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Pozdrav svetlobe !

Levim se, kot ka

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

ča, katere čas je pri čim svojo staro ko čim novo, bolj svileno, bolj
čo. In verjamem, da nisem edina, mnogi se levijo in mnogi izgubljajo pamet, taki

časi pač. Morda se zdaj bolj kot kdajkoli prej zavedam daru čin, ki te
vodijo, usmerjajo in ti dajo natanko tisto, kar potrebuje če, tokrat letimo v
spremembo in nič več nas ne more ustaviti, tudi tiste ne, ki bi si to

Junij bo mesec, ki ga nikakor ne smete zamuditi, zato sedite za volane, se jih trdno oprimite in
previdno če jih do sedaj niste opazili,

či, kajti sedaj prestavljamo v novo brzino.
Naravnajte torej sede

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

Taja Albolena

šel, sla žo in obla
žametno in prilegajo

življenja in vseh spletov okoliš
š. A tokrat je vseeno druga

želeli.

šofirajte skozi ta mesec. Prinesel bo spremembe in široko odprite
o

že, pospravite mizice in se pripnite, kajti poleteli bomo.

žanski zavesti

"Največja nevarnost pred neuspehom
je na začetku podviga ali pa tik pred ciljem.
Ljudje se navadno potopijo v bližini kopna."

Ralph Waldo Emerson-

MISEL MESEC AMISEL MESECA



Verjetno se boste strinjali z menoj,

Prazna luna bo v ponedeljek 22.6. in nas bo vodila v novo
kreacijo, novo manifestacijo. Rak je znamenje povezano z
Luno, z intuicijo in
lunarno boginjo v sebi in zase ustvarite vse tisto, kar si
najbolj

če rečem, da to ni najbolj lahek in enostaven čas zato, da se inkarnira
čno telo. Toliko stvari se dogaja na energetskih nivojih, toliko sprememb, ki jih fizično telo le s te

čas, ki so ga mnogi napovedovali, čas, ko bo moč in prevodnost na čnega sistema
tista, ki bo odločala o tem ali bomo ohranili razsodnost in zdravo pamet ob vsem kar se dogaja. Tom
Kenyon nam je povedal, kako so mu Hatorjanci pred leti rekli, da bo pri čas, ko se bodo ljudje začeli
izgubljati, in takrat je mislil, da govorijo o tem, da ne bodo dojemali stvari, ne pa da bodo odhajali v
mentalne ustanove, ker se jim bo po domače rečeno zme če se ti naenkrat odpre srce in vidi

če hkrati vidi
če nič ne ve

čase, se z lahkoto izgubimo in občutimo ločenost. Nikoli do sedaj ni bilo tako zelo pomembno kot je
sedaj, da ostanete prizemljeni v svojih fizičnih telesih, da dr

čno luč skozi telesa v mamo Zemljo.
čnej , sonce po čnej

č
sonca in intenzivnost dogajanja na planetu Zemlja v zadnjem času. In energija se bo čala. V
času poletnega solsticija se bo energija Prebujenja aktivirala v

č ljudi se bo prebudilo v realnost svojega vi času pospe

časnej čevanje,
preden mu je dovolj udobno. Ko sta tvoja du povezana s tvojo fizično energijo, bo čutil
neskončno čnega zavedanja, hkrati pa bo čutil spočitost in spro čenost ter lahkotnost v
svojem fizičnem bitju. Če se v tem času čuti čuti

če čuti časniti stvari, ker tvoje telo ne dohaja
tvoje du času sedaj.

času je prizemljevanje, povezovanje s svojim fizičnim telesom in prisotnost v
tem trenutku tukaj in sedaj. U

čenja, ki si jim priča. Vsak dan se na koncu dneva zahvali za vse izku

če se ne znamo poslu
ča da se moramo umiriti inse bolj zlagoma podati v proces

Prisotnosti in povezovanja.

Junij je v znamenju energije dvojčkov, kar čnih delov v nas samih.
Hkrati pa je energija du čic v tem času podprta s strani kozmične energije. Energija Plamena dvojčka
aktivira notranjo poroko med notranjo esenco

čenost na lepoto, milino, umetnost,
čas osredotočanja na počitek,

čnega

času kozmičnega povezovanja in prebujanja du
čeli zavedati svoje vloge v

š v
fizi žavo
dohaja. Prihaja šega živ

šel

šalo. In š vse
tako kot je, š soobstoj vseh svetov in kraljestev se ti res lahko zdi, da se ti je popolnoma
zmešalo, š o drugih realnostih.

Mi smo tisti skozi katere se realnosti svetlobe inkarnirajo in prizemljujejo in v vsej intenzivnosti dogajanja
zadnje

žite svojo energijo in svetlobo v srcu, v svojem
centru. Sedaj prizemljujemo kozmi
Opazili ste, da energija na planetu postaja vedno mo ša šilja vedno mo še valove svoje
plazme na Zemljo in nas spodbuja v prehodu zavesti, ki se odvija na Zemlji. To lahko opazujete skozi mo

še naprej ja
življenju mnogih ljudi po vsem svetu in

vedno ve šjega jaza. V tem šene svetlobne energije,
mnogi poskušate živeti svoje materialno življenje s svetlobno hitrostjo, ki je udobna za vašo dušo. Ob tem
pa radi pozabljamo na sveto povezavo naše duše in telesa in da mora biti telo v tej navezavi enakovredno
in zadovoljno. Korak telesa je po ši. Telo potrebuje izkušnje, ovrednotenje, razsojanje in razlo

ša in Duh š v sebi
širino Kozmi š š

š zaskrbljeno, š nestrpnost, tesnobo, depresijo ali imaš
druge simptome stiske, ali š, da si neprizemljen, moraš upo

še. Pomembno je najti mesto udobja in dobrobiti za vse dele tvojega bitja v tem

Tisto kar je pomembno v tem
živajte vsak dan posebej, z zavestjo da gre za dar Duha. Zahvaljuj se in bodi

hvaležen za vse blagoslove in u šnje, vse
ljudi in še posebej za vse izzive tistega dne. Biti prisoten pomeni vrednotiti in globoko ceniti ter
blagoslavljati vse, kar je v tvojem življenju, kot dar Kreacije, Vira vsega kar je.

Energije v juniju podpirajo proces notranjega uravnovešanja in šati nas utegne telo
na to opozoriti z “boleznijo”, ki nam sporo

še dodatno podpira uravnovešanje razli
š dvoj

ženske in notranjo esenco moškega in deluje na solarnem
ravnovesju teh dveh energij v nas samih. V juniju pa tudi Venera, ki predstavlja žensko energijo in Mars, ki
predstavlja moško energijo skupaj potujeta skozi znamenje Bika. Bik, ki je v drugi hiši in mu vlada Venera,
pa ustvarja osrediš
udobje in obilje. Zato je to
na radost v tvojem življenju, na dobrobit tvojega fizi
telesa na Zemlji.
V tem še,
se boste bolj za skupnosti.

ženskimi kvalitetami. Povežite se z

želite.
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M E D I TAC I JA M I R U V P O D P O RO O C EA N O MME DITACI JA MIRU V P O D P O RO O C EAN O M

Poi
Ustvarite tok

Zlata svetloba te spro

nim srcem Mame Zemlje in vdihni energijo ljubezni iz srca Gaje v svoje
srce. Sedaj izdihni skozi zgornje

š
žive energije skozi svoje telo. Z vsakim dihom se bolj sprostite. Z vsakim dihom se

sproš žema vsako celico tvojega telesa š

ži se s krista
ži z brezpogojno ljubeznijo O

š ljubljenega, negovanega in varnega in vdihni vse to v svoje srce.

čite si mirno mesto in sedite ali se ulezite. Globoko dihajte in si dopustite, da dih očisti vso zastalo
energijo

čenost v telesu povečuje in pre ča, umirja in te
povezuje z Vsem kar je. Vdihni zlato svetlobo v srce in izdihni skozi vse spodnje čakre dol v sam center
Mame Zemlje. Pove

čakre v samo srce Vesolja in se pove četa
Kozmosa. Dovoli si, da se čuti

.
.

l

Premakni se v povezavo s Stvarstvom, z Virom vsega kar je in na Zemljo poglej iz vesolja. Kot
. Opazuj njeno lepoto,

Dovoli si biti v tej energiji Enosti in povezanosti. V tem stanju ljubezni in bla

Starodavni mojstri, stare ....vstopa
.

Kiti so navigatorji bo

. Gre za svetlobo kozmi

.

Z bo .

MIR ZA ZEMLJO
MIR ZA OCEANE

MIR ZA ZEMLJO
MIR ZA OCEANE

MIR ZA ZEMLJO
MIR ZA OCEANE

Predstavljaj si oceane popolne, zdrave in utripajo
.

MIR ZA ZEMLJO
MIR ZA OCEANE

MIR ZA ZEMLJO
MIR ZA OCEANE

MIR ZA ZEMLJO
MIR ZA OCEANE

Predstavljaj si sebe v azurno modri vodi oceana. Plava

. Vstopi v mir in lepoto tega kraja. Obdaja te glasba in ko se premakne

In tako bodi. Kon

čudovit modri
dragulj Zemlja seva svetlobo čudovite modrozelene oceane, gore in doline, travnike
in pu čave, reke in jezera, opazuj

čuti hvale

čegain
kreativnega pulza električno modre energije. Gre za zavest kitov, energijo kitov in delfinov. Dovoli temu
utripu sijoče modre energije, da vstopi v tvoje bitje, ko vstopi

čni vodniki so s teboj v tem objemu brezpogojne ljubezni
čni ocean luči in kreacije

ča iz srca kozmosa na Zemljo. Kiti sprejemajo in usmerjajo to energijo,

delfini pa igrivo plavajo v energiji in jo usmerjajo v sam center Zemlje čne obnove. Za

rojstvo mnovih sanj gre. Kiti s teboj delijo kreacijo novih sanj za Zemljo. Povabijo te, da se jim pridru

če z čem partnerstvu vizualiziraj ljudi in
kite. Vnesi sedaj s svojo namero mir in ljubezen v oceane. Ljubeče soustvarjanje...

čano je.

š živali in ptice in insekte. Ter ljudi, ki so izbrali Zemljo za svoj Dom.In ko
opazuješ Zemljo in vse njene prebivalce, se tvoje srce napolni z ljubeznijo. Tako dobra je in lepa. Popolna
je. Za žnost v svojem srce in sedaj pošlji to hvaležnost mami Zemlji.

ženosti se zaveš Ljube

š v sveto komunikacijo s svetlobo kitov in
delfinov.

šine in kozmi š v
kozmi

žanskih oceanov in sedaj te vabijo, da se jim pridružiš sedaj. Sedaj opaziš spiralo

diamantne svetlobe, ki se spuš

žiš v tej

kreaciji novih sanj za Zemljo

žansko svetlobo in ljubeznijo sedajpošlji energijo dol v Zemljo. Sanjaj. Ustvarjaj

življenjem. V ljube

š s kiti in delfini, brez težav dihaš pod vodo in ocean
te podpira in neguje. Potopiš se dol in dol in dol, v globine oceana do samega Oceanskega templja na dnu
oseana š k oltarju tam najdeš daritve
LJUBEZNI IN HVALEŽNOSTI. “ Jaz ljubmi vse kar je in se zahvaljujem vsemu kar je. Napolnjen sem z
ljubeznijo, napolnjen sem s hvaležnostjo, JAZ SEM, KI SEM. Hvala. Hvala. Hvala.



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

BRONCIT ...

Afirmacija deve kristala

kamen bivanja tukaj in sedaj

“Moja mo m
prina m m

te m
ja in sem zato mo Ko ste

pripravljeni sprejeti odgovornost za svoje
Še posebej uspešno zdravim

travme, ki so nastale zaradi poškodb ali nasilja in so pustile trajne posledice v duši. Pomagam prevajati
zunanje vplive in obvarujem dušo pred bolečinami in depresijami. ”

Broncit uravnove
, mo

ost

.

Greje telo in mu pomaga, da se sprosti. Pomaga odpustiti

Pomaga odvrniti vse negativne energije usmerjene v vas
Pripomore h kreativnim re

Za razpr

: " Sedaj se zavestno odlo

č delovanja je skoncentrirana na prvo in drugo čakro. Aktivno prizemljuje energijo, kar
p občutek varnosti in stabilnosti. Krepi odločnost, notranjo moč in potrpežljivost ter pomaga ,
da ostane usmerjeni k začrtanim ciljem. Pomaga prepoznati in razbliniti miselne vzorce negativnih
prepričan čan zaveznik vsem tistim, ki hodite po svoji poti osebnega razvoja.

čnost in kislost v telesu. Pomaga pri absorpciji
S polaganjem broncita ali broncitno vodo blaži zgodnje kazalce

staranja in izsušen kože. Regulira vitaminsko in mineralno potrebo kože, jo naredi odpornejšo in
pomaga pri izpuščajih, alergijah, aknah in drugih kožnih obolenjih. Blaži in odpravlja mišične krče,
posebej v ramenih in išiasu, ledvenem useku. Dobro pomaga tudi
pri dihalnih težavah, bronhijih, ki nastanejo zaradi naravne
onesnaženosti in izpušnih plinov. Izboljša sprejemanje kisika skozi
pljuča in njegov transport do organov, istočasno pa transport
kisika tudi regulira. Broncit najbolj pomaga pri dobavi kisika
organom in predvsem možganom

čustvene
napetosti. Broncit zdravi

čni plete čno čakro, in si nato
vizualizirajte dogodek ali situacijo.

čam zase in sprejemam potrebne akcije ne
"

ša

življenje, vam pomagam prevzeti nadzor nad svojim
življenjem. Kot kamen prisotnosti pomagam, da vidite stvari vnaprej.

ša bazi železa. Broncit varuje pred cistami
v organih predvsem v možganih.

že nastale duševne rane.

.
šitvam in k bolj okretnemu razmišljanju.

šitev nervoze se ulezite in si broncit položite na son ž ali sr

žno in
usklajeno. Sprejemam spremembo sedaj.



Litha, Poletni solsticij, 21. junij
Ključ: Svetloba, lepota, toplota

Simbol: Boben, Zelišča, modra in zelena sveča
Kristal: Biseri, Smaragd, Žad, Safir

Boginja: Juno je kraljica obstoja,boginja
ženskosti,ljubezni in medsebojnih odnosov

Od tega dne naprej se dnevi krajšajo in noči daljšajo. To je
čas toplote, ko je poletje na svojem vrhuncu. Prihajajo prvi
sadeži, prva žetev, življenje je lahkotno in vse je dobro.

Litha je praznik, ko se jedo jagode. Ko se praznuje nosečnost
boginje, ko je v fazi najvišje rasti in kreativnosti. Je čas
primeren za vse vrste zdravljenja in igro.

Cvetje v tem času kaže svojo najlepšo podobo z močnimi
barvami, ki nas opominjajo na veselje in pozitivno energijo.

To je odličen čas za čiščenje vsega, kar ne potrebujete več in
vzpostavljanje trdnih temeljev. Uporabite ogenj za čiščenje
in energetiziranje.

Čez dan se napolnite s sončno energijo. 21. junija zvečer je
primeren čas za druženje in zabavo, ples, bobnanje in petje
z družbo, v kateri se dobro počutite.

V SRE DIŠČU . . . POLETNI SOLSTIC I JV SRE DIŠČU . . . POLETNI SOLSTIC I J

Litha, ki so ga poznali tudi kot Midsummer, je praznik poletnega solsticija. Tehni
equinox-a, datum lahko variira za nekaj dni. Poletni solsticij se pojavi, ko sonce vstopi v

ozvedje Raka in do

Boginja, ki je v svojem aspektu mladenke sre Beltane, je sedaj
mati, nose

dobi toploto s pomo

.

V starodavnem praznovanju Galcev, je bila boginja, ki so jo Epona. Epona je boginja, ki jo upodabljajo kot

Medicinsko kolo , kamniti krog
Indijancev je vedno poravnan z vzhajajo

Kelti so praznovali od son
Midsummer Night's Eve.

V Angliji so ta dan imenovali St. John's Eve, in po son

Tradicionalno je h kresu sodil tudi ples in to je bila no

čno gledano je solsticij astronomska
točka in glede na proces

č.

čala mladega boga na dan svete poroke, na praznik
ča je, kot je mati Zemlja noseča z novo rastjo, ki bo postala častimo kot kraljico poletja. Skozi

njeno dru čjo katere ustvari novo
člove

častili

častili. Vesta je boginja domačega ognji ča, povezana je z ognjem in zato je kresovanje, pri čast v
tem času za čo v njeno čast.

čim soncem na dan sončnega solsticija, kar ka

čnega zahoda do sončnega zahoda, tako se je praznovanje vedno začelo en dan pred
praznovanjem, na večer, ko so pri

čnem zahodu so pri
č za ponočnjake. Ljudje so stra č. Ena od navad pa je bila tudi

skok čez ogenj za srečo. Poleg tega pa so na ulicah namestili svetilke, ljudje so nosili bakle.
č, ko se je pojavil samorog, plesalec oblečen v samoroga, poleg

njega pa so se pojavljali tudi zmaji. Na ta dan so obnavljali meje svojega posestva in meje mesta.

življamo najdaljši dan in najkrajšo no

žetev. Mati
ženje z moško silo Sonca, mati Zemlja življenje. Njegova

energija se bo rodila skozi sadeže. In ob žetvi bosta ti dve energiji postali del škega kraljestva, skozi použitev
sadežev njunega združenja, sodelovanja in sostvarjenja. Tako se bog voljno žrtvuje in postane seme svojega
ponovnega rojstva, ko se kolo življenja vrti

žensko, ki jezdi na belem konju ali se kaže kot bela kobila. V starem Rimu je bila Vesta, boginja srca tista, ki so jo
š žiganje ognja v njeno

želeno. V svoj dom jo lahko povabite tako, da prižgete sve
že na pomembnost, ki so jo

izkazovali temu obdobju v kolesu leta.

žgali kresove. To je bil tudi dan Shakespearovega

žgali velike krasove, ki so odganjali zle
duhove in so hkrati služili kot lu žili ob kresu skozi celo no



TRANZIT NEPTUNA I - ZVONE TURKČEZ 8. H ŠO
Neptun je višja oktava Venere in prinaša lepoto na višji duhovni stopnji. On vlada nad sanjami, podzavestjo,
iluzijo, fantazijo, vsemu magičnemu, ter nad vsemi očarljivimi stvarmi.
V natalnem horoskopu kaže tudi področje, kjer smo prevarani in tudi kje mi varamo druge.
Kar se tiče tranzitov tega planeta čez hiše, pa ponavadi ne prinese pretresov kot večina ostalih planetov, ker
nam naredi »meglo« čez vprašanja določene hiše, tako da je stvar naporna šele, ko se Neptun poslovi od
hiše v kateri je gostoval, kajti takrat se dvigne megla, ki smo jo imeli na očeh in zopet gledamo precej bolj
zemeljskimi očmi na zadeve določene hiše.
Neptun za pot čez eno znamenje potrebuje 12 do 14 let, približno enako obdobje porabi za pot čez eno
hišo.

Ker je osma hiša natalnega horoskopa med drugim tudi hiša transformacije, lahko poizkusimo odstreti
delček megle, ki nam jo ustvari Neptun na poti skozi to hišo. Ta hiša govori tudi o spolnosti, vprašanjih
skupne lastnine s partnerjem, dediščini. To torej pomeni, da na teh področjih ali varamo sebe ali smo
prevarani. Na splošno v astrologiji velja, da smo ob takem tranzitu lahko prevarani glede dedovanja, da
lahko izgubimo denar zaradi partnerja, da smo lahko prevarani v spolnosti.

Večina ljudi kar si avtomatsko predstavlja, da se bo to res zgodilo in se ne zaveda, da se tudi prevare zgodijo
samo zato, da se nekaj naučimo iz tega, da so v resnici to samo lekcije, ki jih moramo ozavestit.
Torej, če je določen problem že razrešen niti ni potrebno, da sploh pride v naše življenje. V primeru, da
imamo vzorce, ki bi lahko pripeljali v to situacijo počiščene, se prevara ne bo zgodila in bomo pri tem
tranzitu dobili edino le ogromne količine božanske ljubezni, ne glede na to, kaj nam je napovedal astrolog.

Glede na to, da je iluzij nešteto, da je vsak posameznik dovzeten za drugačne iluzije, jih je seveda
nemogoče »dati v seznam«, lahko pogledamo eno izmed pogostih iluzij in nekaj možnih vzorcev, da pride
do te konkretne težave.

Ena od stvari, ki se lahko zgodijo ob tranzitu Neptuna čez osmo hišo je tudi popolna izguba želje po
spolnosti, se pravi do impotence oziroma frigidnosti.

Pri moških ta težava povzroči psihološko neravnovesje, sproži vprašanja lastne vrednosti, medtem ko pa se
pri ženskah pa rado zgodi da si »ustvarijo bolezen«, da jim tega ni treba počet. Ta bolezen se ponavadi res
naseli v telesu in ostane dokler Neptunova vprašanja niso rešena.

Kaj bi bili možni vzroki?

Kot že rečeno, Neptun je višja oktava Venere, kar pomeni da so za Venero predvsem pomembni zemeljski
užitki, njeno »delo« je prizemljevanje božanske ljubezni v fizično realnost tukaj in sedaj, medtem ko pri
Neptunu zgleda kot da mogoče sploh še ni slišal za zemljo. Njegovo kraljestvo ni v trdni obliki in ne pozna
zemeljskih energij, zanj je ljubezen popolno zlitje vseh energij, zanj ljubezen ni ne moška ne ženska
energija, zanj obstaja samo Ljubezen.

Vemo v kakšnem svetu živimo. Vedno se nekaj mudi, treba je narediti čim več, ogromno je stresa in tako
naprej. Te stvari seveda tudi vplivajo na spolno življenje, tudi tam se gre dostikrat za tekmovanje in
dokazovanje, spolnost se tudi včasih uporablja za sproščanje stresa, za nadvlado nad partnerjem, za
samodokazovanje in podobno.

Tudi na tem področju se marsikomu zdi, da je pomembno, da se v čim krajšem času naredi čim več in čim
bolje, saj nas čaka še toliko stvari, ki jih je treba naredit. Moški naj bi čim bolje zadovoljil partnerko, ženska
naj bi obvezno doživela orgazem in tako naprej.

Dostikrat si zato oboji pomagajo z raznoraznimi pornografskimi asociacijami, kar sicer samo po sebi niti ni
problem, problem je v tem, da se lahko zgodi, da nihče ne ve »kaj je moje, kaj je tvoje in kateri so občutki iz
nekega prizora«.
Na podzavestni ravni se ponavadi ve, kaj je od koga in Neptun, ki je mojster iluzij, nam z novo iluzijo
pokaže, da mu to ni všeč in tako pride situacije, ko na zavestni ravni nikomur ni nič jasno, fizično telo pa se
upre z vso silo.

ASTRO KOT IČEKA ST RO KOT IČ EK



Dogaja se celo, da spolni užitek sploh ni od osebe, ki ga je doživela, pač pa je bil skopiran iz določenega
pornografskega prizora, ki smo ga na nek način vnesli v naše telo, zato se lahko na nezavednem pojavi gnus
nad samim sabo, jeza da si tako pokvarjen, ali kaj podobnega.
Dejstvo je, da nikoli ne veš kakšni občutki so v nekem tujem orgazmu, sploh pa ne v pornografskem.

Tudi to je potrebno upoštevat, da pri izmenjavi energij med spolnostjo težko točno definiramo, »kaj je tvoje
in kaj moje«, zato je potrebno veliko poguma in potrpljenja, pa seveda tudi brezpogojne ljubezni, če želimo
analizirat in razčistiti problem.

Kot vse probleme je tudi to možno očisti, razrešiti in poslati v božjo luč, je pa seveda potrebno precej
poguma, da se sploh drznemo dregniti v ta problem.

Kako bi se lotili tega problema?

Seveda se mora najprej klient sam odločit in zbrat pogum, da se loti tega, vsako prigovarjanje terapevta, da
je obvezno pogledat te stvari, v takem primeru problem potisne samo globlje v podzavest in ga je še teže
razrešit.

Ko klient dovoli, da se pogleda take primere, se na primer s pomočjo Theta Healinga lahko ugotovi in
testira kateri občutki, prizori in podobno so v telesu, oziroma v podzavesti klienta, nato se vse to pošlje v
božjo luč. Praviloma je koristno, da se te občutke spusti tudi iz organov, ki so bili pri tem udeleženi, pa
seveda tudi iz kože, saj ravno ta predstavlja naš stik s svetom.
Včasih se lahko naredi vse skupaj v paketu, včasih pa je potrebno iti od situacije do situacije. Lahko se tudi
zgodi, da ko smo očistili najbolj očitne stvari, udarijo na plan globlje stvari, zato je potrebno vedeti, da se
po vsej verjetnosti problema ne moremo rešit v eni seansi, pa seveda tudi to, da v primeru, če bomo
prenehali nekje na polovici, to lahko klienta porine v večje težave, kot če se zdravljenja sploh ne bi lotili.

Preden se lotimo takega početja bi bilo dobro, da se klient in terapevt zavedata tudi tega, da zdravljenje
poteka preko Boga in da je to pravzaprav pošiljanje božje ljubezni v klientovo telo ali v določeno situacijo.
Vem, da je na načelni ravni to jasno vsakomur, vendar se lahko zgodi, da nastane »filozofski problem«, v
primeru, da na primer razrešujemo situacijo posilstva in v to pošiljamo božjo ljubezen. Včasih je namreč
potrebno to energijo poslati tudi v posiljevalca, da lahko pozdravimo klienta. Če bi kakršno koli jezo poslali
v tak prizor, se lahko zgodi, da to prileti kot bumerang nazaj v klienta, pa imamo zopet zaplet.
Vedeti je namreč treba, da Neptun tudi na posiljevalce gleda iz svojega zornega kota, iz stališča
nezavednega. Z njegove perspektive zgleda kot da je na nivoju duše potrebno ogromno ljubezni, da se duša
odloči, da sprejme vlogo posiljevalca in tako pomaga žrtvi razrešit določena vprašanja.

Seveda, na naših nivojih zgleda to precej drugače, tudi to je dejstvo.

Možna je tudi situacija, da ima ženska zelo slabo mnenje o moških (so prasci, samo eno jim hodi po glavi…).
Lahko se zgodi, da si potem na nezavednem nivoju izbere impotentnega moškega, kar je sicer na začetku
mogoče tudi najbolj varna odločitev, kasneje pa se izkaže da je to velik problem tudi za žensko, saj sedaj
čuti da je varno, da se spusti v spolnost, partnerjevo »orodje« pa še vedno ne funkcionira.
Tukaj je tudi potrebno delat na obeh, ženska naj bi spustila zamere do moških, moški pa dolžnost, da v
svoje življenje vleče ženske, ki so jih moški prizadeli. Lahko da ima moški na nezavednem tudi prepričanje
da so ženske nasilne.
V takih primerih ni nič nenavadnega, da ima moški občutek, da ga partnerka na nek način posiljuje,
obenem pa ima tudi partnerka občutek, da jo moški na nek način zlorablja, oziroma energetsko posiljuje.

Vsak problem zgleda veliko težje rešljiv, dokler se ne lotimo reševanja, ko pa ga rešimo in pogledamo nazaj,
pa včasih vidimo, da smo »iz muhe delali slona«, tako da tudi v takih in podobnih primerih lahko razrešimo
marsikaj, kar se nam na začetku zdi nerešljivo.

Pri reševanju zapletov na področju spolnosti, bi lahko potegnili tudi kako modrost iz svetopisemske prilike o
Mariji Magdaleni in njenemu kamenjanju.
Ko so jo hoteli namreč kamenjat zaradi njenega prešuštva je pristopil Jezus, ljudem razložil da nima nič
proti temu, da jo kamenjajo, vendar naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha.

ASTRO KOT IČEK . . . nada l jevanjeA ST RO KOT IČ EK . . . nada l jevanje
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Nihče ni si ni upal vreči prvega kamenja.

Tudi v zgoraj navedenih primerih ni jasno, kdo je kriv in zakaj, pravzaprav tudi to v resnici ni nikoli važno,
pomembno je samo to, da se problem razreši, in da je klient zopet »deležen božje ljubezni«.

Čim več Božanske ljubezni, brez nepotrebnih zapletov vam želi

Vsak sram je v bistvu nepotreben, saj še celo v svetem pismu na primeru Marije Magdalene vidimo, da
lahko vsaka prešuštnica ali prešuštnik, lahko postane svetnica ali svetnik, ne glede na to kaj je pravzaprav
res in kaj ne.

ASTRO KOT IČEK . . . nada l jevanjeA ST RO KOT IČ EK . . . nada l jevanje

ZDRAVE NOVOSTI V ZVEZDI

Da bo poletje polno zdravih sladkosti so v
Kavarni in slaščičarni Zvezda pripravili
100 % SADNI in RIŽEV SLADOLED.

100 % SADNI SLADOLED ne vsebuje surovin živalskega izvora, holesterola, glutena, laktoze in saharoze.
Dodana mu je le fruktoza. Je nizkokaloričen in lahko prebavljiv.

Tudi RIŽEV SLADOLED, ki je narejen na osnovi riževega mleka, ne vsebuje surovin živalskega izvora,
holesterola, glutena, laktoze in saharoze. Je nizkokaloričen in lahko prebavljiv.

Obišč te v Kavarni in slaščičarni Zvezda, na Wolfovi ulici 14 v Ljubljani ali na Slovenski cesti 34
(Hotel Slon) in v BTC-ju, Hala 12, Šmartinska 152.

Za dodatne informacije na kavarna.zvezda@siol.net ali telefon 01 421 90 90.

e jih lahko

so na voljo u

N AŠ IZBOR . . .N AŠ IZBOR . . .



BO .. Gregg BradenŽANSKA MATRICA. .
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- Božanska matrica je posoda, ki vsebuje vesolje,
je most med vsemi stvarmi in je ogledalo, ki nam kaže, kaj smo ustvarili.

- Vse v našem svetu je povezano z vsem drugim.

- Da se dotaknemo same sile vesolja,
moramo videti sami sebe kot del sveta, namesto, da se vidimo ločene od njega.

- Ko je enkrat nekaj združeno,
to ostane vedno povezano, če je ali ne to fizično spojeno.

- Dejanje osredotočanja naše zavesti je dejanje ustvarjanja.

- Vsi imamo moč, da ustvarimo spremembe, ki jih izberemo.

- Fokus našega zavedanja postane resničnost našega sveta.

- Samo preprosto povedati, da sprejmemo novo resničnost, ni dovolj.

- Čutenje je jezik, ki govori z božansko matrico.
Občuti, kot da so tvoji cilji že doseženi in da so tvoje molitve ravnokar uslišane.

- Ni vsak občutek tisti, ki deluje, temveč samo tisti, ki je brez ega in sodbe.

- V svojem življenju moramo postati tista 'stvar',
ki smo si jo izbrali, da jo bomo doživeli kot naš svet.

- Nismo omejeni s fizičnimi zakoni, ki jih poznamo danes.

- V holografskem "nekaj" vsak del od "nekaj" odseva celoto "nekaj".

- Univerzalno povezan hologram zavesti obljublja,
ko ustvarjamo naše dobre želje in molitve, takojšnje sprejemanje na poslan naslov.

- Skozi hologram zavesti se male spremembe v naših življenjih
odsevajo vsepovsod v našem svetu.

- Zahtevano minimalno število ljudi za
"začetni skok" spremembe v zavesti je manj kot 1 % populacije.

- Božanska matrica služi kot ogledalo v našem svetu razmerij,
ki jih ustvarjamo z našimi prepričanji.

- Korenine naših "negativnih" izkušenj privedejo
do enega od treh univerzalnih zakonov ali do kombinacije vseh treh:

obupanje, nizka samovrednost in pomanjkanje zaupanja.

- Naša resnična prepričanja se zrcalijo v naših najintimnejših odnosih.

- V naših življenjih moramo postati tista 'prava stvar',
ki jo izberemo za doživljanje našega sveta.

Č I . . .STO SV EŽ EČ I . . .STO SV EŽE



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.
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