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Pozdrav svetlobe !

Nekateri

Hvala Enosti, Bo za to izkušnjo življenja in dar ljubezni. Hvala Zemlji za to, da JE, da nas
nosi v svojih modro-zelenih nedrjih. Hvala vsem vam za to, da ste, v tem trenutku, tukaj in sedaj. In
hvala vsem, ki z mano soustvarjate to življenje z milino, radostjo in neizmerno lahkotnostjo bivanja. In
tako bodi!

Do naslednji utrinke

že veste, za nekatere bo to novost ... po treh letih intenzivnega dela s ThetaHealingom se na
tem podro šla zelo naglo in s strani božanskega
vodstva sem dobila navodilo, da je Še nekaj mesecev pred tem bi se mi
ta naprej zdel nekako nepojmljiv, vendar me že nekaj

žuje vse moje izkušnje in
spoznanja 17 letne hoje po poti osebnega razvoja.
Vse to zelo sovpada z intenzivnostjo dogajanja na vseh nivojih in tega ša
spremembe z veliko za že v
prejšnjem mesecu; že, pospravite mizice in se pripnite, kajti poleteli bomo.

žanski zavesti

čju aktivnega delovanja poslavljam. Odločitev je pri
čas, da se premaknem naprej.

časa dobesedno silijo, da začnem s svojim delom.
In tako se je rodila blagovna znamka DIVINE.SI, ki pod svojim okriljem zdru

čarobnega časa, ki prina
četnico. Umira staro in rojeva se nekaj povsem novega. In kot sem rekla

Naravnajte torej sede

č pa pojdite ven lovit sončne žarke, angelske in magičen vilinski prah

Taja Albolena

Čeprav nisi rojen v siromašni kolibi,
bodi kljub temu skromen,
takrat boš kot lotosov cvet,
ki raste izven močvirja.

- Japonski pregovor
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Julij bi lahko poimenovali mesec sprememb in transformacij, pravzaprav bo celo poletje ena sama
preobrazba na globalnem nivoju. Pred dnevi je na mojem popotovanju po morju zve vzšla rde

Brez dvoma se bo veliko dogajalo na nivoju medsebojnih odnosov, saj so odnosi tisti, ki nam poka

DIVINE.SI

čer ča luna.
Take

čakata čisto izjemno, saj je včasih potrebno čakati kar
nekaj let na kak čni mrk, ki je po
starih verovanjih prina

četek Nilovih poplav, ki so vsako leto pripravile
plodna tla za novo setev.

Nedvomno gre za močno obdobje in vse skupaj verjetno občutite tudi v svojih
čakre in prepričanja, ki so shranjena v njih. Spremembo lahko čutite kot bolečino v

spodnjem delu telesa, lahko ste hiperaktivni ali pa zelo izčrpani. To ka čano aktivnost
nadledvičnih čakre. Ob teh spremembah se lahko dogajajo velika nihanja v razpolo

čustveno zelo občutljivi in vas lahko vsaka najmanj o se vam utegne zgoditi,
da se čustva, ki so shranjena v posameznih tkivih in organih zbujajo in prihajajo na povr

času iz na čili v svoji notranjosti se namreč ob
vsem tem dogajanju dviga na povr četudi neka situacija le povr

čkate kot staro jezo ali zamero, se utegne zgoditi, da pride na
plan ob nepomembni, a neprimerni pripombi va

čakovali. Zato lahko pričakujete, da se boste ukvarjali s temami kot so varnost, moč, seks in
zaupanje. Gre za to, da bomo morali postaviti nove vrednote in s tem pretresti vse tisto, kar verjamemo in
zagovarjamo danes. S tem pa bodo pri

čiti in jih odpustiti.

če nas nekaj neskončno moti na človeku v na
čemo videti v sebi. Zato se bo pri ljudeh, ki

se nočejo soočati s stvarmi v sebi dogajalo veliko zaključevanja in tekmovalnosti v odnosih. Mnogi pa se
bodo soočili s stvarmi v sebi in iz odnosov od

čena.
Pomembno je, da veste, se zavestno zavedate, da iz situacije ne be č da ste se z njo soočili, stvari
odpustili in ste pripravljeni, da se premaknete naprej. Eden od novih seminarjev, ki jih pripravljam v
septembru bo tudi na temo medsebojnih odnosov, saj je to tema, ki je v zadnjem času nedvomno izjemno
priljubljena. Dejstvo je, da se koncepti kontrole in manipulacije v odnosih preobra

č o seminarjih v napovedniku.
čakre, ki skrbi za medsebojne odnose, je denar in tudi na tem področju se dogajajo

velike spremembe. Gre za to, da se stare energije poglepa in strahov povezanih z denarjem dvigajo na
povr Čas je, da jih preobrazimo in zamenjamo z novimi vrednotami in vi

čin manifestacije v tem času sprememb.

Ena od novosti, čeprav so bili vsi seminarji, ki sem jih
izvajala vedno zelo izkustveni, je ta, da bomo na seminarju
Bivanje in zavest Enosti, pogledali, zakaj je pomembno,
da izkusimo stvari in kako je to povezano z vedenjem in
zavestjo. Kaj sploh pomeni zavestno zavedanje?
Pogledali bomo koncepte o katerih vseskozi govorimo, pa
ni nujno da jih tudi zares razumemo.
Eden od fenomenov uma je, da se nam pogosto dogaja, da
preberemo nek tekst in ga sploh ne razumemo, pa nam
ni jasno zakaj. Vse skupaj pa je povezano z enim samim

še nisem videla in ob prihodu domov sem izvedela, da je bil lunin mrk. Zanimivo je to, da smo se dva
dni prej pogovarjali o mrku, ko smo na polno luno 7.7. opazovali oranžno luno kako se je dvignila nad
obzorjem. In v tem poletju nas še dva mrka, kar je

šnega. To seveda kaže na intenzivnost dogajanja na energetskih nivojih. Son
šal spremembe se bo tokrat zgodil 22.7. takoj za tem, pa se bodo 23.7. odprla

siriusova vrata, ki so v starem Egiptu napovedovala za

življenjih. Še posebej so na
udaru spodnje tri

že na pove
žlez in prve ženju, hkrati

pa se ša stvar spravi v jok. Tak
šje ob popolnoma

neprimernem šega vidika. Vse tisto, kar ste globoko potla
šje in šno diši podobno kot neka globoka

prizadetost, ki ste jo shranili v sebi in jo uj
šega partnerja ali ko otrok ne naredi nekaj tako, kot ste od

njega pri

šli na dan tudi strahovi in skrbi, ki jih moramo pogledati, se z njimi
soo

žejo
refleksijo tega, kar je spravljeno v nas in šem življenju, pa naj
bo to partner ali sodelavec je to zato, ker nam kaže nekaj kar no

šli pomirjeni, ker se bodo na notranjem nivoju zavestno
zavedali, da je ta izbira, za katero so se dogovorili z osebo, ki je vpletena, enostavno zaklju

žite, temve

žajo in se zamenjujejo z
novimi vrednotami povezovanja in soustvarjanja. Ve
Še ena tema druge

šje na kolektivnem nivoju. šjo
energijo obilja in vedenja, da je dovolj za vse. Da sprejmemo dejstvo in zaupamo, da lahko vedno
zmanifestiramo toliko, kolikor potrebujemo in to z lahkoto, da imamo vedno dovolj, da delimo z drugimi, ki
še niso osvojili veš

izrazom, ki ga v tem tekstu ne razumemo in tako stvari
zavestno ne razumemo.
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NEGUJ LU . . . nada l jevanjeČ V SEBINEGUJ LU . . . nada l jevanjeČ V SEBI

V tem

. Manjvrednost in poni

Energija nove Zemlje nas bo objela s svojo novo energijo in ob tem se boste za

Kot sem rekla

času bomo staro energijo “ čenje in soustvarjanje z virom.
Tako se bomo z milino in hvale
čakri čakre, ki je usklajena in
uravnove
čakri bomo zamenjali s strastjo do ča sprejemanje z milino
in hvale

čenja z milino in
hvale

čno ljubljeni. Mesec julij nam bo nedvomno postregel s sladkorčki.
Ker je to preobra času v
sebi čutite globoko vsajeno bojazen, strah, ki lahko preraste v paniko. Strah pred katastrofo, pred
spremembo se čuti tudi kot posledica ozave čanja preobrazbe, ki se dogaja skozi planet in se
najbolj izra

čno realnost zase in s tem vplivate na
ves svet. Zato je preobra

čeli zavedati:
1. Svoje bo čne zavesti. Počutili se boste povezani z vsem kar je, z enerijo svojega
vi

časa in prostora. Preobrazili
boste svoje strahove do smrti, saj boste imeli popolno zavedanje sočasnosti vsega obstoja.
4. Hkrati pa boste vedeli, da lahko, če s svojo realnostjo niste zadovoljni kadarkoli enostavno
zamenjate kanal, izberete zase nekaj drugega.

čeli svoj bo času
sončnega mrka, ki bo na prazno luno 22.7., vplival na kolektivno zavest. To je tudi dan
Marije Magdalene. Skozi njeno vodstvo se bo solarna či zdru

či znotraj vsakega posameznika na Zemlji. Marija Magdalena
predstavlja ljubečo naravo kristusove zavesti in ona je tista, ki je stoletja dr

.

S poletnim solsticijem 21.6. so se začele v na čene spremembe na energetskih
nivojih, ki nam omogočaju obujanje spomina na bo V
avgustu pa nas 6.8. čaka

čne energije sprememb in nas ponesel v naslednji
mesec sprememb in preobrazb. Največje transformacije lahko pričakujemo okoli 20.8. ko se
Siriusova vrata začno zapirati, s tem pa s sončno plazmo na Zemljo pridejo nove informacije.
Bodite pripeti, a se ne dr čanje bo ena izmed najbolj uporabnih ve čin v
tem izjemnem času.

žrtve” preobražali v opolnomo
žnostjo odprli obilju. Energije pomanjkanja in siromaštva na prvi

bomo zamenjali z energijami sprejemanja in hvaležnosti, s kodami
šena z božanskim tokom radosti in veselja. Energije manipulacije in spolnosti na drugi

življenja in kreativnostjo, ki nam omogo
žnostjo žanje sebe pa bomo na solarnem pletežu zamenjali z novimi

izvornimi kodami enakosti in samozavesti, samozavedanja in opolnomo
žnostjo. Gre za to, da spoštujemo in cenimo esenco vsakega posameznika v skupnosti, ki

soustvarja z nami in da to naredimo z milino in hvaležnostjo z zavestnim zavedanjem, da vsakdo
šteje, da je vsakdo pomemben. In da se zavedamo dejstva, da smo nenadomestljivi, unikatni,
posebni in neskon

žanje starega in rojevanje novega tako intenzivno prisotno, lahko v tem

š
ža skozi vremenske vzorce, ki so popolnoma “nenormalni”. Pomembno je, da se

zavedate, da imate vedno izbiro, vedno lahko izberete druga
žanje lastnih strahov in bojazni bolj pomembno kot kdajkoli prej.

žanskosti in kozmi
šjega jaza, z Duom in Dušo v sebi.

2. V svet boste zrli s spopolnim zaupanjem v svoje sposobnosti soustvarjanja in manifestacije.
3. S popolnim zavedanjem sedanjega trenutka boste presegli iluzijo

že v uvodniku, pripnite pasove, kajti pot bo hitra in razburkana. 7.7. je bila polna
luna v Kozorogu in božanska moška in ženska energija sta za žanski ples, ki se bo v

še okrepil in
moška esenca mo žila z energijo

lunarnega moškega, ki nosi v sebi ljubezen in lunarna ženska esenca ljubezni se bo združila s
solarno žensko energijo mo

žala sveti prostor za
vrnitev in uravnovešanje božanske ženske, ki se dogaja sedaj

ši DNK in RNK dolo
žansko moško in žensko esenco v sebi.

še en lunin mrk na sredini obdobja odprtih vrat Leva ali Siriusovega
portala, ko bo prišel naslednji paket kozmi

žite pretesno, kajti odpuš š



SPOROČILO KRISTALNE D EVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E

MOLDAVIT ...

Afirmacija deve kristala

kamen Transformacije

“Mnogi se bojijo moje energije, ki vas sili v spremembo in odpu

i pretoka skozi vse

”

. Na povr

pripravljeni na ogled v svojem ogledalu. Ko boste enkrat mo
pretresli svoj um, bo moldavit posijal z lu
obsijal vse po

raz
lahko izkusite vi

Njegova zanimivost je, da prihaja iz dru

Pravijo tudi, da pospe

: " Sedaj se odpiram preobrazbi in kli

š

še
ške energije, da pospravi, kar je potrebno. Ob tem lahko greste z milino in

lahkotnostjo ali pa se upirate in se mi kri
ži ve

žete z njihovo zavestjo. Oja
žnostih.

šo mo ži znotraj vas
samih. Gre za kamen, ki nima zdravilnih lastnosti, deluje kot oja

šega
bitja, ki bi jih najraje zaobšli, vendar se v osebnem razvoju slej
ko prej soo šje prinese vse tisto, kar
morate prepoznati, ceniti, integrirati ali o

šasti, ki se bodo izkazale za majhne prestrašene
miške. Pomaga vam vzpostaviti stik z vašimi vodniki in

širi zavest do neslutenih razsežnosti. Z njegovo pomo
šine, ki si jih ne morete predstavljati.

žine tektitov, kar pomeni, da je nezemeljskega izvora. Verjamejo,
da je prišel iz vesolja in je eden redkih nezemeljskih kamnov, ki ni

šli, to je Moldavska dolina v vzhodni Evropi na škem.
Star naj bi bil vsaj 15 milijonov let. Najdemo ga v razli

žge ogenj, da proizvaja energijo in je sposoben znižati krvni tlak, pomiriti živ
ši izlo

že z
vesoljem.

šjega
izvornega bitja tukaj na Zemlji sedaj.

čnje vsega, kar ni več potrebno in
primerno. Podiram ovire in limite, ki ste si jih postavili na pot in če ste odvisni od varnosti potem vam
moje delovanje morda ne bo prav v č. Ko me pokličete na pomoč je najbolje, da stopite v stran in
pustite toku moje viharni

če postavljate na pot. V vsakem primeru bova počistila vse tisto,
kar vam ne slu č. In da ne bom naredil preveč uničujočega vtisa naj povem, da je moje delovanje
zelo aktivno tudi pri počasnem odpiranju čaker in aktiviranju kundalin čakre. Popeljem
te na izjemna kozmična popotovanja in vam pomagam vzpostaviti povezavo z Duhom. Moji prijatelji so
kiti in skozi mojo energijo se lahko pove čujem sanjanje in skozi sanje
pomagam stopati v kontakt s pomočniki v drugih dimenzijah in v drugih zvezdnih razse

Moldavit je zaveznik, ki vam bo pomagal čez vse ovire, ko se boste resnično odločili, da ste pripravljeni
na spremembo. Uči o moči skozi svojo izjemno moč in vam pomaga ceniti va č, ki le

čevalec in aktivator energije. Pomaga
vam pokukati v vse tiste najbolj grde in temne kotičke va

čimo z njimi
čistiti in zato bodite

čno
čjo v globine in

čjo

črn ali rjav, temveč je prosojno zelen.
Ime je dobil po področju na katerem so ga na Če

čnih nenavadnih oblikah in različnih odtenkih
zelene. Zame osebno je kamen srčne čakre, ki ti s sočutjem in neskončno milino pomaga na poti
osebnega razvoja in njegova energija me spominja na pesmi kitov. Pravijo, da ima moldavit to
sposobnost, da v tebi pri čni
sistem in napetosti v človeku. čanje toksinov iz telesa in da pomaga pohitriti
katerokoli obliko zdravljenja , ki jo izvajamo. Pomaga odpustiti ujeta čustva in skrbi in vas pove

čem manifestacijo mojega najvi
”



Letos bomo odpiranje Siriusovih vrat do 3

Imenovali so
ga -egip

To je portal skozi katerega prihaja
prilo

čakali 2 julija, ko sonce vstopi
v znamenje leva. To je dan, ko so v egipčanskem kraljestvu praznovali
novo leto po tradiciji, ki sega vse nazaj do časov Atlantide.

atlantidsko čansko-siriusovo novo leto.

Sirius je bila za Egipčane ena izmed najpomembnejših zvezd, saj je
njeno pojavljanje na horizontu obelodanilo začetek obdobja, ko je Nil
poplavljal. To je bil začetek obdobja rodovitnosti.

Siriusov vzhod se zgodi enkrat na leto enkrat v juliju, ko se pred
sončnim vzhodom na obzorju pojavi zvezda Sirius. Sirius spada v
skupino zvezd iz Orionovega pasu, ki so na zemlji označeni s postavitvijo
piramid v Egiptu. Siriusov vzhod so v Egiptu praznovali kot praznik
imenovan "Prihod Sopdet".

žnost, da zaplujemo v novo zavedanje.

V SRE DIŠČU . . . ODPIRANJE S IR IUSOV IH VRATV SRE DIŠČU . . . ODPIRANJE S IR IUSOV IH V R AT

Sirius je dom tako imenovane kristusove zavesti. Skozi žarke Siriusa, ki se bodo na Zemljo zlivali od 23.julija
naprej bomo dobili še eno priložnost, da aktiviramo zavest mojstra v sebi. Gre za DNK kode v mirovanju, ki
jih dolo

š na sprehod, na meditacijo in
zreš na vzhod. Naj te ne moti,

šnjam. Dovoli si, da se sre š z energijo Siriusovega vzhoda in se z namero premakni s svojo
zavestjo v galakti žnico vedenja, ki je tiho šini, v

š našel klju
š.

Skozi sanje boš po vsej verjetnosti v tem obdobju v bolj mo povezavi z mojstri iz Siriusa. Dogajale se
bodo aktivacije zvezdnega znanja in vedenja in sodeloval boš na sre šnega koncila. Vse to
pa se v tem energetsko zelo intenzivnem obdobju lahko dogaja tudi bolj na zavestni ravni v budnem stanju.

čene stelarne pozicije prebudijo in odprejo zapečatena vedenja in resnice, ki so vedno prisotne v
nas.

Lahko pa z zavestnim zavedanjem 23.julija zjutraj pred sončnim vzhodom gre
če bo oblačno in ne bo kaj dosti videti, namera in izbira sta tisti, ki odpirata

pot novim izku ča
čno knji čakala na tvojo vrnitev. V ti času med besedami in

mislimi, bo č, ki odpira tisto, kar je bilo v tebi dolgočasa skrito. Sedaj ti je na voljo, da to
uporabi

čni
čanjih svojega du

Isis je egipčanska boginja imenovana tudi Sopdet ali Auset, ki je predstavljala Sirius. Kot boginja poplav, je
bila tudi boginja rodovitnosti in s tem boginja obilja in žetve. Povezovali so jo s faraon in z njegovim
potovanjem v onostranstvo. Opisovali so jo kot žensko ki je imela zvezdo nad svojo Njena žival je
sveta krava.

Isis je poznana kot velika mati, kot boginja magije. Je gospa besed Moči, ki je ukanila svojega strica Ra-ja in
si s tem pridobila ogromno moč kreiranja. Njene glavne značilnosti so čarobna zaščita, zdravljenje in
umetnost brsti in rasti. Opravlja zdravljenje na eteričnem in duhovnem telesu, na katerih so težave
običajno povezane s karmo in abstraktnim. Izjemno dobro nas sooči s prejšnjimi življenji. Krila, ki jih
pogosto vidimo na njenih slikah predstavljajo gesto zaščite, ki nam jo nudi.

Isis je mesečeva boginja, povezana z vodami, še posebej oceani, s psihičnimi plimami, ki na nas delujejo na
veliko različnih nivojih. čutim v povezavi z Isis je labradorit. Pojdite v četrtek ven pred
vzhodom in se obrnite v smeri vzhajajočega sonca. Pozdravite Sirius v svojem srcu in dovolite, da ponese
vašo zavest v galaktično knjižnico, da v vas aktivira dostop do starodavnega znanja, ki je tiho čakalo na vas.
To je priložnost za aktiviranje speče DNA v našem telesu, ko se kode lahko aktivirajo in se povežejo z
zvezdnim izžarevanjem, ki bo odprlo zaklenjena navodila v človeškem genu. Odpustite vso kramo, ki jo
nosite s seboj. Naredite si pot, da novo pride do vas. Sprejmite! Sprejmite božjo Luč, svetlobo miru,
svetlobo ljubezni

času vam svetujem uporabo hologramske esence boginje ISIS v razpr
budi ašo Božanskost, da lahko blagosl svojo lepoto, ljubezen, moč in milino,

vztrajnost in pogum, ter brezpogojno sprejemanje in negovanje sebe. Pomaga am, da se zave svoje
čarobnosti, svojih potencialov - lastne veličine v milosti in nežnosti z Vsem-kar-je. Uči as ravno moške
in ženske energije, saj združuje energijo ljubice, predane žene, matere, alkimistke in učiteljice.

č na spletni strani http://www.gematen.com/isis.html

,
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, glavo.

z

Kamen, ki ga torej

.

V tem
v avljate

v ste
v vesja

Ve

šilu ali v olju, ki vam bo
pomagalo prebuditi



Lammas
Lammas, 1. avgust
Klju

Keltski praznik Lammas je praznik prve žetve, ki ozna

č: Žetev
Simbol: Rog izobilja, Sonce, zlato, kruh, žitno klasje
Kristal: Aventurin, citrin, peridot, zlati topaz

čuje začetek vdiha
kozmičnih darov, ko se v zemeljsko atmosfero spušča obilo moči meteoritskega
železa, kar povzroči, da se ljudje obrnemo vase.

Lammas je povezan s časom žetve in obiranja. Lammas je praznik prve žetve, ki
je povezana z žetvijo žita.

Praznovanje je povezano z bogom Lugh, ki je povezan s
svetlobo in ognjem. Lugh je povezan s plodnostjo in prinašanjem bogate poletne
žetve.

Poletje je na svojem višku, hkrati pa se dnevi že krajšajo in jesen se počasi bliža.
Rituali v tem času so se osredotočali na zagotovilo, da bo žetev obilna.

Žita so bila vedno povezana z boginjami smrti in
ponovnega rojstva.

V SRE DIŠČU . . . LAMMASV SRE DIŠČU . . . LAMMAS

Boginja povezana s tem ciklom je Demeter. Je boginja plodnosti zemlje, ki skrbi za rast in žetev. Ljudi je učila
umetnosti setve, kako pridobivati, ohraniti in pripraviti zrnje. Njen simbol so snopi žita. Njena glavna tema je
bogata žetev.

čitek in preneha z rastjo, saj je vitalna
energija takrat v svoji podzemeljski fazi. Bog žita je bi Adonis čije. Ime adonnis "lord" (Adoni
hebrej čini). Tesno ga povezujejo z egipčanskim Ozirisom, semitskim Tamusom ter
Baal Hadadom, etruščanskim Atunisom in frigijskim Atisom, ter nasploh z vsem, kar je povezano s ponovnim
rojstvom in brstenjem. čen z Afrodito, boginjo ljubezni. Persefona pa se je prav tako zaljubila vanj in
Zeus je odločil, da Adonis pol leta pre

čajno boginja. Tudi v Grčiji jo srečamo kot Demetro. V
njeno hči se je zaljudil bog Had. Had (tudi Pluton, Hades) je v grški mitologiji bog podzemlja; brat Zevsa in
Pozejdona.

času, ko je njena hči v podzemlju. Ko je Zeus uvidel posledice, je odločil, da
se Persefona lahko vrne na povr čica Demetre.

či” čilo je bilo
tako kot egipčansko močno povezano s soncem, zato je bil to zelo pomemben praznik

času so se vojaki vračali z boji č, da začnejo času so tudi sklepali poroke,
večina jih je bila dogovorjenih, vendar so bili poročeni samo poskusno, če so po enem letu

čili in obnoviliprisego. V nasprotnem primeru so
poskusno zaprisego skozi obred razrli. Lugh je povezan tudi s trgovino in magijo in v tem času je bilo veliko
semnov, kjer so ljudje prodajali oz. zamenjevali blago in se posvetovali z vrači

času so slavili v čast
svetlobe in toplote ter bogastva gnje v znamenje hvaležnosti boginji
materi, ki je dala rojstvo novim sadežem.

Na ta dan svetujemo, da počastite naravo. Pojdite na sprehod, k vodi, skozi sadovnjak, pojdite k izvirom, rekam,
jezerom, ki so

čne z izbiro, namero in prvim prehojenim korakom.

Razmislite o svojem upanju in strahovih. To je čas ko upamo, da bomo pobrali sadeže svojega trdega dela, hkrati
pa se lahko še veliko zgodi do jesenske žetve. Svoje strahove predajte nadangelu Mihaelu in Božanskemu
vodstvu

Bo

l , v delih Gr pomeni v
Rojen je bil skozi mirino drevo.

Bil je poro

V del

Had jo je odpeljal v podzemlje in Demetra, jezna na Zeusa, ker je to dovolil, je naredila tako, da Zemlja
ne obrodi nobenih plodov ali semen v

Laughnasdh ali "Festival lu 1. avgusta v keltski tradiciji slavi boga Lugh-a, boga sonca. Keltsko izro
, Lug je bog povezan z

bojem in v tem

glede prihodnosti.

Kot vsi drugi prazniki ognja so tudi tega praznovali s pri
zakurijo

.

žanstva povezna s tem praznovanjem in žitom so; vse od sumerske tradicije Dummuzi ali Tammuz, ki ga je
ljubila Innana. Dummuzi se je žrtvoval zato, da je rešil Innano, ki se je spustila v podzemlje v kraljestvo njene
sestre in je po tem, ko je prešla skozi sedem ovir ostala ujeta v podzemlju. Innana nato pri bogovih doseže, da za
šest mesecev zamenja Dummuzija in tako vsa narava za 6 mesecev gre v po

š

življa v podzemlju s Persefono in pol leta z Afrodito.

želah mediterana je božanstvo povezano z žitom obi

šje vsako leto in zunaj ostane 8 mesecev. Ceres je rimska razli

š žetev letine. V tem
še vedno želeli ostati

skupaj, so se vrnili nazja na mesto, kjer so se poskusno poro

žiganjem velikih kresov. V tem
žetve, ki jih nudi mama Zemlja. O

še danes ogledala lepote narave. Shranite seme in ga blagoslovite. Darujte bogovom žetve in se
spomnite na to, da se vsako dejanje za



12. HI - ZVONE TURKŠA
V astrologiji 12.,oziroma zadnja hiša predstavlja podzavest, neznano, delovanje v samoti, odmik od sveta in
podobno. Dostikrat se povezuje tudi s preteklimi življenji, karmo.
To naj bi bila tudi hiša skritih sovražnikov, simbol najtežjih bojev, simbol najtežjih nalog, hiša zločina in
zločincev, hiša vohunov in vohunstva, kaže tudi okultni um osebe, je tudi najbližja točka stika z dušo osebe.
Lahko bi sicer še našteli kaka področja, vendar je najbolj točna trditev, da je to hiša neznanega in v njej se
skrivajo najtežja bremena, pod temi bremeni pa se vedno skriva zaklad naše duše, ki je v vsakem primeru
bajno bogastvo, če le znamo priti do njega.

Planeti v 12. hiši se štejejo za pol inkarnirane, za planete z zmanjšano močjo.
Če hočemo dati pravo veljavo in moč planetom, ki so v tej hiši moramo najprej sprejeti dejstvo, da tukaj
»štartamo iz slabše pozicije kot ostali«, potem pa se odločit; Ali bo to razlog oziroma izgovor, da določenih
stvari v življenju ne bom dosegel, da mi ni dano doseči moje polne moči, ali pa lahko kaj storim, poiščem
pot, da kljub omejitvam te hiše dosežem vse kar si želim.
Ker je 12 hiša, hiša nezavednega, je to naša slepa pega. Planeti, ki jih imamo v tej hiši se vedno obnašajo
nenavadno, vedno je nekaj skritega, za vsakim položajem je še neka nova dimenzija, ki je nismo predvideli.
V tem prostranem notranjem svetu čas in prostor nimata nobenega pomena. Lahko nas motijo dogodki
izpred sto življenj, lahko se počutimo ujete v nekem drugem prostoru in času, največkrat je pravzaprav taka
situacija, da se oseba zaradi 12. hiše precej več ukvarja s preteklimi življenji, kot pa z življenjem tukaj in
sedaj.
Seveda ni nobene potrebe, da bi nas 12. hiša, ne glede na to, kako naporna je konstelacija planetov v njej, v
tem življenju tiščala v tla - nasprotno ravno bogate izkušnje iz mnogih preteklih življenj, ki so del te hiše,
nam lahko ogromno pomagajo v tem konkretnem življenju.
Svet nevidnega ne deluje po istih principih kot materialni svet, zato v njem ni smiselno delovati na način
kakršnega uporabljamo v materialnem svetu, predvsem se moramo zavedati da je to duhovni svet, katerem
se stvari gledajo bolj iz angelske perspektive, zato se nekatere stvari vidijo precej bolje kot iz žabje
perspektive, seveda je pa v nekaterih primerih ravno obratno, tudi taka situacija je včasih lahko »megla« iz
te hiše.

V duhovnem svetu ne obstaja smola, take ali drugačne okoliščine, ki nas ovirajo da bi dosegli kaj več v
življenju. Tukaj priznavamo, da je celoten potek življenja in vsi težki preizkusi, ki jih doživljamo, naša osebna
odločitev, ki smo jo sprejeli sami pred spočetjem, zato naj bi poizkušali sprejeti posledice nalog, ki smo si
jih zadali pred rojstvom, ne pa da se izgovarjamo, da nam nekaj ni dano.
12. hiša nam lahko pomaga, da se otresemo vpetosti v to naše konkretno življenje, da premaknemo
perspektivo in se zavemo naše duhovne poti, ki ni omejena samo na eno življenje, pač pa je to popotovanje
duše skozi nešteto življenj, tako da tisto kar se mogoče v tem trenutku zdi omejitev, lahko vidimo
pravzaprav kot priložnost za novo duhovno rast in priložnost za razvijanje novih potencialov.

Na primer, če imamo Luno v tej hiši, to med drugim lahko tudi pomeni pretrgan stik z materjo, tako da mati
ne daje otroku potrebne materinske ljubezni. Pri nekaterih ljudeh, se vpliv pomanjkanja materinske
ljubezni pozna celo življenje, nekateri pa znajo ta primanjkljaj nadoknaditi in na ta način dosežejo precej
višje potenciale, kot bi jih brez te težave .

Pluton v 12 hiši naj bi po razlagi velike večine astrologov pomenil, da je bila ta oseba v prejšnjih življenjih
kak posiljevalec ali morilec, pa ni vedno tako. Taka razlaga je po mojem nastala predvsem zaradi tega, ker
se na splošno ljudje bojimo svojih temnih strani in si niti ne upamo odpirati te teme, zato marsikdo nikoli
ne izve, da v prejšnjem življenju ni počenjal nobenih hudobij in da je v resnici največja ovira strah, kaj bi
lahko strašnega izvedel o sebi.
Ljudje, ki premagajo ta strah in si dovolijo pogled v pretekla življenja, ponavadi ugotovijo, da v prejšnjem
življenju le niso bili tako hudobni, kot je mogoče nakazoval Pluton v hiši nezavednega. Ker je ta hiša, hiša
skritih stvari, je mogoče Pluton v tem primeru predstavljal strah v smislu »kaj bi bilo, če bi bilo..« Pluton
med drugim predstavlja tudi strast, spolnost in moč, zato dostikrat ta položaj kaže velikanske potenciale na
to temo, ker se bojimo da tukaj lahko izgubimo razum, če bo »duh ušel iz steklenice« .

ASTRO KOT IČEKA ST RO KOT IČ EK
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Venera v 12 hiši ponavadi kaže osebo, ki večno išče ljubezen pa je ne najde. Zaradi tega se v življenju čuti
ogoljufano. Kot vedno, se tudi tukaj najde rešitev. Mogoče v iskanju ljubezni ni nujno iti na konec sveta,
boljša rešitev bi bila pogledati vase, poiskati brezmejno ljubezen v sebi. Vem, da je to včasih lažje reči kot
storiti, vendar bi se morali ljudje s tem položajem Venere bolj zavedati, da so tudi oni nekaj posebnega, da
imajo tudi oni posebne darove, predvsem pa bi si morali dovoliti čim več kreativnosti, ne pa da se jim zdi,
kaj vse znajo ostali, medtem ko oni še ne vedo dovolj. Mogoče bi bilo dobro pogledati tudi kake druge
lastnosti Venere, kot je na primer igrivost in postavljanje sebe na prvo mesto pri izpolnjevanju svojih srčnih
želja, ne glede na to kaj pravi okolica in kaj se »spodobi«.
Drage Venere iz 12 hiše, mogoče bi si morale priznati da ti ljubezni ne more dati nihče drug, če tega ni v
tebi, če pa živiš v ljubezni jo v resnici imaš, ne glede na to, kaj ti kaže okolica, ko pa si popolnoma napolnjen
z ljubeznijo, pa to opazijo tudi najbolj trdi Bunkelni. Venera je kot razigran otrok, ki »se požvižga« na to kaj
bi bilo koristno, ona hoče uživat v tem svetu tukaj in sedaj, to bi ji bilo potrebno dovoliti. V nekaterih
primerih je mogoče dovolj, da si v spomin prikličemo neizpolnjeno ljubezen izpred 3000 let, pa
spremenimo potek dogodka v tem smislu da »princ in princesa živita v ljubezni srečno do konca svojih
dni«.

Kaj pa Mars?
Ti ljudje imajo ponavadi težavo z realizacijo svojih ciljev. Zdi se jim da se morajo za vsako stvar v življenju
strašno borit . To so zelo umirjeni ljudje, ki nikoli ne pokažejo jeze. Tako postavljen Mars kaže na ljudi, ki
tudi mravlje ne bi pohodili. Največja težava teh ljudi je v tem da se jim zdi da jih nihče ne upošteva, da jim
ni dano izraziti svoje volje. Vsake toliko časa jim odpovejo varovalke in takrat se v njih sproži strašanska jeza
in takrat s to jezo na smrt prestrašijo okolico.
Ti ljudje so vedno izredno dobri športniki, kateregakoli športa se lotijo. Za njih je športno udejstvovanje
najboljši način sproščanja jeze na kontroliran način. Ta jeza je v njih tako globoko, da se je dostikrat niti
sami ne zavedajo in tudi njim ni jasno, kako se je lahko zgodilo, da so jim popustili vsi ventili, in kaj je v
resnici bil vzrok temu.
Naloga Marsa v zadnji hiši bi bila ozaveščati, kaj nas moti, kdaj se počutimo, da nimamo nobene moči,
nobenega vpliva na naše življenje, da nas nihče ne upošteva.
Ko tak Mars očisti vse vzorce svoje jeze, je v veliki prednost pred ostalimi, saj je njegova umirjenost in
notranji mir velika podpora njegovemu delovanju v svetu.

Uran v 12. hiši kaže na zelo intuitivno osebo, dostikrat se v prebliskih spominja prejšnjih življenj, kar je
zopet lahko težava, ker to lahko zmede človeka in mu nič ni jasno, kaj se dogaja in zakaj ga določeni ljudje
tako spravijo ob živce. Tukaj bi bilo za pogledat katere vzorce z drugimi ljudmi bi bilo potrebno
transformirat, dostikrat se zgodi, da ima taka slabo mnenje o nasprotnem spolu, velikokrat se izkaže da je
bila ta oseba v prejšnjem življenju nasprotnega spola kot sedaj in je tudi takrat imela veliko zamer do
nasprotnega spola.
V tem primeru je najbolje da se spuščajo zamere do obeh spolov.
Ko taka oseba ozavesti in spusti zamere do nasprotnega spola, se tudi v partnerstvu situacija drastično
izboljša, kajti če v resnici poznaš način delovanja obeh spolov se marsikateri problem reši še preden je
nastal.

Naj hiša nezavednega postane vaša prednost ne breme, vam želi

ASTRO KOT IČEK . . . nada l jevanjeA ST RO KOT IČ EK . . . nada l jevanje
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DUNJA PREM PALIJAN - PRAKTIČNI NASVETI ZA POČITNICE

Sicer pa opozorilo: razen korenja, eterična olja
niso primerna za na sonce, ker lahko povzročijo pege ali alergijske reakcije. Še posebno to velja za vse
citruse. Prav tako to velja tudi za vse parfume. Občutljivost kože na sonce povečujejo tudi umetna sladila.
Tudi domače šentjanževo olje na soncu povzroči preobčutljivost kože, je pa odlično proti opeklinam, torej
po sončenju.

Kar se izpostavljanja soncu tiče vem priporočam nežnost do svoje kože, torej postopno in zmerno sončenje.
Predvsem to velja na začetku dopusta, ko je vaša koža še svetla in vaše pigmentne celice še niso dojele, da se
morajo lotiti dela. Dajte jim čas. Vaša lastna barva vas bo dobro ščitila samo če v procesu pridobivanja barve ne
poškodujete svoje kože.

Svoje pigmentne celice lahko zbudite in pripravite na delo že pred dopustom tako, da se teden ali dva preden
greste na sonce mažete, še bolje, razvajajoče masirate s naravnim hladno stisnjenim oljem v katerega kanete
nekaj kapljiv bergamotke. 6 kapljic (in nič več!!) na 100ml. Bergamotka tako kot drugi citrusi znajo dražiti kožo
tako, da jih na koži uporabljajte izključno v maščobnem olju in to zelo, zelo majhne količine. Maščobno olje je
lahko olivno, mandljevo ali katerokoli, ki vam je ljubo samo, da je naravno. Še boljša pa je mešanica več njih, ker
tako dobite sinergijo njihovih lastnosti.

Prav tako lahko pripomorete k zdravi porjavitvi kože z uživanjem alg, ki imajo veliko A vitamina. Lahko so to
čiste alge spirulina, klamatske alge, chlorella ... Na voljo so tudi različne mešanice z ječmenovo in pšenično
travo ali z vitamini in minerali. Z njimi lahko poleg preskrbe telesa in kože z A vitaminom nežno očistite celo telo
ter ga oskrbite z naravnimi antioksidanti.

Za sončenje za svetlopolte priporočam močnejša a naravna sredstva za zaščito kot so kreme Dr.Hauschka, ki
naredijo fizični zaščitni sloj. Sicer je pa odlično naravno sredstvo za sončenje orehovo olje (jedilno), ki ima
zaščitni faktor 6 in pomaga koži k hitri porjavitvi. Še boljši učinek dosežete če v 100ml orehovega olja kanete 22
kapljic eteričnega olja semena korenja. Žal se ga v Sloveniji ne dobi več, lahko si ga pa naročite na:

Tisti ki me poznate veste kakšen je učinek te
mešanice . Če ste občutljivi na sonce in se vam pojavlja alergija na sonce predlagam, da se tam ne mažete z
oljem za sončenje (največkrat je to po prsih). Raje se pokrijte.

Če ste nagnjeni k alergijam vam namesto tablet priporočam,
da poližete - pojeste eno kapljico Posebne ali Nežne sivke od Primavere
(dobite v Kalčku) na dan. Sivka dviguje imunsko odpornost. Odlična je
tako proti alergijam kot morebitnim prehladom. Nadvse dragocena,
proti opeklinam, pomirja in tudi odganja nadležni mrčes. Obnavlja
kožo in celi rane. Sivka je eterično olje, ki sodi v priročno lekarno.
Od vsej eteričnih olj je najbolj splošno uporabna. Če ne vesta kaj bi je
sivka prava izbira. Ne morete zgrešiti, lahko samo slabo zadenete .
V primeru opeklin ali alergije se lahko namažete kar s čistim eteričnim
oljem sivke. Blagodejen je tudi gel aloe vere. Za po sončenju vam
priporočam, da si daste v 100ml maščobnega olja 30 kapljic sivke in če
imate 3 kapljice pelargonije ter 3 kapljice sandalovine. Maščobno olje je
najboljša mešanica olja aloe vere od Primavere (dobite v Kalčku) in jedilno kokosovo olje. Lahko je tudi kakšno
drugo maščobno olje vendar aloe vera zadržuje vlago kokosovo olje pa hladi.

Poleg tega, da poskrbite za svoje fizično telo s kremicami in oljčki vam svetujem, da ga dobro predihate s svežim
zrakom. Dihajte celostno. Trebušno ali jogijsko dihanje je znano kot zelo zdravilno. Sprošča in iz telesa
odstranjuje toksine ter ga polni s prano - čisto kozmično energijo. Večina ljudi v naglici življenja plitko diha
samo s pljuči. Predvsem to velja za ženske. Usedite ali ulezite se nekje kjer vsaj nekaj minut ne boste moteni.
Zaprite oči, trikrat globoko vdihnite in izdihnite ter sprostite celo telo od vrha glave do prstov na nogah. Nato
nežno vdihnite skozi nos tako, da vaš dih prvo napolni trebuh nato pljuča. Izdihnite tako, da se prvo spraznijo
pljuča nato trebuh. Naj bo vaš trebuh kot nekakšen meh. Da lažje začutite in se naučite dihati si položite roki
eno na trebuh in eno na prsi. Dihajte nežno in počasi. Ozavestite kako poteka vaš dih. Opazujte svoje telo kako
se ob vdihu rahlo razširi in prana se širi čez celo telo in ga hrani s čisto energijo. Ob izdihu se telo rahlo skrči in z
izdihom toksini odhajajo iz telesa. Ker energija vedno sledi zavesti ozaveščeno dihanje še toliko bolj poveča
dobrobit dihanja. Nežno dihajte in opazujte kako se vaše telo in um umirjata in polnita z novo življenjsko
močjo. Ko ste vešči trebušnega dihanja to lahko počnete v vseh možnih priložnostih na sprehodu, ko čakate na
dvigalo ali sestanek... kjerkoli in kadarkoli vas razstruplja, prinese mir in nove moči.

http://www.oshadhi.co.uk/item--Carrot-Seed--1760.html



Ne samo, da so z več kisika bistrejši naši možgani tudi naša vez Božanskimi prijatelji Angeli, Mojstri, Boginjami
ali Bogovi ali Bogom samim je čistejša in prehodnejša in zato lažje slišimo njihova modra in ljubeča sporočila.
Tudi zato je naše bivanje v naravi tako dragoceno, ker lažje slišimo Božansko vodstvo in same sebe.

Uživajte na počitnicah. Nahranite svojo dušo in telo z radostjo. Ušpičite kakšno vragolijo. Opazujte naravo s
hvaležnostjo in cenjenjem. Ljubite se z morjem, zrakom, soncem, pticami, rožami, drevesi in skalami. Ljubite se
z naravo. Naj vaša zavest poleti v nebo z galebi in se potaplja v globine morja z delfini.

Ljubite se samim seboj in življenjem samim.

Dunja Prem Palijan
v soustvarjanju z Božansko zavestjo in naravo

e-mail: , tel.: 041 795559Gem.Aten@gmail.com
www.GemAten.com
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Bodite pozorni na filtre, ki so navedeni na deklaracijah izdelkov, ki jih kupujete. Znanstvene raziskave so
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Svetujemo uporabo naravnih krem proizvajalcev , ki jih dobite v vseh bolje
zalo

žiš žko znajdemo.
Pa poglejmo nekatera dejstva, ki bodo morda vplivala na vaš izbor v tem letu.
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š ša za uporabo, saj son žarke minerali na koži odbijejo.
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škodbe DNK zapisa, proizvajajo proste radikale,
povzro že in celo rakava obolenja na koži

ženih trgovinah npr. v Mercatorju in v specializiranih trgovinah kot so Kal Sanolaborju ter v
lekarnah.

Uživajte na soncu!

ču imamo poplavo izdelkov za sončenje in v vsej tej ponudbi se včasih te

Pri nakupu kreme za sončenje bodite pozorni, da vas bo krema ščitila tako pred UVA kot pred
UVB žarki. UVB žarki kožo opečejo, UVA žarki so tisti, ki prodrejo globoko v in

poškodujejo povzročajo raka, zgodnje
staranje in druge spremembe na koži.

V trgovinah boste na dve vrsti krem za sončenje. čina jih vsebuje kemične filtre, se vpijejo v kožo in
čne reakcije odbijajo nevarne žarke. mineraln filtr ostanejo na površju kože in

tvorijo fizični ščit pred žarki. Najpogostejša mineralna filtra sta cinkov oksid (zinc oxide) in titanov dioksid
(titanium dioxide). čita je varnej čne

koža največji organ čim jo
hrani . Študije kažejo, da so kemični filtri nevarni. Na to časa. Leta 1970
prof. Howard Maibach 35 kreme, ki smo jo nanesli na našo kožo

v naš krvni obtok. Dlje kot krem ostaj na koži, bolj se vpije v telo. ajvečji porast
kožnega raka so zaznali ravno v državah, kjer so najbolj vzpodbujal uporabo zaščitnih krem.

čni filtri povzročajo po
čajo prehitro staranje ko

: bstajata dve vrsti PABA filtrov Prva je naravni filter, ki spada v skupino vitaminov B, druga pa je
nevarna umetna zmes Padimate-O (PABA).

(benzophenone-3), homosalate in octy-methoxycinnamate (octinoxate): plivajo na
hormonsko ravnovesje in na razvoj možganov kot tudi na reproduktivne organe.

(2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoic acid in avobenzone)
močan povzročitelj nastanka prostih radikalov in učinkovito varuje le pred UVA žarki ga

uporablja s še dodatnimi UV filtri. Prav tako avobenzone razpade že po eni uri izpostavljenosti sončni
svetlobi in postane neučinkovit.

ček, v

NAŠ IZBOR . . .NAŠ IZBOR . . .

KO ZADI . . nada l jevanjeŠ I .KO ZAD I . . nada l jevanjeŠ I .



DIVINE.SI ... SI BOŽANSKOST, potopljena v Božanskost, ki sama sebe izkuša kot individualni vidik
Božanskosti.

KDO SEM ...

Imam mnogo imen in mnogo spominov, prihajam in odhajam iz življenja v življenje, vedno ista ... duša.
Mnogi bi lahko rekli da me poznajo in vendar od leta 1993, ko sem prvi

žujejo pou
žansko prebujenje, duhovna popotovanja preko Egipta, Balija do Havajev in na Velikono
DIVINE Experience ali Božansko izkustvo žansko

spominjanje povezavo z našimi zavezniki kristalnega, rastlinskega, angelskega in devinskega kraljestva.

Da zavestno ozvestim JAZ SEM, KI SEM ... jaz sem božanska DIVINE.SI

Z Božanskimi blagoslovi

Taja Albolena

č zaslutila svoje notranje bitje in se
odzvala njegovemu klicu hodim po poti odstiranja tančic, ki jih je tisočletja dolgo popotovanje v globine
zavesti in nazaj do zavedanja enosti odložilo na moji duši. Tokrat grem v notranjost, v tišino ... v globine
notranjega templja kamor že tisočletja nisem stopila. Mnogi so mi na poti odstirali tančice in me s svojo
modrostjo, sočutjem in vedenjem usmerjali na moji poti in vsakič, ko sem za trenutek v Vesolju večnosti
stopila s svoje poti v želji slediti komu drugemu, so me moji vodniki, ki so z menoj že eone, nežno usmerili
nazaj na mojo pot. Angeli, deve, boginje in vnebovzeti mojstri so del mojega tima ravno tako kot so del
tima vsakega posameznika na tej Zemlji. In kot milijoni drugih sem tudi jaz le človek, ženska, mati in
partnerka, predana sebi in svoji poti.

Življenje me je naučilo, kot je rekel Forrest Gump, da je življenje kot škatla čokoladnih bonbonov, vse je
stvar izbire in sprejeti moraš odgovornost za svoje izbire. Nihče ni rekel, da je duhovna pot lahka, nikoli ni
bila. V resnici obstajata dve poti; pot modrosti in pot nevednosti. Pot modrosti je iskanje svojega višjega
jaza. Pot nevednosti je pehanje za užitki. Naslada, ki jo obrodijo čuti je začasna. In vse kar je začasno pade
pod zamahom smrti. Moje popotovanje se je začelo hitro in temeljito. Eden od tistih, ki so me s svojo
modrostjo vodili na moji poti je tudi Deepak Chopra, ki pravi, da je stopnja odločanja naslednje inkarnacije
odvisna od tega, kako neobremenjeno si zmoremo sami sebe ogledati na astralni ravni. Tisti, ki jih ženejo
obsedenosti, nuje, zasvojenosti in nezavedni nagoni, imajo najmanj svobodne izbire. Čim več tega se
osvobodimo, toliko več možnosti izbiranja imamo. Postati priča brez želja je izziv moje poti ... samo biti.

Moje poslanstvo je zalezovati svoje notranje sence in jih spreminjati v svoje zaveznike, tukaj sem zato, da
izmojstrim sebe v sebi, zavest v zavedanju Enosti, biti to, kar sem - Tišina v božanski milini in ljubezni. In
zato opuščam vse, s čimer se izogibam sami sebi. Izbrala sem zavestno umiranje za stare spomine, vzgojo,
navade in samozanikanje, torej vse tisto, kar moj um uporablja, da ne bi videl samega sebe. ThetaHealing
mi je dal drug pogled na svet, kot na projekcijo zavesti. Vse je ENO in vse ravni obstoja prežema duh.

V veliko čast in radost mi je prebujati druge na poti, biti sopotnik na prostranih širjavah zavesti,
povezovalec svetov in kraljestev. Ljudem prenašati sporočila Nevidnega sveta, pomagati izboljšati kvaliteto
bivanja na našem zeleno-modrem planetu, širiti znanje o ustvarjanju svetega prostora in ljudem približati
koncept, da je prostor v katerem živimo v tesni povezavi z razvojem naše notranjosti - duše in obratno.

In kot že tolikokrat na vijugasti svilnati poti, ki ji pravimo življenje me pot pelje v neznano. A tokrat z
vedenjem: SI BOŽANSKOST, POTOPLJENA V BOŽANSKOST, KI SAMA SEBE IZKUŠA KOT INDIVIDUALNI VIDIK
BOŽANSKOSTI. DIVINE.SI

Trije koncepti DIVINE.SI v sebi zdru čevanje in individualno svetovanje skozi DIVINE Awakening
ali Bo čne otoke
skozi , ter preko DIVINE Remembering ali Bo

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

Taja Albolena

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami

DIVINE
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