostor prinesli mir, mirnost.
Postali boste sprožilec zavesti in vaša dejanja
bodo imela vse večjo težo. Vaše besede
bodo imele energijo, ki jo bodo slišala ter razumela vsa čuteča bitja. Tedaj se začne krog
čutečih bitji in tedaj so misli usklajene z besedami in dejanji. To je lahko pot osvoboditve
in novega rojstva. Vsekakor pa to ni edina
pot, ki vam prinese rezultate in vas pripelje
do cilja. Vsaka pot vas bo pripeljala na cilj, le
odvisno je, kako dolgo pot smo si izbrali in
kaj na tej poti doživimo in vidimo!
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DELAVNICA V NARAVI: ZEMELJSKA AVRA
DAN, DATUM: SOBOTA, 30.5.2020
KJE: PARK TIVOLI, LJUBLJANA, OD 9. DO 13. URE
V naravi bomo spoznali avro dreves, avro kamnov, ter mnogo bitij, ki nas
obkrožajo. Naučili se bomo, kako se lahko z njimi povezujemo. Spoznali bomo,
kako lahko kamni delujejo kot pretvorniki božanskih energij in človeške zavesti.
Skratka dan v naravi nas bo povezal z energetskim poljem Zemlje in neba.
Na delavnici boste poleg obširnega znanja poleg avre občutili tudi zvočno
kopel z inštrumentom hang drum ter meditacijo.
PREDAVATELJ :

AVINASHI

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.

Novosti

VEGANSKI KOLAGEN IN GLUTATION

E KO L I F E N AT U R A V E G A N S K I
KO L AG E N R E N E W , 1 2 0 KA P S U L

E KO L I F E N AT U R A L I P OS O M S K I
G LU TAT I O N , 3 0 KA P S U L

Od vseh beljakovin je v naših telesih največ kolage-

Glutation je najmočnejši človeku lasten antioksidant.

na. To je pomembna sestavina vezivnih tkiv, ki so del

Priporoča ga tudi Nobelov nagrajenec, ki je odkril virus

mnogih delov našega telesa kot so tetive, kite in mišice.

HIV, Luc Montagnier.

Kolagen opravlja mnogo pomembnih funkcij, med

Prednosti liposomske oblike glutationa:

drugim daje strukturo koži in utrjuje kosti. S staranjem

• liposomi dostavijo glutation direktno v celico in

in izpostavljenosti UV svetlobi ter drugim fizikalnim in

• omogočajo maksimalni izkoristek.

kemijskim faktorjem vsebnost kolagena v telesu upada.
To se najbolj opazi na koži.

Glutation vsebuje žveplo, ki ima zelo neprijeten vonj, še
bolj pa okus. Zato smo liposomski glutation zapakirali v
kapsule, ki jih lahko uživate brez skrbi.

• COLLAGEN ReNew telesu priskrbi vse esencialne
sestavine, ki so izjemno pomembne za tvorjenje kolagena: ključne aminokisline, ki so gradniki za kolagen,

GLUTATION JE PRIMEREN:

MSM, C vitamin, Cink, AK, zeleni čaj

• za vse po 40. letu
• za pogosto bolne ljudi

• COLLAGEN ReNEW po drugi strani preprečuje

• za kronično utrujene in izčrpane ljudi

razgradnjo kolagena in staranja kože, ki ju povzročata

• za vse, ki so dnevno izpostavljeni stresnim situacijam

oksidativni stres in okoljski dejavniki

• ob nezdravem prehranjevanju
• ob rednem jemanju zdravil

• COLLAGEN ReNew je veganski izdelek
(ne vsebuje snovi živalskega izvora)
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Primerno za vegane in vegetarijance.

Denar sveta
vladar!
Še vedno?

Tajča

USTANOVITELJICA PODJETJA
EKOLIFE NATURA

Denar sveta
vladar! Še vedno?
Glede na stopnjo zavesti, ki se počaaasi
dviguje, žal vprašam – "še vedno"?
Žal marsikdo ne prepozna, da se lahko tvoj duhovni učitelj skriva v
beraču, v čistilki ali pa v predsedniku države. Minilo je ravno 12 let,
odkar je od nas odšel bivši predsednik Janez Drnovšek, ki nam je
vsekakor širil obzorje. Namenoma ob njegovem imenu nisem napisala dr., kajti te titule v duhovnosti ne štejejo. Štejejo le v našem
nabitem egu, ki ljudi ocenjuje glede na titulo, položaj v službi, avto
v katerem se voziš, če imaš znane prijatelje, na katere svetovno
znane relacije hodiš na dopust in najpomembnejše, glede na tvoj
finančni položaj v družbi.
Včasih slišiš od preprostih ljudi take modrosti, da začutiš njihovo
srčnost, dobroto in predvsem čutnost. Da te čutijo ne glede na to
kaj si, s kom se družiš in koliko si lahko privoščiš.
Dragi moji, zavedajmo se, da ko bomo odhajali iz tega sveta, ne
bomo s seboj odnesli hiše, avta in velike cule z denarjem ali bitcoini. Odnesli bomo doživetja in vse svoje občutke, ki smo jih iskreno
doživeli. Vse srečne trenutke, ko smo se lahko povezali sami s sabo
in z vsemi bitji tega planeta in te trenutki štejejo.
Zadnja leta imam priložnost, da potujem sama s prijatelji, brez
otrok v dežele, kjer srečam preproste ljudi, ljudi, ki imajo drugačne
navade (budiste, hindujce, muslimane,…), še vedno pa ljudi, ki živijo
na istem planetu kot jaz.
Zakaj sem poudarila brez otrok? Kot prvo, imajo moji otroci pred
sabo še veliko let, ko bodo prav tako lahko potovali po svetu
in bodo države odkrivali popolnoma drugače, saj jim ne bo na
vsakem koraku težila mama, imeli bodo priložnost spoznati,
doživeti in raziskovati druge kulture, druge ljudi na svoj način.
Upam, da bo čim bolj radoveden, spoštljiv in da bodo naredili
tudi kaj, kar v moji prisotnosti ne bi in bi jim bila ob tem odvzeta
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dragocena izkušnja. Ko bodo bolj zreli, bolj odrasli in ko bodo
lahko sami hodili na okoli, bodo vsekakor gledali na življenje,
okoliščine in dogodke, ki se jim bodo dogajali drugače.
In drugič, jaz doživim potovanje popolnoma drugače, če se lahko
povežem sama s sabo in sledim svojemu instinktu. Spoznam ljudi,
ki jih sicer nikoli nebi, povežem se z domačini, ki me sprejmejo med
sebe in mi zaupajo svoje zgodbe in tako jih lahko resnično začutim.
Ni lepšega kot, ko te ulični prodajalec povabi zadaj v trgovino na
čaj, ga skuha pred tabo in ti ponudi prigrizek, za katerega veš, da
si ga težko privošči. Ko ti razloži, da nekaj mesecev na leto živi v
tisti sobici z izhodom na ulico. Spi med izdelki, ki jih prodaja. Na
tla si pogrne preprogo in v istem stavku razlaga, kako njegova
družina nekaj ur vožnje stran tik ob puščavi izdeluje izdelke, ki jih
on prodaja. Vse to razlaga z žarom v očeh, s tako toplino, da čutiš,
kako se lahko povežeš
z njegovim bitjem,

In le tisti, ki lahko prepozna
modrosti in stvari, ki resnično
štejejo, ki bodo pomembne, ko se
bo naše življenje zaključevalo, le
tisti ne bo ničesar obžaloval.

da čutiš tisti občutek
sreče, ki ga nikoli ne
bi doživela, če bi ob
sebi imela otroke, ki bi
s svojim razposajenim
smehom že zdavnaj
zbežali daleč naprej,
jaz pa bi nervozno
gledala, da se ja ne
bodo izgubili v množici
ljudi, istočasno pa bi
zamudila doživetje,
ki mi je v marsikateri

stvari razširilo obzorje. Tisti čaj, ki ga je naredil posebej zame ima
okus, kot da bi pila iz čarobnega čajnika. In ravno s tem čarobnim
čajnikom sem doživela občutja, ki jih ne bi mogla kupiti z nobenim
denarjem.
Strinjam se, super je, da imamo neomejeno denarja in da lahko
živimo življenje kakršnega si želimo, vendar zavedajmo se, da
najpomembnejše izkušnje in občutki ne pridejo od ljudi, ki se vozijo
v dragih avtomobilih, nosijo obleko in aktovko in dobivajo visoko
plačo. To so okraski za naš ego, naš um, da nam nekdo hitreje zleze
pod kožo. Če nekdo obvlada abecedo v poslu, še ne pomeni, da jo
tudi v življenju in to je abeceda, ki se jo moramo učiti.
In le tisti, ki lahko prepozna modrosti in stvari, ki resnično štejejo, ki
bodo pomembne, ko se bo naše življenje zaključevalo, le tisti ne bo
ničesar obžaloval.
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Teden
dobrih del

V imenu ekip Splošne bolnišnice
Celje...se zahvaljujemo
Podjetju EKOLIFE za
njihovo pozornost in vitaminčke,
s katerimi bomo močnejši in
lažje prebrodili te dni!!!!
S P LOŠ N A B O L N I Š N I C A
CELJE
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Tajčina
TAJČINA
KUHINJA
kuhinja

V vsaki reviji vam pripravimo slasten jedilnik
iz Tajčinega izbora receptov. Tokrat smo vam
pripravili tri recepte iz Tajčine knjige,
99 SLASTNIH TAJČINIH RECEPTOV.

Pripravite in postrezite
jih z ljubeznijo.

V E G A N S KO • P R E S N O

Ingverjevo pomarančne kroglice
Č AS PRIPRAVE 15 MINU T

ZA PRIBLIŽNO 20 KROGLIC
1 skodelica datljev
1 skodelica čez noč namočenih orehov

PRIPRAVA

1. Čez noč namočimo orehe v vodi. Zjutraj vodo
odlijemo in jih še enkrat speremo.

5 JŽ mletih ovsenih kosmičev
1,5 ČŽ ingverja v prahu

2. V multipraktiku najprej zmeljemo orehe.

1 JŽ sveže iztisnjenega pomarančnega soka
2 ČŽ posušene pomarančne lupinice
(lahko uporabite tudi sveže nastrgano
lupinico bio pomaranče)

3. Nato dodamo datlje (če so zelo suhi, jih prej za
eno uro namočimo v vodi, nato vodo odlijemo).
Ponovno zmiksamo, da se orehi in datlji sprimejo.

1 JŽ surovega kakava v prahu
ščep soli

4. Dodamo mlete ovsene kosmiče, ingver v prahu, pomarančni sok, pomarančne lupinice, presni
kakav in sol. Zmiksamo.
5. Pripravimo posip. Zmešamo presni kakav, pomarančne lupinice in ingver v prahu.
6. Iz zmesi z dlanmi oblikujemo kroglice, ki jih

POSIP
1 JŽ presnega kakava

na hitro povaljamo v posipu. Posipa ne dajemo
preveč, da kroglice ne bodo pregrenke.

1ČŽ posušenih pomarančnih lupinic
1/4 ČŽ ingverja v prahu
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7. Kroglice shranimo v hladilniku.

TAJČINA
TAJČINAKUHINJA
KUHINJA

V E G A N S KO

Čemaževa pita
Č AS P E Č E NJA: 25 MINU T • ZA 4 OS E B E

SESTAVINE ZA TESTO
250 g pirine moke
125 g margarine Alsan / običajnega masla

PRIPRAVA T E STA

1. Margarino Alsan pustimo pri sobni temperaturi, da se stopi, ali pa jo stopimo nad paro.

1 ČŽ himalajske soli
1 JŽ semen čia

2. Stopljeno margarino vmešamo v moko. Jaz

4 JŽ vode

na začetku uporabim metlice za gnetenje, potem nadaljujem z dlanmi.
3. Dodamo himalajsko sol in semena čia.
4. Med gnetenjem po potrebi dodamo še 4 JŽ
vode (oz. toliko, da se testo lepo valja).
5. Testo naj počiva 30 minut.
Medtem ko testo počiva, pripravimo nadev.

N ASV E T

NADE V

1. Svilnati tofu zmiksamo skupaj z riževo sme-

Zraven pite se
odlično prileže
sveža solata.

tano, mandljevim namazom in avokadom.
2. V nadev dodamo semena čia ter začimbe.
Dobro zmešamo, da se čia razporedi.
3. Čemaževe liste operemo in jih z nožem sesekljamo čim bolj na drobno. Dodamo jih nadevu.

SESTAVINE ZA NADEV
1 svilnati tofu / 200g kozjega sira feta
250 g riževe smetane / 250 g kisle smetane

4. Nadev pokusimo, po želji dodamo še soli in
začimb.

1 JŽ mandljevega namaza
2 JŽ semen čia
1/2 zrelega, mehkega avokada
3 pesti svežega čemaža

5. Testo razporedimo v tortni model ali ga
razporedimo po pekaču, približno 1 centimeter
na debelo.

himalajska sol
poper

6. Po testu razporedimo nadev.

mleti muškatni orešček
začimbna mleta rdeča paprika
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7. Pečemo 39 minut pri 190°.

Napovednik

Ajeet
Kaur

Ajeet Kaur je sveža prisotnost v svetu svete glasbe in
petja manter, ki je hitro našla pot v srca ljudi po vsem
svetu. Odraščala je v glasbeni in spiritualni družini na
Irskem in v ZDA, ter tako že v mladih letih našla pot do
čarobnosti svete glasbe in se tako zaljubila v pesmi,
zgodbe in skrivnosti mnogih svetih tradicij. Ko je pri osmih letih zbolela za avto imuno boleznijo, se je zaljubila
v zdravljenje s Kundalini jogo in odkrila svoj glas.
Njena glasba jo je ponesla po vsem svetu, kjer skozi svoje pesmi ustvarja sveti prostor. Med drugim je tudi učiteljica kundalini joge in starodavnih tehnik zdravljenja.
Do zdaj je izdala šest albumov, ki so se na svetovni
lestvici iTunes uvrstili na prvo mesto, ter na lestvico Billboard med deset najbolje uvrščenih “new age” skladb.
V septembru 2020 bo s svojim bendom prvič obiskala
Slovenijo. Če se želite tudi vi prepričati v angelski glas
simpatične Ajeet, ritmom in pesmim, ki odpirajo srce,
prisrčno dobrodošli na koncertu v Festivalni dvorani v
Ljubljani.

IZDELKI ZA INTIMNO NEGO IZ EKOLOŠKEGA BOMBAŽA
BREZ PARFUMOV, KLORA, VISKOZE IN SUPERABSORBENTOV.
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Projekt
Na sončni
strani Alp

Projekt
Na sončni strani Alp
Projekt »Na sončni strani Alp« je ustvarjen z namenom, da skupaj naredimo več
za varovanje narave oziroma našega planeta. K sodelovanju vabimo vse zainteresirane občine, zavode, podjetja, toplice, kampe, turistične inštitucije, trgovce,
strokovno javnost... Skupaj zmoremo več!
Skupaj na poti, skupaj v življenju, skupaj na planetu.
Moja koža. Moje življenje. Moj planet.
Zgoraj napisane besede so vodilo k ozaveščanju, da moramo stopiti skupaj in
spremeniti naš odnos do nas samih, okolja, v katerem živimo, in celotnega našega planeta.

Pristopite k našemu projektu in naj bo to tudi vaš projekt!
V zadnjih letih je bilo veliko narejenega v zvezi s ozaveščenostjo glede zaščite
pred soncem, kako pomembno je v današnjem času zaščititi kožo - naš največji
organ - pred sončni žarki, ki nam lahko prinesejo trajno poškodbo kože. Če
smo še do nedavnega razmišljali, da je problem negativnega vpliva izdelkov za
zaščito pred soncem prisoten samo v obmorskih krajih in v deželi koral, ki zaradi
škodljivih sestavin izumirajo, danes vemo, da imajo sestavine izdelkov za zaščito
pred soncem negativne posledice tudi na vode v naši neposredni bližini.
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Zdaj je čas za korak naprej – naj bo
zaščita proti soncu varna ne samo
za nas, pač pa tudi za naše okolje.
Zavestno se odločimo, da bomo v
Sloveniji uporabljali samo kreme z naravnimi filtri, ker so prijazne tudi okolju
in ne uničujejo našega biotopa! Tako
naše kopanje v jezerih, rekah, zdraviliščih, well- nes centrih, morju idr. ne bo
pustilo trajnih negativnih posledic za
naše okolje.
Pomagajte nam in sodelujte v
projektu - kot posameznik, kot
podjetje, organizacija, kot družba,
ki vam je mar za okolje, človeka in
planet.
Pristopite k projektu, kontaktirajte
nas preko maila (tajca@ekolife.si)
ali preko družbenih omrežjih FB Ekolife in IG ekolifenatura. Mogoče
skupaj najdemo še kakšno idejo, kako
v praksi speljati projekt, ki bo resnično
pozitivno deloval na naše okolje. Veseli
bomo vsakega, ki nas bo podprl in
nam pomagal spremeniti navade vsaj
enega uporabnika, da se ozavesti o
tem, kako lahko manj škoduje sebi
in naravi, če bo uporabljal izdelke z
naravnimi filtri.

Hvala za sodelovanje v
projektu Na sončni
strani Alp.
Vaša podpora nam
soustvarja energijo za
nadaljnje raziskovanje
našega planeta.
Planet pa ustvarja pogoje
za življenje vseh živih bitij.
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SPF: Sun Protection Factor
=
ZF: Zaščitni Faktor
UVA ŽARKI so povzročitelji staranja in odgovorni za
porjavelost kože, ki je pokazatelj poškodovane kože
tudi v globljih plasteh kože.
UVB ŽARKI so odgovorni za sončne opekline in
dosežejo le zgornje plasti kože. V telesu sprožijo
sintezo vitamina D. Najmočnejši so običajno med 12.

Pri nakupu krem za zaščito
pred soncem svetujemo:
1. Izdelek naj ne vsebuje sintetičnih
zaščitnih faktorjev.
2. Zaščita naj bo le mineralna titanijev dioksid ali cinkov oksid, ki
nista v nevarni nano obliki.
3. 100% naravne kreme

uro dopoldne in 16. uro popoldne (od začetka aprila
do začetka septembra). Nekaj minut izpostavljanja

Če ste ves čas zaščiteni pred sončnimi žarki, ne po-

sončnim žarkom v tem času (vsaj 40% kože) bo pos-

zabite na dodajanje liposomskega vitamina D skozi

krbelo, da se bo tvoril izjemno pomemben vitamin D.

celo leto, tudi poleti. Predvsem ga priporočamo od

Ta čas lahko preživimo na soncu brez zaščite, saj le

septembra do aprila, ko ni žarkov UVB, ki poskrbijo

ta blokira tvorbo vitamina D za 95%.

za sintezo vitamina D.

Kreme za zaščito pred soncem Ekolife Natura:
• primerne za telo in obraz

PREDNOSTI:

• 100% naraven filter

• CO2 nevtralna proizvodnja

• enostaven nanos, brez belih sledi

• brez nano tehnologije

• ne škoduje vodnim organizmom in koralam

• takojšna zaščita pred sončno svetlobo

• tudi za zelo občutljivo kožo

• mineralna zaščita 100% naravno

• dermatološko testirano

• brez alkohola
• brez sintetičnih filtrov
• vodoodporno in varuje okolje
• sestavine naravnega izvora
• brez sintetičnih barvil, dišav in konzervansov
• veganski izdelek
• brez PEG, SLS in parabenov
• brez gensko spremenjenih organizmov
• brez parafina, silikona in izdelkov iz nafte
• brez poskusov na živalih
• naravna eterična olja krepijo dobro počutje
• ne škoduje koralnim grebenom,
vodnim organizmom in vodovjem
• izravnana UVA/UVB zaščita 1:3
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stavin je naravnega

Ne pozabimo na zaščito

Pri zaščiti pred soncem svetujemo uporabo
UV majčk in pokrivalo, kremo pa nanesemo

Moje živl

Ali ste
vedeli ...

Ali ste vedeli ...
Ste kdaj razmišljali o tem, da tudi kreme za
sončenje onesnažujejo naš planet?
Po podatkih študije, ki so jo izvedli na Havajih, Deviških otokih in v Izraelu,
vsako leto na svoji koži znosimo v morje od 4.000 do 6.000 ton, po nekaterih
ocenah pa celo do 14.000 ton zaščitnih krem za sončenje, ki vsebujejo različne
organske in anorganske UV-filtre.
Planet Zemlja je naše bivališče, naš dom, v katerem živimo v medsebojno odvisni
skupnosti. Prav zato ni mogoče priznati pravic samo človeškim bitjem temveč
tudi celotnemu našemu planetu in vsem čutečim bitjem.
Pred nami je pomemben čas – čas kolektivne zavesti, ko lahko vsak pripomore k
izboljšanju odnosa do matere Zemlje in do vseh - čutečih bitij.
Vsi ljudje in na koncu vsak posameznik in vsaka institucija, bi morala prevzeti
odgovornost do planeta Zemlje in do vseh čutečih bitij. Spodbujanje,
spoštovanje, izobraževanje, ozaveščanje, bi morali biti del naše skupne poti!
Podjetje Ekolife Natura skupaj z vsemi zaposlenimi skrbno načrtujemo vse
izdelke, da so v skladu z zgoraj navedenimi dejstvi.
Pred nami je nova linija izdelkov za zaščito pred soncem, ki s svojimi sestavinami poskrbi za naravno zaščito kože, hkrati pa ne povzroča onesnaževanja morja
in narave.
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Na življenje v morju vplivajo številni dejavniki:
podnebne spremembe, onesnaževanje z
odpadki, predvsem plastiko, a ne pozabimo
tudi na uporabo škodljivih izdelkov za zaščito
pred soncem.
Na količino odplaknjenih krem v morje imamo
največji vpliv turisti, zato jo lahko znižamo
preprosto in hitro – že s pametno izbiro
izdelkov za zaščito pred soncem.
Najnovejša raziskovanja so razkrila strašanski
negativni vpliv na koralne grebene. Obala
je najbolj onesnažena tudi zato, ker se tja

Hitro izumiranje koralnih grebenov je postala

pogosto zlivajo odplake iz hotelov in drugih

nedvoumna globalna težava, ki je vidna od

nastanitev (nekatere škodljive učinkovine tudi

Floride do Havajev, pa tudi na drugi strani

po prečiščevanju odplak niso odstranjene).

Zemlje, ob obalah Tihega oceana. Od leta
1980 je izginilo približno 90 odstotkov

Te kemikalije povzročajo nenavadno rast

grebenov na Karibih in lahko trdimo, da

novih koral, trajne DNA spremembe, bledenje

sta za to najbolj odgovorna oksibenzon in

koral ter šibijo prilagodljivost koral na

onesnaževanje voda z izdelki za zaščito pred

podnebne spremembe.

soncem.

Tako je že 10 % koralnih grebenov ogroženih
zaradi kemikalij iz izdelkov za zaščito pred soncem.
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Predpoletni
izziv s
Tajčo in Izo

Predpoletni
izziv z Izo in Tajčo
Končno sem si privoščila osebno trenerko, haha. Ko si osebni
trener najame osebnega trenerja in se združita »stara« in »nova«
šola, postanejo vadbe zelo zanimive. Tudi jaz rabim kdaj koga,
da me spodbuja. Tako kot frizerke ne strižete same sebe, ampak

t

PRIPRAVA
NA POLETJE

greste k frizerki. Iza bo spodbujala mene, midve pa vas. No, kdaj
bom tudi jaz njej pokazala, kako je, ko stopim nazaj v trenerske
superge.
Skratka, trenirajte z nama, naredite kakšno pozitivno spremembo in
poletje lahko dočakate fit, polni energije in zadovoljni sami s seboj!
Jaz se veliko lažje odpovem kakšni nezdravi navadi, kadar imam
nekoga, ki me kdaj preganja, tudi ko bi se po službi raje ulegla na
kavč. Zato se nama pridružite in rezultati bodo zagotovo tu.

t

Spodbudite k izzivu svojo prijateljico ali prijatelja in vadita skupaj, lahko
tudi virtualno. Napišite si svoje cilje in najbolje je, da si jih obesite kar na
vrata hladilnika.

t

Tudi midve bi jih radi videli, zato jih napišite tudi nama pod objave na

t

3x tedensko boste dobili 15 min intenzivni trening, ki ga prilagajajte svojim

FB ali IG.

sposobnostim. Bolj intenzivno kot boste delali, boljši bodo rezultati.
Treningi bodo v ponedeljek, sredo in petek. S temi treningi bomo kar fino
kurili maščobe.

t

1x tedensko bova z Izo pripravili brezglutenski obrok za vas. Iza bo

t

Redno boste dobivali nasvete za bolj zdrav način življenja

t

1x tedensko bom še naprej delila z vami svoje recepte iz knjige 99 slastnih

t

Ne pozabite všečkati najinih strani

naredila vegetarijanskega, jaz pa vegansko različico njenega obroka

Tajčinih receptov

Ne pozabite - 30% je v vadbi, 70% je v prehrani!
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Pa naredimo skupaj prvi trening. Posnetek lahko najdete na FB strani Ekolife in vaje naredite v
najini družbi. Naredili bomo krožni trening s 4-imi vajami, ki jih bomo izvajali eno za drugo brez
počitka 15 minut. Vmes seveda lahko naredite kakšen požirek vode po koncu 4-ih vaj.
Vaje bomo izvajali tako:
1. Vaja: Počep z dvigom noge 4x
2. Vaja: skleca 4x
3. Vaja: Vaja za upogib trupa
4. Vaja: Stranska drža z upogibom 4x na vsako stran
Takoj sledi naslednji krog, kjer naredimo 6 ponovitev pri vsaki vaji, nato 8 ponovitev in vse do
14 ponovitev. Vsak krog naredimo dve ponovitvi več.

Izvedba
1. VAJA: POČEP Z DVIGOM NOGE
Začetni položaj: stopala postavite v širino ramen,
roki pa postavi pred sabo
Izvedba: stopala postavite v širino ramen, roki pa
postavi pred sabo. Iz začetnega položaja se spusti v
počep in pazi, da so mišice ves čas napete, da je hrbet
v nevtralnem položaju in da se koleni gibljeta v smeri
stopal. Koleni se ne smeta obračati navznoter. Ko si
v maksimalnem počepu, napneš mišice nog, zadnjice
in trupa, se dvigneš v začetni položaj, ter pokrčiš eno
koleno. Pri naslednji ponovitvi pokrčimo drugo koleno.
Dihanje: ko se spustimo v počep vdihnemo, ko se
dvignemo gor naredimo izdih.

2. VAJA: SKLECA
Začetni položaj: uležemo se na trebuh, dlani položimo
na tla v širini ramen (bližje kot so roke oziroma komolci
ob trupu, bolj bo pri vaji sodeloval triceps).
Izvedba: dvignemo se tako, da iztegnemo roke, telo je
vzravnano, pogled je usmerjen rahlo naprej, ne v tla, s
stopali smo uprti v tla.
Lažji način sklece: s koleni smo naslonjeni na tla.
Dihanje: med spuščanjem vdihnemo, med dvigom pa
izdihnemo.
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3. VAJA: UPOGIB TRUPA
Začetni položaj: uležemo se na hrbet, nogi pokrčeni
dvignemo od tal. Z desno roko se močno upremo ob
levo koleno, s kolenom pa pritiskamo v dlan.
Izvedba: naredimo upogib trupa, leva roka in desno
koleno se približata, nato se spustimo nazaj, vendar
ne do tal.
Dihanje: pri upogibu trupa naredimo izdih, ko se
spustimo nazaj dol, pa vdih.

4. VAJA: STRANSKA DRŽA
Z UPOGIBOM ROKE
Začetni položaj: postavimo se v stransko držo, telo
je ravno, trup napet, stopali sta postavljeni eno pred
drugo. Zgornja roka je stegnjena v zrak.
Izvedba: s stegnjeno roko počasi zarotiramo
navzdol, istočasno napnemo mišice trup, nato se
vrnemo v začetni položaj. Ko končamo ponovitve na
eni strani, zamenjamo stran in naredimo še na drugi
strani.
Dihanje: pri rotaciji navzdol naredimo izdih, ko se
dvignemo v začetni položaj pa vdih.
Ekolife • Body by Iza • Tajča Pavček

Ekolife natura • BodybyIza • Tajča Pavček

LIPOSOMSKI VITAMINI
ZA VEČ ENERGIJE
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Živali
so čuteča
živa bitja!

Avinashi

ENERGETSKI SVETOVALEC

1. DEL

Živali so čuteča
živa bitja!
Prihaja čas, ko se človek spogleduje z osvajanjem
planeta Mars. Ameriška vesoljska agencija je
razkrila, kako bo izvedla projekt prvega človeka na
Marsu, ki naj bi se začel z letom 2020.
Pred dnevi pa je v javnost prišel prvi dokument, ki dokaj jasno izrisuje eno
največjih dogodivščin do zdaj nasploh. Tako, ki bo presegla tudi popotovanje
Krištofa Kolumba na neodkrito celino. Popotovanje človeka 50 milijonov kilometrov stran skozi smrtonosno vesolje in popolno osamo na do zdaj nedotaknjena
prostranstva - in njegovo vrnitev.
Vse to se sliši kot neverjetna zgodba, ki ji na zemlji ni para! Pri takih zgodbah
dobimo občutek, da na naši zemeljski obli ni ničesar več, kar bi bilo lahko enakovredno ali pomembnejše za človeka, kot je osvajanje vesolja.
Pa vendar se je za slovenski narod dogodila pred kratkim pomembna stvar - pred
vsemi nami, pa vendar med ljudmi ni zavelo navdušenje oziroma jo je zelo malo
ljudi dojelo kot napredek naroda, civilizacije, ki je lahko za veliko živih bitji pomembnejše, kot osvajanje vesolja, oziroma pristanka na planetu Mars.
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Živali so opredeljene kot
čuteča živa bitja in ne več
kot stvari.

Državni zbor je 5.3.2020 s 47 glasovi za in

na naš ranč, kjer so, kakor se je dalo, živele v

37 glasovi proti potrdil dopolnjeni predlog

svobodi.

novele stvarnopravnega zakonika, ki med
drugim prinaša tudi novost, po kateri so živali

Živali nismo vzrejali ali pa jih zapirali v

opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot

ujetništvo, temveč jih je oče prinašal domov,

stvari.

če je kdo našel kakšno poškodovano živalco,
ki bi drugače umrla ali pa se ne bi znašla v

Poslanka Meira Hot, je sprejetje zakona in

okolju, kamor je zašla.

pomen opisala z besedami: "Živali so čuteča
bitja. Če jih zanemarjamo, trpijo. Če jih uda-

Tako sem lahko v nekakšni harmoniji živel z

rimo, jih zaboli. Če z njimi lepo ravnamo, so

raznimi divjimi živelimi od orlov, jastrebov,

nam hvaležne."

krokarjev, sove, pa vse do srne, polhov,
kune in še in še. Na našem ranču je živelo

Verjamem da marsikdo ni vedel in mogoče še

veliko vrst živali, ki pa se med seboj nikakor

danes ne ve, da smo v Sloveniji šele 5.3.2020

niso obnašale samo po naravnem nagonu

sprejeli, da so živali čuteča bitja… Kako nemo-

preživetja, oziroma po anarhiji hranjenja…

goče se to sliši in še bolj nemogoče pa je, da

Vse to ne pišem zato, ker bi podpiral očetovo

tega že zdavnaj ni sprejel celoten svet… Kot

udejstvovanje v svetu živali, ker tudi takšen

del politike Združenih narodov in kot izjemno

način reševanja živali ima svoj pluse in

pomemben vidik človečnosti.

svoje minuse. V vsem tem času sem imel
dovolj časa, da sem lahko spoznal, da so

Moje otroštvo je bilo, kot danes rečemo - pra-

živali čuteča bitja in da zato nikakor nisem

vljica - v 70. letih, ko smo otroci imeli igrala,

potreboval mnenje stotih strokovnjakov,

travnik, drevesa in ko smo zunaj preživeli večji

biologov, zoologov.

del svojega časa, starši pa so nam zaupali in
nadzor vršili zgolj s kakšnim klicem v daljavo,

Čutečnost, sočutje bitij, sem seveda najprej

če smo kaj lačni oziroma, če pridemo domov

spoznal pri svojih starših, pri ljudeh, ki so v

na kosilo.

sebi nosili nekaj več, kot le komentar »kako
sem lep otrok«, ki ga ljudje po navadi izrečejo
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Moj vsakdanjik je bil oplemeniten še z velikim

kot polnilo v pogovoru. To enostavno imaš,

številom živali, ki jih je oče prinašal domov

imaš, ko si dovoliš biti človek!

ŽIVALI SO ČUTEČA ŽIVA BITJA!

Nekaj rekov Dalaj Lame
Naša kolektivna in individualna odgovornost je, da varujemo svojo planetarno družino in
skrbimo zanjo, da podpiramo njene šibke člane in ohranjamo in varujemo okolje, v katerem
živimo.
Večja kot je moč sočutja, ki ga čutiš do drugih, bolj pogumen postaneš. Večji kot je pogum,
manj si nagnjen k malodušju in izgubi upanja. Zaradi tega je sočutje tudi vir notranje moči.
S povečano notranjo močjo je mogoče razviti trdno odločnost in z odločnostjo imamo več
možnosti za uspeh, ne glede na to kakšne so ovire.
Ja jasno je, da človeku manjka sočutnosti,

In do koga pa bomo pokazali usmiljenje,

na kar neprestano opozarjajo Dalaj Lama in

ljubezen, če ne bomo tega začutili pri bitjih,

ostali duhovni mojstri sveta. Pomanjkanje ali

ki smo jih po nekaterih teorijah vrste postavili

ne zavedanje sočutja, pa izkorišča komercialni

pod sabo. In človeka postavili na najvišjo

svet, svet politike in nekaterih vladarjev, ki bi

točko bitij, ki obstajajo na zemlji. To bi bilo

radi prišli z nasiljem, z močjo nad človeka!

možno samo tedaj, če bi človek bil zmožen
upoštevati sočutje, čutnost vseh bitji, ki so po
teorijah za človekom!
Charles Darwin je bil eden izmed največjih
naravoslovcev vseh časov. Razvil in predstavil
je teorijo, ki predpostavlja, da so se vsa živa
bitja razvila iz skupnega prednika ter na
osnovi svojih opažanj in poskusov dognal
tudi mehanizem teh sprememb – naravni
izbor. Bil je prvi, ki je podal razlago
raznolikosti življenja na Zemlji brez
posredovanja nadnaravne sile. Njegovo
teorijo so kasneje razširili in dopolnili z novimi

Sočutje je oblika povezanosti, ki presega

odkritji; danes tvori teorija evolucije, katere

misel in jezik. Je spontano. Sočutje je oblika

začetnik je bil Darwin, enega od temeljev

povezanosti, ker nastane, ko začutimo

sodobne biologije.

razumevajočo podobnost z nekom. Z drugimi
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besedami - doživimo skupen občutek

Skratka - dobri ljudje - zavedajte se, da so vse

bolečine. V skupnih čustvih obstaja skladnost,

živali čuteča bitja, in da smo jim mi kot ljudje

prav tako v skupnem razumevanju. Ko čutimo

primorani pomagati že iz tega stališča, ker

sočutje, čutimo žalost, razumevanje in skrb za

smo sebe postavili na najvišjo točko evolucije.

nekoga, ki trpi. Z deljenjem skupne bolečine

Če pa premorete še kanček več notranjega

in s tem tudi žalosti ter skrbi za osebe, ki

spoznanja, potem vam je jasno, in vam bodo

trpijo, smo prisiljeni prilagoditi naše vedenje

takšne stvari le gonilo naprej in naprej, da

do te osebe. Namesto okrutnosti in ločenosti

bomo vsi pomagali vsem čutečim bitjem, da

od njih, jim pokažemo usmiljenje in ljubezen.

bodo imele lepši jutrišnji dan!

ŽIVALI SO ČUTEČA ŽIVA BITJA!

Pa ne pozabite! Končno smo tudi v

Skratka - dobri ljudje zavedajte se, da so vse živali
čuteča bitja, in da smo jim
mi kot ljudje primorani
pomagati že iz tega stališča,
ker smo sebe postavili na
najvišjo točko evolucije.

slovenskem parlamentu dobili zakon, ki
živali opredeljuje kot čuteča živa bitja in ne
več kot stvari. Hvala, da me razumete, čeprav
sem solzen, ko vidim, da se piše že leto 2020
in da tega niso sprejeli že moji pra, pra, pra,
pra dedje, ljudje, saj bi tako bil lahko še bolj
ponosen na preteklost človečnosti!
In žal mi je, da ko smo končno sprejeli ta
pomemben zakon za živali, ni nihče vzklikal
in nas vabil na ulice ali v naravo ali pač z
vožnjo s kolesom, kot počnejo nekateri
danes, ko je še vedno nezaželeno druženje
zaradi covida- 19.
Dragi bralci, veselite se vsaj tega, da lahko
danes uradno rečete vsem živalim čuteča
bitja. Vendar naziv na papirju živalim še
ne prinese čutečnosti. Morda pa podam še
kakšno pobudo, da postane dan 5.3, dan
čutečnosti vseh živih bitji.
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Kam
na izlet?

Tina Levičar
RAZISKOVALKA

Na izlet/dopust
v Kranjsko Goro
Ste že razmišljali, kam bi se letos
z družino odpravili na izlet ali dopust?
Verjamem, da si želite videti vesele, nasmejane obraze otrok, saj boste s tem
dobili potrdilo, da ste izbrali pravo lokacijo za družinski oddih, dopustovanje.
Ponujam vam par razlogov, zakaj se z otroki odpraviti prav v Kranjsko Goro.
Seveda, ko se bomo zopet lahko premikali iz občine v občino.
Kranjska Gora je dežela, v kateri je ogromno možnosti za aktiven oddih v naravi.
S prihodom vstopite v kraljestvo najvišjih slovenskih vrhov. Kranjska Gora je
prav skozi celo leto privlačno gorsko turistično športno središče. Pozimi tukaj
tekmujejo alpski smučarji, v bližnji Planici najboljši skakalci postavljajo rekorde.
Kolesarji se srečajo z najvišjim slovenskim cestnim prelazom, pohodniki pa se
srečajo z mnogimi znamenitostmi.
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KAM NA IZLET?

V Kranjski Gori in okoliških krajih nas pričakajo živahna
zelena doživetja Julijskih Alp. Zgornjesavska dolina je
vedno bila in vedno bo zaklad, za katerega si je treba
vzeti čas in ga prečesati v vseh letnih časih in z vsemi
njegovimi doživetji. Okrog staro nastalega vaškega jedra
so zgradili nov, turistični del naselja s hoteli, zasebnimi
sobami in apartmaji, počitniškimi domovi, rekreacijskimi
objekti in trgovskim središčem. Za tiste, ki pa si na
B E S N A P E H TA

počitnicah želite več miru, sproščenosti, pristnejšega
stika z domačini, pa lahko izberete eno izmed idiličnih
okoliških vasic.
Kranjska Gora ponuja več kot 100 km pohodniških
poti. Na voljo so številne možnosti, od najlažjih in rahlo
nagnjenih poti v izrednem naravnem okolju, primernem
za otroke, družine, pa tudi za obiskovalce, ki si želijo

Kranjska Gora
je posebej za
otroke pripravila
pravljično deželo.
Otroci lahko med
Kekčevimi dnevi v
Kranjski Gori srečajo
pravljične junake.

ogledati čudovito naravo brez večjih naporov, do resnih
gorskih tur, ki zahtevajo izkušnje. Izberete lahko med
lahko dostopnim atrakcijam in alpskimi dolinami z
lažjimi vzponi na prekrasne panoramske točke alpskega
sveta.
Če ste ljubitelji kolesarjenja, vam bo zagotovo pritegnila
pozornost ena najlepših slovenskih kolesarskih poti, ki
vodi skozi Kranjsko Goro. Vodi od Rateč skozi Kranjsko
Goro, mimo Gozda Martuljka do Mojstrane. Pot je
izredno slikovita, saj deloma vodi po opuščeni železniški
poti, čez številne mostove in je skoraj v celoti izolirana
od motornega prometa. Pot ne vsebuje zahtevnih
vzponov. Ob poti so tudi gostilne in prijetna počivališča.
Pot je tako primerna tudi za otroke. Kranjska Gora je
posebej za otroke pripravila pravljično deželo. Otroci
lahko med Kekčevimi dnevi v Kranjski Gori srečajo
pravljične junake.
Kranjska Gora je rojstni kraj pisatelja Josipa Vandota, kateri je ustvaril dečka po imenu Kekec. Z otroki starimi ob
3 do 10 let, ste vabljeni v Kekčevo deželo. Bedančev bus
vas bo peljal v pravljično mesto, ter vas po dveh urah
pripeljal nazaj. Z otroki lahko odkrijete tudi skrivnostno

K E KČ E VA D E Ž E L A

pot v Škratovo deželo. Škratje bodo ves čas korak pred
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vami, ter vam puščali oznake, da boste vedeli, da ste na
pravi poti. Ko pa vstopite skozi vrata Škratove dežele, se
bodo škratje tudi predstavili. Z vami bo tudi vodič.
Enkratno družinsko doživetje za vse, ki obožujete
pravljični svet so »Rajže po poteh triglavskih pravljic«.
Gledališka skupina vas bo vodila po avtentičnih krajih

KAM NA IZLET?

sedmih Triglavskih pravljic in obudila stare

Ste že slišali za Kekčevo orientacijsko

šege, vraže in običaje v Mojstrani in Dovjem.

pustolovščino? Če bi se radi zabavali, je to

Obljubljajo tudi, da bo želodček bajeslovno

super zabava za družine in otroke. Gre za

pogoščen.

tematsko-orientacijski park v Kranjski Gori,
preko katerega lahko spoznate naravno in

Na kaj pomislite, ko zaslišite naslov pravljice

kulturno dediščino kraja, z animacijo ter

Pekarna Mišmaš? V Kranjski Gori obstaja

rekreacijo v naravi. Po poti boste našli 5

prav posebna pekarna - Pekarna Mišmaš,

Kekčevih junakov, ter pridobili žige, kar bo

ki išče pomočnike za peko kruha. Pekarna

otroke še dodatno motiviralo.

Mišmaš je učna igralnica, ki je sestavljena iz
Za malo adrenalina in zabave si privoščite

umetniškega dela. Tako udeleženci v resnični

spust po 1500 m progi poletnega sankališča

Pekarni Mišmaš odigrajo svoje vloge – vloge

»Besna Pehta«. V petih minutah boste

mišk, Mišmaševih pomočnikov. S poslikavo

premagali kar 293 m višinske razlike.

obraza se jih začara v miške, kot je začarano

Verjamem, da se bodo pri tem zabavali tako

starodavno ljudstvo. Nato udeleženci sami

otroci, kot tudi starši. Če imate radi rolanje,

spečejo svoj kruh, z vstopom v pekarno pa

vam je tukaj na voljo ena najlepših slovenskih

stopijo v pravljični svet, kjer so soudeleženci

»rolarskih« poti (Mojstrana – Kranjska Gora –

v gledališki igri.

Italija).

Delavnice so namenjene vsem starostnim

Steza je primerna tudi za otroke,

skupinam, od 4 do neomejeno let, ter pričara-

saj ni težavna ter premaga le 135 m

jo nepozabno doživetje.

razlike v nadmorski višini. Seveda lahko po

Pred začetkom prvih zavojev ceste na Vršič

njej tudi kolesarite ter pešačite.

M OST N A S O Č I

gledališkega, učnega, pripovedniškega in

se lahko ustavite na kratek oddih pri jezeru
Jasna. Kopalce in ostale obiskovalce vabijo

V Kranjski Gori zagotovo ne manjka

pomoli in 6 metrov visoka razgledna ploščad.

animacij za otroke, ki jih bodo pritegnile

Ob jezeru je na voljo tudi pijača ter sladoled.

v raziskovanje. Ponuja vam še mnogo več

Ob lepih večerih pa lahko prisluhnete

aktivnosti ter destinacij, ki si jih je vredno

glasbenim nastopom. Okoli jezera poteka

ogledati. Naredite si nepozabno doživetje

urejena sprehajalna pot, ki je primerna tudi za

prav v Kranjski Gori.

otroke, možno je tudi ribarjenje.
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Ambasadorji
dobrega
počutja

Ambasadorji
dobrega počutja
Klemen Čebulj

R E P R E Z E N TA N T S LOV E N S K E M OŠ K E O D B OJ KA R S K E E K I P E

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.

Iza Logar

OS E B N I T R E N E R - B O DY BY I Z A

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 zaželena. Liposomski C vitamin
zaradi odličnega okusa z veseljem zaužijem kar vsako
jutro in tako poskrbim, da brez problema premagujem
tudi nekoliko bolj naporne dneve.
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AMBASADORJI DOBREGA POČUTJA

Helena Kodrič Mori
P O DJ E T N I C A

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 pri 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.

Dušan Slokan
T E KAČ

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 bolezen. V zadnjem času
se proti tem tegobam uspešno bojujem s pomočjo pripravka Liposomski vitamin C proizvajalca Ekolife Natura. Odkar
redno jemljem ta pripravek, imam mnogo manj prehladov.
Manj čutim splošne utrujenosti in izčrpanosti. Dokler bo
tako, bom jemal ta vitamin C.

Omar Naber
G L AS B E N I K

Liposomski vitamin C Ekolife Natura mi pomaga pri
hitrem okrevanju. Za glasbenike, zlasti pevce, je zelo
pomembno, da so v dobri telesni kondiciji, zato je
hitro okrevanje po morebitnem prehladu nujno. Preden
sem ga dobil v preizkušnjo, se mi je zdel samo še en
vitaminski izdelek. Ko pa sem opazil, kako hitro učinkuje, sem najprej pomislil, da gre za placebo učinek. A
glede na to, da sem pred tem preizkusil vse mogoče,
sem spoznal, da temu ni tako in da liposomski vitamin
C dejansko učinkuje tako, kot bi moral. Pomaga mi k
hitrejšemu okrevanju, ko je to potrebno.
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VITAMIN C
za dober imunski sistem

Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm. s fakultete za farmacijo Univerze v
Ljubljani razlaga, zakaj še posebej priporoča uporabo liposomskega C
vitamina.
Vitamin C (askorbinska kislina) je vodotopen vitamin in antioksidant,
ki je hitro podvržen oksidaciji in razpadu, obenem pa lahko draži
želodčno in črevesno sluznico. Če ga vzamemo v liposomski obliki,
ne draži sluznice, se bistveno hitreje absorbira in doseže visoko
koncentracijo v krvi. V študiji, ki sta jo naredila Davis in Hickey s
sodelavci, je razvidno, da lahko z liposomsko vgrajenim vitaminom C
dosežemo koncentracijo v krvi do 400 μmol/l, kar je približno dvakrat
do trikrat več od koncentracije, ki jo lahko dosežemo s peroralno
zaužitim vitaminom C.
Povečano potrebo po vitamin C imajo starejši, otroci, nosečnice,
doječe mame, kadilci, poslovneži, vsi ki so podvrženi stresu, vsi ki
se nepravilno prehranjujejo, pogosto bolni ljudje, utrujeni in izčrpani
ljudje, ljudje s kandido,…
Nujno ga potrebujejo tudi 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.

Vitamin C v liposomski obliki ne draži
sluznice , se bistveno hitreje absorbira in
doseže visoke koncentracije v krvi, se pravi, da
ima maksimalni izkoristek.

V I TA M I N C I M A V LO G O P R I :

V I TA M I N C P R I S P E VA K :

• delovanju imunskega sistema med

• normalnemu psihološkemu delovanju,

intenzivno telesno dejavnostjo in po njej,
• nastajanju kolagena za normalno delovanje
žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob,

• zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti,
• obnovi reducirane oblike vitamina E,
• sproščanju energije pri presnovi,

• delovanju imunskega sistema,

• delovanju živčnega sistema.

• pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

• 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.

Z drevesi
si delimo
modrino neba

Avinashi

ENERGETSKI SVETOVALEC

1. DEL

Z drevesi si delimo
modrino neba

Planet Zemlja je prepleten mavričen spekter
različnih življenjskih oblik in vsi živimo v nekaki
soodvisnosti.
Znanost vsak dan raziskuje različne vidike prepletenosti, in ko se nam že zdi, da
nekaj o nečem vemo, se pojavi kakšno novo odkritje, ki nam ponovno odpre veliko novih vprašanj.
Vprašanje »Kaj je znanost?« presega polje filozofije znanosti in spoznavne teorije.
Tudi dosežki znanosti ne morejo zadovoljivo podati celotne razsežnosti omenjene problematike. Znanost (latinsko scientia − znanje) se nanaša na sistematično
pridobivanje novega znanja.
Naš planet je resničen diamant. Biosfera je tako edinstvena, da jo seveda še do
danes nismo povsem spoznali, in tako ima človeštvo odprto še ogromno vprašanj, ogromno neznank in pred nami je vsak dan, dan, ko lahko spoznamo kakšno
revolucionarno odkritje, ki je povezano z ekosistemi in s človekom.
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Do danes nismo spoznali še vseh živih bitji in žal se nam dogaja, da na eni strani opazujemo
izumrtje določenih vrst, na drugi strani pa smo priča novim odkritjem, novih živali, bitij.
Danes smo v času, ko vsi čakamo odgovore znanosti in ko nam znanost sama želi pomagati pri
razumevanju sodobnega, kakor tudi preteklega sveta.
Obstajajo deli sveta, obstajajo teme, ki se jih znanost tako rekoč še ni dotaknila. Obstajajo pa
tudi nova odkritja, ki nam jemljejo sapo in nam odpirajo lepši jutrišnji dan.
Energetsko polje človeka, rastlin in planeta je že kar nekaj časa podvrženo raziskavam znanosti.
Iskanje resnice, iskanje povezanosti med zemeljskim, materialnim oziroma energetskim
življenjem je svet, ki bo človeku razkril nove dimenzije, nove poglede in nove neizpodbitne
povezave, ki so za človeka, kakor za planet zelo pomembni!

Najpogostejša delitev
ljudi na rase je na
podlagi barve kože,
ki jo določa količina
melanina, včasih po
drugih vidnih telesnih
značilnostih ali pa le
na osnovi dokumentov o
prednikih.

Odprtih vprašanj je verjetno še toliko, kot je v puščavi
zrn peska, zato dobimo včasih občutek, da človeško vedenje gre počasi naprej in da nas preganja biološka ura.
Resnici na ljubo pa je človeštvo gnalo naprej v razvoj
človeška inspiracija, zagnanost po iskanju odgovorov,
ki niso vedno temeljili najprej na znanosti, temveč na
določenih prepričanjih in raziskovanjih posameznikov. In
še več. Iz zgodovine je znano, da ti posamezniki in njihova dognanja, ki so postali kasneje temelj znanstvenih
občudovanj, niso venomer naleteli na pozitivna ušesa
oziroma sprva niso bili sprejeti kot nek doprinos vedenju
človeštva ali razumevanju našega življenja.

Kljub izjemnemu napredku znanosti, tehnologije ipd. še vedno v nekaterih segmentih obstajajo
posamezniki, ki se trudijo, raziskujejo in iščejo odgovore za lažje razumevanje, človeka in vsega
okoli nas.
Danes je določeni populaciji raziskovalcev že popolnoma jasno, da so na primer tudi drevesa
živa bitja in da vsebujejo mnogo več povezav s človekom in planetom, kot nam je pred kratkim
dovoljevala razmišljati človeška domišljija.
Biocenoza je življenjska združba, živi del ekosistema in združuje vse skupnosti živih organizmov rastlin in živali ter mikroorganizmov v njihovem življenjskem okolju, ki se imenuje biotop.
Napredek človeka je vsekakor spoznanje, da so vse živali čuteča bitja, ki čutijo bolečino ali
pa ljubezen, in se na te in številne druge energije, dražljaje iz okolja tudi odzivajo. Seveda
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je to nekaterim nam popolnoma jasno in

da bomo sprejeli vse živali kot čuteča bitja.

sprejemljivo za celoten obstoj.

In če stopimo korak naprej, in razmišljamo o
človeškem biotopu oziroma o biocenozi kako

Vendar to le ni vse tako enostavno za človeški

daleč smo ljudje, da bi razumeli in sprejeli, da

UM, saj če se spomnimo da nedaleč nazaj - žal

so drevesa čuteča bitja, s katerimi si delimo

po nekaterih delih sveta to obstaja še vedno -

modrino neba.

smo se ljudje delili ljudi na rase.
Ko sam organiziram kakšna predavanja ali piRasa [rása] označuje ljudi s skupnimi značilni-

šem podobne članke, se največkrat zatečem v

mi telesnimi znaki, ki se dedujejo.

energetsko strukturo človeka, živali ali rastline.
Posplošeno to imenujemo človeško energet-

Najpogostejša delitev ljudi na rase je na pod-

sko polje ali energetsko polje dreves, živali.

lagi barve kože, ki jo določa količina melanina,
včasih po drugih vidnih telesnih značilnostih

Pa poglejmo na hitro, kako poznamo subtilne

ali pa le na osnovi dokumentov o prednikih.

vidike v našem okolju, ki jih lahko srečujemo

In če se zavedate, da ljudje ločujemo po ne-

vsak dan.

kakšnem vrednostnem parametru celo ljudi
med sabo in en parameter je rasa, potem

Navedel bom nekaj primerov, ki so zgolj za

me boste razumeli, kako daleč smo ljudje,

lažje razumevanje.

• MATERIALNI SVET- groba materija (peščeni pesek, kamen, skala…)
Materija je sopomenka za snov.
Kamen vsi poznamo in vsi vemo, da ga lahko primemo, da je groba
vidna materija in vibrira z grobimi vibracijami.
• VODA- kapljevina je subtilnejša od grobe materije (če jo
primerjam kapljico s peščenim zrnom peska je mnogo bolj
subtilna, mnogo bolj fluidna)
Vodo težje ujamemo v roko kot kamen ali peščeni pesek.
Tako smo prešli na bolj subtilen vidik.
(Tekoče stanje nastopi, ko ima snov svojo prostornino in zavzame
obliko, v kateri se nahaja, npr. posoda.)
Obstaja še ena faza, ko snov iz trdne preide v subtilnejšo, vidik brez
vmesne tekoče faze in to je: SUBLIMACIJA, ki je proces prehajanja
trdne snovi v paro (brez vmesne tekoče faze). Znani so kristalčki joda…
Naslednja, še bolj subtilna snov je:
• ATMOSFERA ZEMLJE, ki je plinska plast, in obkroža planet Zemljo.
Plast ohranja gravitacija Zemlje. Tej zmesi plinov se reče zrak, katerega
sestava se z naraščanjem nadmorske višine spreminja (zrak).
Zrak je samo naslednja stopnja še bolj subtilnega vidika za
prestavitev nečesa, kar obstaja in je težje fizično oprijemljiv, viden..

39

Z DREVESI SI DELIMO MODRINO NEBA

Spomnimo se agregatnih stanj, o katerih smo se učili
Agregatna stanja:
1.

Trdno agregatno stanje

2.

Tekoče stanje

3.

Plinasto stanje

4.

Stanje plazme - naravno plazmo lahko naprej razdelimo v dve skupini in sicer na
• plazme, ki nastanejo na Zemlji oziroma v njenem ozračju, in
• na tiste, ki nastanejo v Vesolju.

Večina snovi v opazljivem vesolju (po nekaterih ocenah do 99 %) je v četrtem ali

Naslednja faza, da je žival čuteče bitje, da čuti

plazemskem agregatnem stanju. Plazma, ki je

bolečino, da čuti ljubezen, odnos od človeka

nastala v Vesolju, vključuje Sonce, večino

je že spet težje dopovedati in se ljudje že pre-

zvezd in velik del medzvezdnega prostora.

cej bolj delijo. To nekako primerjam z vodo, ki
je materija, a je bolj subtilno fluidna.
Naslednja faza pa so drevesa ali primer po
agregatnem stanju - plinasto agregatno
stanje.
Dojemanje človeka, da so drevesa bitja, ki
soustvarjajo pomemben biotop, da imajo
spomin in da imajo reakcijski čas, na katerega
se odzovejo glede na aktivnosti v njihovi
bližini. Da so velika energijska bitja in so

Zavedanje, da ni vse v svetu, v kateremu

pomembna vez med zemljo in nebom. Lahko

živimo, zelo vidno, oprijemljivo, a kljub temu

so naši sogovorniki, naši zdravitelji ali pa

obstaja. To nam lahko lepo prikaže realnost

energetski generatorji za naše misli in še

pogleda. Zato je za raziskovanje le- tega pot-

mnogo, mnogo več!

rebna umska odprtost.
Človek, živali, drevesa se na poti človeka
Vaše dojemanje, občutja bom nekako vzpo-

nikakor ne izključujejo, temveč se morejo

rejal z agregatnimi stanji oziroma s čisto

dopolnjevati. Človek ne more sam vzdrže-

praktičnim dojemanjem.

vati fizičnega telesa in ne lastne inteligence
oplemenitene z »Božjim delcem«! Četudi
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Da so pesek, kamen, skala ipd. trda materialna

je najvišji na evolucijski lestvici, je odvisen

snov, vam verjetno ne dela težav pri

od ostalih dejavnikov, ki so jih pač nekateri

razumevanju.

popredalčkali v nekake lestvice.

Da je človek nekako najvišje po evolucijski

In še zadnja stopnja, ki jo danes opisujem -

lestvici v sprejetju, vam verjetno tudi ne dela

4. agregatno stanje: plazma - ki jo primerjam

težav, verjetno pa je že težje z razumevanjem

z dojemanjem, da so kamni na našem planetu

tega, zakaj smo po evoluciji najvišje. Najdejo

energetski generatorji, ki se prav tako

se tudi ljudje, ki bodo trdno zagovarjali, da

povezujejo z živimi bitji in so pomemben del

to ne drži. Pa vendar pojdimo naprej, saj se

celotnega biotopa ali življenja na zemeljskem

moje bistvo, ki ga želim povedati, skriva nekje

planetu. Nikakor niso samo okostje planeta,

drugje.

kot jih nekateri že tudi dojemajo.
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1 . Č LOV E K KOT E VO LU C I J S KO N A J V I Š J E Č U T E Č E B I TJ E
2 . Ž I VA L I S O Č U T E Č A B I TJA
1 . T R D N O AG R E G AT N O STA N J E
2 . T E KO Č E STA N J E

3 . D R E V E SA S O Č U T E Č A E N E R G I J S KA B I TJA
4 . KA M N I S O E N E R G I J S KA B I TJA

3 . P L I N ASTO STA N J E
4 . STA N J E P L A Z M E

Drevesa – bitja, ki bivajo v našem svetu med nebom in zemljo!
P R E R O K B A I N D I JA N C E V C R E E

um ali planet. Izjemno je spoznanje, da so

Šele takrat, ko bo posekano zadnje drevo,

staroselci, stare kulture imeli znanja, ki jih mi

šele takrat, ko bo zastrupljena zadnja reka,

v sodobnem svetu še vedno ne spoznamo ali

šele takrat, ko bo ujeta zadnja riba,

poznamo! Zato se porosim učite in na široko

šele potem boste ugotovili,

odprite svoj UM.

da denarja ni moč jesti.

Indijanski in aboridžinski miti in legende so se
prenašali ustno. Odražajo življenje, ki je bilo
neločljivo povezano z naravo.

Upam si trditi, da so do sedaj vsa nam
znana ljudstva na planetu Zemlja imela

Indijanci so večinoma verjeli, da je bila na

prav poseben odnos do dreves. Zato

začetku voda, iz nje je nastalo blato in iz

je simbol drevo življenja, verjetno eden

njega Svet.

najpopularnejših univerzalnih simbolov, ki

Nekateri so verjeli tudi, da je človeštvo

različnim kulturam sveta pomeni nešteto

nastalo iz drevesnega semena. Verovanj in

različnih stvari. Kot simbol tako ne pripada

prispodob je ogromno, ene so bolj zanimive

samo eni kulturi ali religiji, saj je v resnici

od drugih. Ko začneš raziskovati verovanja

vseprisoten in tako bolje rečeno, del vseh

staroselcev, te njihova energija potegne

živih bitij na planetu.

globoko v njihov svet in dojemanje letega. Zanimivo je tudi dojemanje nekaterih

Različni staroselci, prebivalci, različne kulture,

ameriških staroselcev, ki so verovali in

religije so na svojevrsten zanimiv način

pričevali, da je Zemlja kot človeška podoba!

dojemali drevesa in njihovo življenje se je
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prepletalo mnogo bolj, kot to danes dojame

Planet Zemlja je bila imenovana mati vseh

naš um. Zato se lahko od njih naučimo

ljudi. Prst je bilo njeno meso, skale so bile

ogromno stvari. Včasih ne potrebujemo

njene kosti, veter je njena sapa, drevesa in

čakati znanosti, da nam pokaže in dokaže,

trave njeni lasje. In ko se ta mati premakne,

da je lahko nekaj koristno za naše telo,

nastane zemeljski potres.
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Upam si trditi, da so do sedaj vsa nam

Indijanski in aboridžinski miti in legende so se

znana ljudstva na planetu Zemlja imela

prenašali ustno. Odražajo življenje, ki je bilo

prav poseben odnos do dreves. Zato

neločljivo povezano z naravo.

je simbol drevo življenja, verjetno eden
najpopularnejših univerzalnih simbolov, ki

Indijanci so večinoma verjeli, da je bila na

različnim kulturam sveta pomeni nešteto

začetku voda, iz nje je nastalo blato in iz

različnih stvari. Kot simbol tako ne pripada

njega Svet.

samo eni kulturi ali religiji, saj je v resnici
vseprisoten in tako bolje rečeno, del vseh

Nekateri so verjeli tudi, da je človeštvo

živih bitij na planetu.

nastalo iz drevesnega semena. Verovanj in
prispodob je ogromno, ene so bolj zanimive
od drugih. Ko začneš raziskovati verovanja
staroselcev, te njihova energija potegne
globoko v njihov svet in dojemanje letega. Zanimivo je tudi dojemanje nekaterih
ameriških staroselcev, ki so verovali in
pričevali, da je Zemlja kot človeška podoba!
Planet Zemlja je bila imenovana mati vseh
ljudi. Prst je bilo njeno meso, skale so bile
njene kosti, veter je njena sapa, drevesa in
trave njeni lasje. In ko se ta mati premakne,
nastane zemeljski potres.

Različni staroselci, prebivalci, različne kulture,
religije so na svojevrsten zanimiv način
dojemali drevesa in njihovo življenje se je
prepletalo mnogo bolj, kot to danes dojame
naš um. Zato se lahko od njih naučimo
ogromno stvari. Včasih ne potrebujemo
čakati znanosti, da nam pokaže in dokaže,
da je lahko nekaj koristno za naše telo,
um ali planet. Izjemno je spoznanje, da so
staroselci, stare kulture imeli znanja, ki jih mi
v sodobnem svetu še vedno ne spoznamo ali
poznamo! Zato se porosim učite in na široko
odprite svoj UM.
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B U D I ST I

Sedeči Buda pod drevesom doživi razsvetljenje.
Bodijevo drevo, znano tudi kot Bo.

STA R I E G I P Č A N I

Za Egipčane je drevo simboliziralo dvoje: smrt in obilje.
Krošnja je simbol onstranstva, deblo simbol središča univerzuma in korenine pot do podzemlja.

K E LT I

Drevo življenja je pri njih tesno povezano z druidi in njihovo
idejo o povezavi nebes z zemljo.
Po njihovem prepričanju so ravno drevesa predniki ljudi in tako
služijo kot vrata v druge dimenzije. Korenine so povezava s podzemljem, krošnje z nebesi, deblo pa simbolizira človeka samega.

K R I STJA N I I N

Verjetno je vsem dobro znana zgodba o Adamu in Evi, ki sta

MUSLIMANI

bila iz raja izgnana zaradi jabolka. Bog (ali Alah) jima je prepovedal jesti z drevesa življenja, ki je raslo v središču vrta in katerega jabolka spoznanja so zagotavljala nesmrtnost. Oboji drevo
življenja povezujejo z božjo ljubeznijo, znanjem in nesmrtnostjo.

A F R I Š KA KU LT U R A

Afriška različica drevesa življenja je drevo baobab, ki v svoji sredici shranjuje vodo in tudi v najtežjih razmerah obrodi neštete
sadeže. Je torej rešitelj v času krize.

A B O R I DŽ I N I –

Drevo Čajevca

AVST R A L S K I

Že prvotni prebivalci Avstralije- Aborigini so poznali zdravilne

STA R OS E LC I

lastnosti eteričnega olja čajevca - uporabljali so ga pri prehladnih obolenjih, vnetjih žrela, kot antiseptik pri ranah, pikih insektov in kožnih okužbah.

I N D I JA N C I

Asimina: sadno drevo, odporno proti škodljivcem in boleznim
Asimina (Asimina triloba) izvira iz vzhodnega dela Severne
Amerike. Njeni plodovi so bili priljubljena hrana ameriških Indijancev, zato ji pravijo tudi indijanska banana. Američani zanjo
uporabljajo ime paw-paw.
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Ko pišem in kreiram ta članek, slišim po
radiu nekaj o najstarejšem človeku na planetu, ki ga statistično vodijo.
In sedaj vas vse vprašam - ali morda veste,
katero je najstarejše bitje na zemlji?
Da, to bitje je DREVO!
Seveda se moram nasloniti na vir, ki
pravi, da je ameriška ekipa raziskovalcev
napravila seznam starodavnih dreves,
na katerem so popisana drevesa, kot so
figovec na Šrilanki, star 2222 let, 3627 let
stara patagonska cipresa, ki raste v Čilu in
je s svojim leti starejša kot Stonehenge in

Najstarejše drevo na
seznamu je bor, katerega
vrste še niso definirali,
prav tako pa se nahaja v
kalifornijskem gorovju. Iz
njegovih letnic je razbrati,
da je drevo staro 5067 let.
Preživelo je torej vzpon in
padec rimskega imperija,
svoje korenine pa je pognalo
že, ko so Egipčani začeli
graditi piramide.

dolgoživi bor v gorovju White Mountains
v Kaliforniji, ki ima 4850 let. Najstarejše
drevo na seznamu je bor, katerega vrste
še niso definirali, prav tako pa se nahaja v
kalifornijskem gorovju. Iz njegovih letnic
je razbrati, da je drevo staro 5067 let.
Preživelo je torej vzpon in padec rimskega
imperija, svoje korenine pa je pognalo že,
ko so Egipčani začeli graditi piramide.
Ko sem preverjal statistične podatke, sem
naletel tudi na podatek, da so leta 2004
v švedskem nacionalnem parku Fulufjallet
odkrili 9500 let staro drevo. Preživelo je,
ker je raslo kot bonsaj in ni doseglo svoje
naravne velikosti. Poimenovali so ga "Stari
Tjikko", po sibirskem huskyju profesorja
geografije na Univerzi Umel Leifa Kullmana, ki je drevo odkril.
Kullman je drevo našel leta 2004, njegovo
starost pa so določili s pomočjo ogljičnega
datiranja C-14.

Kateri podatek je bolj točen in zanesljiv, ni bistvo mojega pisanja ali dokazovanja. Bistvo je, da
drevo lahko preraste človeka več stokrat. In to je dih jemajoča informacija. Kot tudi dejstvo,
da lahko še danes vidimo, začutimo drevo, ki je več stokrat starejše od našega telesa, in je
doživelo padce in vzpone različnih kultur. Kateri človek ima pravico, da uniči to drevo ali da
ga spravi iz povezave med nebom in zemljo? Kdo si lahko vzame to moč, to pravico?
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Zakaj najstarejša bitja nimajo pomembnega mesta v naši
civilizaciji, zakaj niso v grbu narodov ali na najpomembnejših
vidikih sodobnega človek? Zakaj? Zato, ker enostavno naša
zavest ne dojema realno, kdo vse so živa bitja.
Zanimiv je tudi podatek, katero je
najmogočnejše živo bitje na svetu.
Najmogočnejša živa bitja na zemlji.
Za najmogočnejša živa bitja na zemlji
smatramo znano kalifornijsko drevo
iz vrst sekvoje (Sequoiadendron
giganteum).
Največja med njimi je sekvoja z
imenom "general Sherman". Visoka je
83m, njen obseg v prsni višini znaša
24,11 m, stara pa je med 2200 in 2600
leti. Drevo tehta približno 2030 ton.
Upam, da ste skozi članek ujeli kakšno
novo ali zanimivo informacijo, misel, ki
vam bo oblikovala pogled na drevesa.
V naslednji številki pa ne pozabite
prebrati 2. del članka, ki bo govoril
predvsem o drevesih kot energijskih
živih čutečih bitjih ter uporabi tega
znanja v vsakodnevnem življenju
človeka.
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ZAUPANJE
Tjaša

PREVAJALKA IN ZALOŽNICA

Adamus Saint-Germain
Prvo glavno, predvsem pa največje načelo mojstrstva,
je zaupanje vase. To je bistvo te knjige.

Ljudje so izgubili zaupanje vase. Izgleda, kot bi živeli v nočnih morah in se izolirali
v majhni sobici. Ne zaupajo svojim telesom, zaupajo le majhnemu delu svojega
uma, ter gojijo izjemno majhen del zaupanja do svoje duše in gnosta. Ljudje zaupajo stvarem okrog sebe, pa še to se pogosto spreminja. Naučili so se, da lahko
zaupanje hitro izgubijo, zato zaupajo zmeraj manj.
Poglejte na primer vaše vodje. Novi vodja pride na oblast, vi ste navdušeni, imate
upanje, čutite, da bo prišlo do sprememb. Ampak takoj, ko ta novi vodja začne
predstavljati splošno zavest človeštva, države ali mesta, kmalu ugotovite, da je
poln napak, kot vi sami. Morda novi vodja nima nič več vizije, kot vi sami. Morda
je ujet v škandale, povezane z denarjem, spolnostjo, ali čim drugim, kar je povezano z močjo. Ponovno se vaš nivo zaupanja poruši – dokler ne pride spet nekdo
nov, ki obljublja nekaj, nekaj čemur lahko trenutno zaupate. Tako ste skozi mnoga, mnoga, mnoga življenja popolnoma izgubili zaupanje vase in stvari zunaj vas.

Mojstri si brezpogojno zaupajo.
Mojstri razumejo in zaupajo svojim telesom, saj vedo, da ima telo sposobnost
samo zdravljenja na zares čudežne načine. Ampak vi ste izgubili zaupanje. Svoje
zaupanje ste dali zdravniku, bolnici, zdravitelju, ampak niti oni si ne zaupajo. In
tako se veriga ne zaupanja nadaljuje naprej.
Morda se trudite uporabljati vašo intuicijo, vendar ne dobite vedno zadovoljivega
odgovora. Morda ne dobite »pravega« odgovora – ali vsaj takšnega, za katerega
mislite, da je pravilen – in tako ne zaupate več niti svojim občutkom.
In kaj potem naredite? Molite. Molite k neznanemu bogu. Molite k angelom. (Zelo
malo jih moli k meni!) Molite k Bitjem, ki vas slišijo, ki vas imajo radi, ampak ne
morejo narediti nekaj namesto vas. Lahko samo podprejo vaše odločitve in vaše
izbire.
Torej zdaj ne zaupate več niti Bitjem iz drugih ravni bivanja, niti svoji Duši in
vsakokrat, ko izgubite zaupanje, se še bolj zaprete. Zaprete svoj tok energije.
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Namesto, da bi si dovolili, da skozi vas teče

imate lahko dostop do zelo zapletenih in

obilje življenjske energije, si dovolite, da le en

kompleksnih matematičnih formul – katere

majhen del teče skozi vas, ravno toliko, da vas

bi pravzaprav razumeli? Lahko imate dostop

podpira, da lahko živite in preživite.

do razumevanja vesoljnega prostora, do

Mojstri Nove Energije zaupajo vsakemu delu

več dimenzijskih prostorov. Lahko imate

sebe. Morda to zveni enostavno, ampak pred-

razumevanje vseh intelektualnih vsebin, če

stavlja velik izziv.

popolnoma zaupate vašemu umu. Ampak vi
ste popolnoma blokirali vaš um, omejili ste ga

Naredite globok vdih.

in si postavili ovire okrog njega. Mislili ste, da
vas bo vaš um spravil ob pamet. Mislili ste, da

Koliko si zaupate? Nikomur drugemu, temveč

vas bo vaš um prevaral, zato ste ga zaprli.

sebi?
Zaupate svojemu telesu, da se bo samo

Ali zaupate svojemu duhu? V tem trenutku,

pozdravilo? Da bo vzpostavilo ravnotežje, ko

ko to berete, zaupate vaši duhu? Ali bi dali

bo prišla bolezen? Zaupate svojemu telesu,

vaše življenje vašemu duhu v tem trenutku?

da vam bo služilo brez upiranja in brez

Verjetno ne. Morda bi ga dali Bitjem. Ali bi

bojevanja? Najbrž ne. Takšnih ljudi je zelo,

dali vaše življenje in vaš obstoj vaši duši –

zelo malo.

vašemu večnemu življenju? Najbrž ne, ker niti
ne veste, kaj je to duh, niti kaj je duša.

Zaupate vašemu umu? Zaupate vašemu umu,
da bo imel vedno odgovore na vsa vprašanja,

Čutite, da vaša duša nikoli ni zares prišla, ko

ki si jih boste zastavili? Zaupate vašemu umu,

ste jo klicali. Ko ste ponoči jokali vaši duši –

da vam bo dal informacije, ki jih niste nikoli

sebi, Bogu – ni prišla. Ker ne govori jezika,

študirali ali za njih slišali? Vaš um to lahko,

nima rok in nog, ne dela čudežev, na način,

saj se preko duše lahko poveže z Univerzalno

ki si ga želite, ste se naučili, da ji ne morete

Knjižnico, kjer so dostopna vsa znanja, ki so

zaupati. Poleg tega ste bili vzgojeni na način,

kdaj obstajala. Vaš um ni omejen le na to, kar

da se boste z dušo združili šele po smrti. Tako

ste študirali, je sprejemnik vseh informacij.

ste zaprli vrata pred svojo dušo.

Razumete zdaj, če si popolnoma zaupate,
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Kaj vam je sploh še ostalo? Malo ali nič

Ne morete se prisiliti v brezpogojno zaupanje

zaupanja v vaše telo, vaš um, vašo dušo –

sebi. Ne morete ga zahtevati, ne morete ga

ter zakoreninjeno nezaupanje v Boga, saj je

pridobiti s posebnim načrtom ali metodami.

Bog, o katerem ste se učili v vaših zgodnjih

Preprosto se zgodi, ko ga izberete. Morda se

letih obsojal in se ni odzval na vaše klice na

bo zgodilo postopoma, korak za korakom,

pomoč. Kaj vam je torej sploh še ostalo? Zelo,

ampak odkrili boste, da je to največja,

zelo malo. Vaše bivanje je zelo, zelo omejeno.

najgloblja stvar, ki ste jo kadarkoli storili –
začeti si spet zaupati.

Naučili ste se, da lahko na en način zaupate
le majhnemu delu vašega življenja. Veste,

Jaz, Saint-Germain, govorim iz izkušenj.

da lahko po navadi zjutraj vstanete. Veste,

Govorim kot Mojster, ker sem tudi sam šel

da lahko greste v službo. Veste, da se lahko

skozi to. Vse te velike darove, ki jih imam –

nahranite, ampak niti temu ne zaupate več,

moje magične sposobnosti kreiranja obilja,

kaj jeste. Veste, da lahko shajate na zelo

kreiranja fizičnega telesa – vse to so stvari, ki

omejen način, ker se bojite resnično odpreti

mi niso bile dane. Nisem prosjačil za darove,

se ogromnim potencialom, ki obstajajo, zato,

nisem prodal svoje duše za to. Naučil sem se

ker si ne zaupate.

zaupati sebi.

Mojstri lahko pridejo do zaupanja na vsakem

Za to sem potreboval več življenj. Bil sem na

dosegljivem nivoju brez zunanje pomoči, kar

stotine let v svojem lastnem zaporu, v mojem

predstavlja drzen in pogumen korak. Imeti

kristalu. Ni vam treba iti skozi vse to. Biti

popolno zaupanje vase, pomeni imeti pogum

Mojster pomeni: Zaupati sebi.

postaviti se nad vse, kar ste naredili v vašem
življenju do zdaj. To brezpogojno zaupanje

Kasneje se bomo spet vrnili k tej temi,

sebi je največje delo Mojstrov, ki se bo

posvetimo se zdaj še drugim lastnostim

odražalo na vseh področjih , ki se nanašajo

Mojstrov Nove Energije. Nekaj teh lastnosti

na Mojstrstvo. Ampak najprej morate iti čez

se vam bo morda zdelo nasprotujočih ali

most zaupanja sebi.

pa boste začutili jezo, saj bodo govorili v
nasprotju s tem, kar ste se naučili do sedaj.

Naredite globok vdih.

Dovolite si začutiti te energije. Ne sprejmite
vsega, kar vam rečem, temveč preprosto
zaupajte svojim občutkom.
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Luč v temi.
Svetloba v daljavi, kjer temna noč zatira pogled.
Luč v temi mi daje oporo za jutrišnji dan.
S telesom hodim, a z mislimi se dejansko premikam naprej.
Obstajam v svetu, kjer je luč navdih in vodilo naše vere.
Iščem vero in ne prodajam svojih izkušenj.
Izkušnje me obdelujejo, preoblikujejo kot oblikuje gorska reka svoje kamne.
Rišejo zemljevid v moji duši.
Potovanje si delim z ljudmi, ki so mi dragoceni. Ljudje, ki čutijo, ljubijo...
A žal se najdejo kamni spotike, ljudje ki lažejo, igrajo in sprenevedajo..
Volk ima preobleko belega jagnjeta.
Pastir ne šteje samo ovac, temveč opazuje njihovo početje.
Spomnim se cerkvenih besed. Jagnje božje, ki odjemlješ grehe tega sveta.
Jaz pa sem se naučil, da, če je kdo preoblečen v jagnje.
To še ne pomeni, da je to tudi božje.
Neznani izvor njenega početja me neprestano prizadene.
V jezeru človeških dejanj so se pojavili valovi, ki so razburkali mirno gladino že živečih dni.
Nič več ni sveto. Ni svetišča v telesu, ni svetišča več v duši in ne na dlani.
Zakaj bi verjel volku, ki je preoblečen v mirno ovčico.
Zakaj bi verjel besedi, ki ni izrečena, in zakaj bi sprejel njene misli, ki niso vzklile na njenem vrtu.
Stojim na travniku svojega pogleda.
Okoli mene zelene poljane, ki me že kličejo in opozarjajo, da bom moral kmalu na pot.
Pot je bila posuta s kamni preteklih dejanj.
Njena tema te lahko objema in spregledaš lahko tančico lastnega navdiha, ki ti ga je navdihnila vera..
Težko je, ko si sam dovoliš, da se ti vzvalovi gladina jezera življenja.
Zato, ker sem verjel v nekaj, kar v bistvu sploh ne obstaja.
Vse je del igre, ki nima konca in danes lahko pričakujem nova dejanja in nova učenja.

AVTOR

Avinashi

Mnenja

Pozdravljeni,
pred enim letom ste mi stali ob strani in mi vlivali moči za uspeh. Vaši knjigi sta me postavili
na noge. Evo, sedaj pa vam z veseljem in ponosom sporočam, da sem ok. Kot biserček, živim bolje,
kot sem kadarkoli prej. Sedaj vem, kdo sem in kaj želim ter čemu reči odločno ne. Moje telo je
z zdravo prehrano fit in zdravo... Še enkrat hvala za vse nasvete, da sem lahko to, kar sem....
Vsakemu, ki ima težave, priporočam vašo knjigo Dobro jutro, zdravje.
PETRA

V času mature so mi lasje vidno opešali. Začeli so izpadati
ter postali krepasti. Najprej sem poskusila z raznimi
B-kompleksi v kapsulah, a ni bilo vidnega učinka.
Nato pa sem izvedela za Ekolife Natura liposomski B
kompleks. Po 1. mesecu jemanja so že bili vidni rezultati.
Lasje niso več prekomerno izpadali. Po par mesecih
jemanja, je na laseh prav vidna "prelomnica" od začetka
jemanja Ekolife Natura liposomskega B kompleksa, saj
je las od točke začetka jemanja spet gladek in zdrav. Zelo
sem zadovoljna z izdelkom, ter ga priporočam vsem, ki se
spopadajo z izpadanjem las!

Navdušena sem na Liposomskim C vitaminom, ki ga redno
uživam že nekaj mesecev meseca,
tako kot tudi D3. Moram
potrkati, da ni bilo nobenega prehlada, viroze ali gripe.
Prepričana sem, da tudi zaradi
Liposomskih vitaminov, ki jih
redno jemljem in jih bom še
naprej.

TINA

N ATAŠA

Izdelke podjetja Ekolife Natura uporabljam že nekaj let. In vsakič znova sem očarana nad pozitivnimi učinki
na moje zdravje in telo. Kar samo potrjuje izjemno kvaliteto vseh prehranskih dopolnil. Moja izkušnja se je
začela z algo Chlorello in probiotiki, nadaljevala do liposomskih vitaminov in ostalih dopolnil. Kot prva sta
me se dodatno prepričala liposomski Cureit Kurkumin in Liposomal Joint Plus, ki sta mi v kombinaciji močno
ublažila avto imuno revmo in najhujše bolečine so popolnoma izzvenele. Koleno me je noro bolelo leta, tudi
ponoči, sedaj se lahko normalno gibam in hodim na daljše razdalje. Uporabljam ju ves čas, kajti pripomoreta
k normalni kvaliteti življenja. Kar je meni zelo dragoceno. Trenutno poleg že omenjenega uživam liposomski
vitamin C in glutation. S tem si pomagam k boljšemu imunskemu sistemu in si čistim telo, da ostanem
popolnoma zdrava tudi v času izziva, ki ga živimo. Hvaležna sem za kvalitetno podporo, ki jo nudi Ekolife s
svojo ponudbo in ostajam zvesta stranka. Zato, ker deluje!
ALMA
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Prijazne do kože in našega planeta

Ekolife Natura d.o.o.

t: + 386 40 845 996

Brodišče 28

e: info@ekolife.si

1236 Trzin, Slovenia

w: www.ekolife.si
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