
stevilka 35 ma 2009j
Pozdrav svetlobe !

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, je rekel Gandi. Bodi. Bodi to, kar si. Jaz sem, ki sem

n ob tej prilo

V mesecu maju, ki je
. In pri nas na kmetih,

kot je ugotovila moja prijateljica, kresni

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

.
Maj je prinesel poletje in opojno dehtenje narave, ki se je zaljubljeno zagledala v prve cvetove vrtnic.
I č

čnih sprememb v mojem

čem ali ne. No vsaj z ročno se ne vozim več po teh avtocestah

čke černe steze,
ko se podajamo v globine či svoje du

čna hvale čih vsakdana srečujemo, je ključ za
neskončno milino, ne čnost, ki jo vesolje deli z nami. Zato kot pravijo angeli;

čni ta trenutek tukaj in sedaj... in vedno.
In ob tej izjemni priliki čih, ki z menoj
soustvarjate in delite svoja vesolja, vedenja in modrost, v tistih izjemno dragocenih trenutkih, ko se
srečamo, objamemo, se nasmejimo in enostavno BIVAMO. Hvala da STE!

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

Taja Albolena

žnosti se je 35 številka Namarie oblekla v novo oblekco. Sprememba je pa naša stalnica
in letošnje leto jih trosi v izobilju. Ne vem kako je z vami, pri meni je cikel mo
življenju naravnan nekako na tri leta. Vsake tri leta se nekaj zelo spremeni, vesolje me enostavno
prestavi na naslednji nivo, pa naj to ho
življenja in si dam dovoljenje, da spremembo hitro in lahkotno osvojim.

že skoraj odbrzel mimo, nas bo umirjala deva Amazonita in opojno dehtenje
majskega cvetja nas spremlja vse od Beltane-a, keltskega praznika zaljubljencev

že letajo naokoli. In zvezde nam osvetljujejo ve
žametne no še.

Neskon žnost življenju in vsem, s katerimi se na svojih križiš
žnost in ljube živite, ljubite

in bodite sre
želim svojo hvaležnost izraziti vsem tistim, ki ste na mojih križiš

žanski zavesti

Kakor ne morete ujeti sončnih žarkov,
tako tudi resnice ni mogoče ukleniti.

Indijska modrost-

MISEL MESEC AMISEL MESECA



Mnogi vedo, nekje znotraj v žametnih globinah srca, da smo nekoč, nekje živeli v popolni harmoniji z vsem
kar je. In da smo se v skladu z božanskim načrtom odločili za eksperiment, da gremo v zavest posameznika
in se skozi njo ponovno združimo v zavest enega. Iluzija ločenosti je bila tista, ki nam je omogočila razvoj
individualne zavesti, sedaj pa je prišel tisti čas, ko naj bi ponovno postali zavestno soustvarjalci z Duhom in
Duh hkrati. »Človeški angeli«naj bi hkrati poznali in živeli svoj individualni jaz in Božanski jaz zavestno in v
svojem polnem opolnomočenju. Zato je bila iluzija ločenosti nujno potrebna, da bi razvili sposobnosti,
vedenje in razumevanje Enosti v Dvojnosti in da bi se skozi Dvojnost ponovno združili v Enosti.
Zavedanje da gre za našo izbiro je izjemno pomembno. Zavedanje, da izbiramo vse stvari v svojem življenju
je ključno za razumevanje sebe v tem svetu tukaj in sedaj. Raziskovanje pozabe, teme, ločitve je bilo
pomembno zato, da se lahko sedaj ponovno vrnemo v srce Boga z vedenjem, da nas NIČ, ne glede na to,
kako temno je, ne more ločiti od ljubezni Velikega srca in da lahko vedno najdemo pot domov, ne glede na
to, kaj se nam zgodi na samem potovanju.

Verjetno ste že slišali za Atlantido, čas velikega napredka in propada tedanje civilizacije. Zavest je bila v
tistem času na visoki stopnji, vendar je bil strah pred inkarnacijo, pred »ujetostjo« na materialni ravni, brez
dostopa do Luči in ločeno od Vira tako velik, da se je strah začel manifestirati v Kolektivni zavesti človeštva.
Ljudje so izgubili čistost in svoj sij, ko se je ločitev začela udejanjati. To se je še posebej jasno izrazilo skozi
tiste, ki so bili zadolženi za energijo velikih kristalov, ki so bili programirani, da držijo Božansko esenco kot
energijo za ves planet in da planetu pomagajo biti na poti, na tem popotovanju k Luči. Počasi so veliki
kristali izgubili svojo moč in zbledeli in ko niso bili več sposobni pomagati Zemlji na njeni poti v Luč, so se
zlomili. In zlomila se je planetarna mreža mame Zemlje, ki je odvisna od kristalnih kanalov v njeni
notranjosti. Temu je sledilo obdobje kaosa, trpljenja in smrti.

In čeprav je bila uničena veličastna civilizacija Atlantide, sta modrost in luč ostala »zamrznjeni« v
planetarnih zapisih Akaše, dokler je ne bi človeštvo bilo ponovno sposobno sprejeti in objeti. In zato je za
vse tiste, ki so v času Atlantide ostali na Zemlji, občutek ločenosti neločljivo povezan s travmo, krivdo,
propadom, katastrofo in trpljenjem in kar je najbolj boleče zapuščenostjo s strani Duha. In tako smo to
dramo ločenosti, skupaj z občutki teme, strahu in krivde ter jeze nosili s seboj tako v individualnem
spominu, kot tudi v Kolektivni zavesti. Sedaj pa je čas, da se to konča. Eksperiment ločenosti se končuje in
čas je, da se ponovno povežemo s Kozmičnim srcem. Iluzija se razblinja in ljudje se prebujamo iz dolgega
spanca trpljenja.

In VI dragi moji, ste tisti, ki vodite. Izbrali ste, da boste v prvih »bojnih« vrstah, da boste na tej poti nazaj v
Enost kazali pot drugim. Prebudite se! Bodite zavestni! Spomnite se, da nikoli niste ločeni od Boga.
Čas je, da ta planet ponovno objamemo v ljubezni in povezanosti. Tokrat so odnosi naši templji in božanske
esence ne nosijo v sebi kristali, temveč je v srcu vsake prebujene in zavestne duše, ki hodi po tem planetu.
Zato se ne predajajte strahu, kajti ni se česa bati, namesto tega nas obdajajo blagoslovi prejemanja.
Dovolite si, da ste podprti in ljubljeni v tem času, tukaj in sedaj, kajti v resnici niste nikoli sami.
In v tem duhu vas vabim, da se mi pridružite na seminarju Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu na
izjemno posvečen vikend ob poletnem solsticiju, ko bomo skupaj v sebi prebujali tisto, kar je naša
božanska pot, spominjali se bomo kdo smo in kam gremo in hkrati transformirali vse stare matrice
Atlantide in ločenosti. Vem, da naključij ni in vem, da je to vedenje in sporočila, ki prihajajo na Zemljo
sedaj ključnega pomena za našo prihodnost in vse nas. Če ne drugače, se nam pridružite v meditaciji iz srca
v srce 21.6.2009 ob 17.20.
Polna luna Veska nam je odprla pot v ponovno zavedanje
naše lastne Luči. Če se sprašujete zakaj je bil ta čas okrog
10. Maja tako intenziven, sedaj veste.
Razsvetljenje in sporočila Bude so se zlivala s sočutjem in
sijajem boginje Kuan YIn in močna diamantna svetloba se
iz srca v srce zliva skozi nas še z večjo močjo in sijajem.
25. maja nas čaka prazna luna, ko bosta Shiva in Shakti
zaplesala svoj kozmični ples in se bo zavest Duše dvojčice
skozi energijo Dvojčka še bolj močno zapisala v srce.
To je nedvomno izjemen čas za manifestacijo partnerja.
Priporočam v poslušanje Gift of Love II; Oceans of Ecstasy
by Deepak Chopra and Friends. Izjemno!
Naj vas vodijo strast do življenja, radost, kreativnost,
navdih in ljubezen.
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AMAZONIT ... kamen resnice

“Harmonija mi je zelo blizu in zato ti lahko pomagam ustvariti harmonijo v sebi in v odnosu z drugimi
ljudmi. Uravnove
Ustvarjam mir v prostoru in pomagam pri komunikaciji s sabo in z drugimi, da izrazi

j
. P m krepim tvojo namero in njeno izra

Moja edre
Pomagam pri nepotrebnih , dvigujemstrah in skrbi iz telesa in pomagam
pri zdravljenju travme na m notranji spodbudim k u ni

bo asistiram pri vanju tvojih

m v pravih, iskrenih
prijateljskih vezi, pravijo mi tudi kamen prijateljstva ”

Amazonit je kamen sr

D in je
posebej blagodejen v primeru artritisa. Uravnove

in nadledvi
, razpr

s pomanjkanjem kalcija v telesu

so v stresu in so nagnjeni k
saj

prina Kamen za sanjanje, vizije in
manifestacijo.

i Pomaga, da smo
bolj e

šam moške in ženske energije in mnoge aspekte osebnosti v posamezniku.
š svojo resnico brez

pretirane š svoji viziji, da udejan iš
svoje sanje in želje ove žanje. Mo žanja je moja
posebnost in tvojemu srcu omogo žje vidiš obe plati zgodbe.

žanski zavesti š
težave s postavljanjem svojih osebnih meja sem tu da ti jih pomagam vzpostaviti.

škodb. še
ša delovanje

š žlez
ši negativne energije in blokade v živ

šuje težave

živ
šenju amazonita na teesu pomirili,

ša

ške
žljivi in da si upamo povdati svojo resnico na glas.

čustvenosti. Aktiviram sočutje v tvojem srcu in ti pomagam da zaupa
čuje intuicijo, č izra

čim da se izrazi. Pomagam, da la Aktiviram
kreativnost in komunikacijo. vibracija pr oklep omejenosti, ki preprečuje stik z dušo.

raztapljanju duševnih vzorcev
čustvenem nivoju. Prinaša mir, počitk in zavest

pripadnosti ter odkri duhovnih zdravilnih kvalitet. Če ima
Če vas skrbijo mnenja

drugih ljudi in se bojite kritike drugih sem prava izbira. Vodi prepoznavanju
.

čne in grlene čakre. Najdemo ga v modrih,
zelenkastih in turkiznih odtenkih. Pomaga pri celični regeneraciji in
pri zdravljenju travm in po eluje proti bolečinam

čitnice čnih in varuje srce. Umirjeno deluje na
živčni sistem čnem
sistemu. Dobro deluje pri osteoporozi in kot eliksir re

in tako izniči krče in napenjanje na
področju hrbta in vratu. Posebne lastnosti so blaženje bolečin pri
močnih, kroničnih ali migrenskih glavobolih v celotnem področju
lobanje. Ljudje, ki čnosti, se bodo ob
no naredi živčna vlakna bolj
elastična in prožna. Daje večjo vitalnost in življenjsko moč.
Če ga položimo pod vzglavnik, globok in sproščen spanec.

Aktivira kreativne in umetn lastnosti v nas in nam pomaga, da jih bolje izrazimo.
potrp
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SIMBOLIKA CVETJA - TAJA ALBOLENA

Cvetje nas navduš azveseljuje skozi vse leto, maj pa je še posebej mesec cvetja ravno
toliko, kot je mesec ljubezni. Cvetje s svojimi barvami, oblikami in vonjavami vpliva na našo podzavest in na
spomine, ki so tam shranjeni. Cvetje podarjamo tistim, ki nam veliko pomenijo, z njim počastimo goste,
krasimo domove, svetišča in ga darujemo bogovom. Pravijo, da cvetje nosi esenco rastline in je zato
namenjeno bogovom.

V starem Egiptu, je bila vrtna kultura na zavidljivo visoki ravni in ljudje so poznali simbolični pomen cvetja.
Lotos je bil zaradi svoje lepote, omamnega vonja in posebnosti v rasti eden najbolj kompleksnih simbolov
egipčanske kulture. Tudi lilija je bila ob boku lotosu izjemno pomemben simbol vladarjev

Simbolika cvetja je bila v antični Grčiji in kasneje v Rimu zelo prisotna. Zimzeleno rastje se je uveljavilo kot
simbol nesmrtnosti in večnega življenja. Pomladansko cvetje nosi sporočilo cikla življenja in smrti in je s
svojo barvitostjo, nežnostjo in raznolikostjo tudi nosilec ljubezenske simbolike. Cvetlice pa so v antični
kulturi dobile svoje mesto tudi v mitologiji (zgodbe o Hiakintu, Narcisu, Krokosu).

V prehodu iz poganske antike v krščanski srednji vek se je razvoj cvetlične simbolike, zaradi povezave s
poganskim svetom, ustavil. A je cerkev kmalu povrnila cvetju njegov nekdanji ugled in ustvarila nove
simbolne pomene, ki jih je vključila v krščanski nauk. V Svetem pismu je kar nekaj rastlinskih vrst (oljka,
palma, figovec, vinska trta, žito, lilija, vrtnica), ki so skozi svetopisemske zgodbe dobile različne simbolne
pomene. Večino cvetja so posvetili Mariji, “Roži vseh rož”, ki je v vlogi Božje matere izpodrinila poganske
boginje ljubezni. Cvetna simbolika je dosegla največji razcvet v poznem srednjem veku.
V devetnajstem stoletju pa je bilo zelo priljubljeno, da so ljudje sporočila, ki so jih težko povedali » na glas«
izražali s podarjanjem cvetja. Barve so imele v simboliki cvetja vedno posebno mesto;

Rdeča za ljubezen kot simbol ljubezenske strasti. Rdeča barva je vedno simbolizirala ljubezen, veselje,
strast, dinamiko. Je pravi simbol bogastva.
Izbirate lahko med:
- vrtnicami;
- tulipani;
- nageljni, ki pričajo o naklonjenosti bogov.

Rožnata za naklonjenost, je simbol nežnosti, miline in hrepenenja,
Izbirate lahko med:
- vrtnicami;
- tulipani;
- orhidejo, ki je cvet uspešnih ljudi. Kot simbol finančnega napredka jo podarite sebi ali komu drugemu za
uspeh v karieri;
- ciklama, ki simbolično »poravna vse račune« in zgladi nesporazume v medsebojnih odnosih.

Oranžna za veselje in ko želimo nekomu zaželeti srečo. Oranžna je barva sonca, ki greje, vzpostavlja
ravnotežje in nas napolni z življenjsko močjo
Izbirate lahko med:
- vrtnicami;
- tulipani;
- nageljni

Rumena za bistre misli in prebujenje, rumeno cvetje je simbol večnega obnavljanja narave. Je barva,
topline, veselja, otroškosti, svetlobe in radosti …
Izbirate lahko med: - vrtnicami;
- tulipani;
- sončnicami, ki so simbol vitalnosti;
- narcisami, ki so simbol prebujenja in večnega obnavljanja.

vedno znova . R nas
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Modra pomirja, predstavlja modrost in simbolično izraža spoštovanje in cenjenje Je pomirjujoča, nevtralna,
elegantna (modro cvetlico poklonite nekomu, ki ga resnično cenite in spoštujete, malce manj priporočljiva
je za zaljubljence, razen če gre za najljubšo barvo).
Izbirate lahko med:
- hijacintami, ki simbolizirajo lepoto, strast ljubezni in ljubezensko gorje (mogoče
neuslišana ljubezen?);
- plavicami, ki so simbol nebes in nebeške sreče, duhovnega stremljenje in
modrosti duha (to je čudovita cvetlica za najboljše prijatelje);
- anemonami, ki so podoba miline, nežnosti in mladostne lepote.

Vijolična teži k duhovnosti in je simbol ponižnosti
Izbirate lahko med:
- perunika ali iris, ki simbolizirajo dostojanstvo, zmagoslavje in odličnost; izražajo tudi vero v ponovno
rojstvo in vstajenje; je cvet s katerim sporočamo dobre novice
- vijolicami, ki so simbol poguma, pomladanskega prebujenja, ponovnega rojstva, odličnosti in
plemenitosti;
- španski bezeg

Bela za popolnost, kot simbol čiste ljubezni in nežnega hrepenenja. Simbolizira nedolžnost, eleganco,
preprostost, mehkobo …
Izbirate lahko med:
- vrtnicami, ki so tradicionalni simbol ljubezni in lepote;
- lilijami, ki zaradi omamnega vonja predstavljajo kraljevskost,
dostojanstvo in neomadeževano lepoto;
- šmarnicami, ki simbolizirajo čistost, deviškost in so povezane z
nezemeljsko ljubeznijo;
- tulipani, ki simbolizirajo lepoto, razkošje in bogastvo, so cvetlice
sveže zaljubljenih, saj izpovedujejo skrito ljubezen;
- lotosi, ki so simboli odličnosti, večnega življenja in ljubezni;
- jasmin kot simbol srečnega zakona;
- orhideje.

Zvezdoslovci pravijo, da bo ovna razveselil šopek rdečih vrtnic ali rumenih lilij. Bik ima rad rožnate vrtnice;
dvojčka lilije in travniške cvetice; rak tulipane ali lokvanj. Če želite presenetiti leva, mu podarite sončnico ali
šopek travniških cvetic. Devica se bo razveselila šopka orhidej ali jasmina. Tehtnica si želi peruniko ali
vrtnico, škorpijon pa cvetni kaktus ali gladiole. Pisano travniško cvetje in spominčice so pravo presenečenje
za strelca, kozorog pa bo navdušen nad dišečimi narcisami. Vodnarje obdarite s spominčicami ali cvetjem
modre barve, ribe pa s rdečimi ciklamami.

čutek lepote, miru in navdiha. V feng
shuiju cvetje priporočamo v domačih in poslovnih prostorih, saj vanje vnese več pozitivne energije in skozi
barve deluje na psihično in čustveno počutje tistih, ki s cvetjem pridejo v stik.
Eden od znanih cvetličarjev v na človek ne izbere cveta ali rastline, ko
vstopi v cvetličarno. Povedal je, da v resnici cvetje izbira nas in da se nam tisti cvet, ki nam je namenjen
sam ponudi in nekako postavi na pot. Sama pogosto sli če z menoj, ko se odpravim v cvetličarno
in pogosto se mi zgodi, da domov iz trgovine pridem tudi z velikim

č energijo celega polja.
Umetnosti rokovanja s cvetjem sem se nevede učila na Baliju, kjer za hi

čno izra
čili, da je cvet tisti, ki nosi esenco rastline in cvetovi so

namenjeni bogovom.

Več o simboliki cvetja si lahko preberete v knjigi Tineta Germa - Simbolika cvetja

Šopek cvetja bo spremenil energijo v vašem domu in vanj vnesel ob

ši prestolnici, mi je povedal, da nikolli

šim kdo ho
šopkom vrtnic, ne glede na to, da

nakupa sploh nisem planirala.

Naše hišne deve obožujejo cvetje in nasploh so rastline v domu povezovalec z izvorno energijo teh istih
rastlin v njihovem naravnem okolju in zato prinašajo v prostor ne le en cvet, temve

šnega duha vsak dan dvakrat
pripravijo cvetno daritev, s katero simboli žajo svojo hvaležnost in hkrati priprošnjo za vse tisto, kar
si želijo v svojem okolju. Balinezijci so me nau



V SREDI nadal jevanjeŠ Č U . . .V SREDI nada l jevanjeŠČU . . .

Vrtnica – kraljica rož

Tulipan – simbol lepote

Marjetica – simbol pomladi

Lilija – simbol čiste duhovne ljubezni

Vijolica – simbol poguma

Simbolika vrtnice je zelo bogata, po vsem svetu pa je uveljavljena
kot tradicionalni simbol ljubezni in lepote. Sloves rož vseh rož se
je drži že vse od antike. Čeprav so vrtnico poznale že stare visoke
kulture od Egipta do Kitajske,lahko rečemo, da je v svet umetnosti
v polni meri stopila v obdobju grško-rimske antike. V tem obdobju
je bila vrtnica simbol herojskega poguma, zmagoslavja in slave.
Grki so jo razumeli kot simbol smrti in večnega življenja.
Rimljanom so predstavljale podobo bogastva in razkošnosti,
zato so jih gojili skozi celo leto. V krščanstvu je postala predvsem
simbol duhovne ljubezni. Bela vrtnica pa je podobno kot lilija
simbol čistosti. Marija je v srednjeveški liriki imenovana Rosa Mystica, Mistična vrtnica odrešitve. Vrtnica je
tako simbol neomajne in večne ljubezni, ki vnaša v življenje mir, varnost in srečo.

V njegovi domovini, Perziji, je bil tulipan visoko cenjen okras vrtov in pesniki so ga slavili kot podobo
lepote, ljubezenske vznesenosti in nepotešljivega hrepenenja. Njegova simbolika je podobna simboliki
vrtnice. Visokorasla cvetlica, ki na vitkem steblu dviga cvet k soncu, je podoba zaljubljenca, ki dviguje lice k
soncu svoje ljubezni. Njegovo mesto v evropski ikonografiji je manj opazno. V ospredje je stopil šele v 16.
stoletju in čez noč postal simbol lepote, razkošja in bogastva.
Tulipan je simbol lepote ter razkošnih in bogatih čustev. Romantiki so ga od nekdaj opevali kot znamenje
ljubezenske vznesenosti in nepotešljivega hrepenenja.

Marjetica je bila v antiki simbol pomladi in so bile cvetlični okras rimske boginje pomladi Flore. Svojo
priljubljenost pri pesnikih in zaljubljencih pa si je pridobila v srednjem veku. Šopek marjetic, ki so ga viteški
trubadurji prejeli od izbrank, je bil znak njihove naklonjenosti. Zaradi oblike cveta, ki spominja na sonce, so
marjetico že v 13. stoletju imenovali sponsa solis - nevesta sonca. Njen cvet se namreč odpre, ko nanj
posije sonce in se zapre, ko zaide.
Marjetica s svojo magično močjo vpliva na intuicijo. Ljudje so v preteklosti verjeli, da bodo ljubljeno osebo
najlažje osvojili pri obedu, če bodo na sredino mize postavili vazo s številnimi marjeticami. Simbolično je
šopek marjetic znan kot znamenje prebujene narave.

Bela lilija je cvetlica, ki so jo zaradi njene visoke rasti, izjemne lepote cveta in
omamnega vonja cenili že v najzgodnejših časih. Faraoni so pogosto nosili žezlo
v obliki stilizirane lilije, njeni cvetovi pa so krasili kraljevska oblačila, osebne
predmete in orožje. Tudi starodavni prebivalci Krete so jo povzdignili nad vse
cvetlice in jo izbrali za simbol svoje dežele. Lilijo so spoštovali v vseh deželah
vzhodnega Sredozemlja, Bližnjega in Srednjega vzhod . ovsod je veljala za
simbol lepote in knežjega dostojanstva, za sveto rastlino, ki pripada nebeškim
vladarjem in bogovom. Zaradi vladarske simbolike je lilija ena najpogostejših
rastlin v grbih dežel Evrope. Bela lilija, ki simbolizira Marijino čistost in
deviškost, pa je tudi z nadangelom Gabrij . Lilija je simbol
neomadeževane lepote in čiste duhovne ljubezni. Pravijo, da naj bi pet lilij v
šopku je prinašalo srečo in izpolnitev ženskam, ki so si želele otroka, medtem
ko naj bi en sam cvet v moškem prebudil očetovski nagon.

Vijolica je cvetlica, ki se kot ena prvih pojavi na pomladnem travniku izpod snega in je zato simbol
sramežljivosti in skrivne ljubezni. Vendar pa je znan tudi kot simbol poguma, saj ima ta pogum, da se s
svojo lepoto zoperstavi zimskemu hladu.
V mitologiji vijolica osvaja s svojim vonjem in lepoto, saj je z njeno pomočjo Hafis prridobil Afroditino
naklonjenost. Pa tudi Zeus je livado prekril z vijolicami, da bi ustregel svoji ljubici.
V krščanski ikonografiji vijolico najdemo kot simbol Marijine ponižnosti. Vijolice simbolizirajo moč in
odpornost ter gorečo vero, zato jih na cvetno nedeljo pletejo v cvetlične kitke. Zanimivo je tudi to, da je
bila vijolica Napoleonov vladarski emblem.

a P

povezana elom



GENERACIJSKI TRANZITI - ZVONE TURK
Ker astrologija upošteva svet skozi oči posameznika, se astrolog postavi na točko osebe kateri bere karto,
pravzaprav predpostavi, da je oseba center vesolja in poizkuša ugotoviti kakšne sile v danem trenutku
delujejo na določenega posameznika. Kako posameznik občuti svet okrog sebe in kakšne so njegove
reakcije na vplive iz okolja pokaže natalna karta, to je položaj planetov v trenutku njegovega rojstva, kakšni
pa so zunanji vplivi nanj, pa kaže trenutni položaj planetov (tranziti planetov).
Planeti se gibljejo z različno hitrostjo. Najhitrejša je Luna, ki v 28 dneh prepotuje celoten zodiak, torej za
pot čez eno znamenje porabi nekaj več kot dva dni, Sonce obide cel krog v enem letu, najpočasnejši pa je
Pluton, ki potrebuje 248 let, da prepotuje cel horoskop. Zaradi njegovega zelo počasnega gibanja, lahko
določeni njegovi vplivi delujejo na cele generacije.
Od konca leta 2008 se pri osebah rojenih v letu 1967 ( najmočneje pri tistih ki so bili rojeni med januarjem
in marcem, ter v septembru in decembru), pa tudi pri ljudeh rojenih v letu 1968 med januarjem in
septembrom, ter osebam rojenim v letu 1969 od aprila do junija kaže zelo naporen aspekt na njihov rojstni
(natalni) Pluton.
Glede na to da, ti »srečneži« sedaj preživljajo zelo naporno obdobje, jim bo mogoče koristilo, da izvedo,
zakaj se jim vse to dogaja ter kdaj bo teh težav kmalu konec in bo napetost popustila.
Torej, te osebe imajo v rojstni karti Plutona v ozvezdju Device na 20-23 stopinj, kar ne bi prinašalo nobenih
težav, če se ne bi tranzitni Saturn približal tej točki in s svojo energijo zahteval lekcije. K tem napornem
položaju se je pridružil še Uran, ki se trenutno giblje okrog 23 stopinj v ozvezdju Rib, kar je ravno opozicija
temu Plutonu.

Kaj pravi astrologija o omenjeni konstelaciji?

Ko Saturn potuje čez pozicijo, kjer je bil ob našem rojstvu planet Pluton dostikrat povleče ta pozicija na dan
nerazrešene stvari iz največjih globin naše duše, lahko pridejo na plano največje skrivnosti, odprejo se
skrite teme, razkrijejo se razne skrite veze, manifestirajo se največji strahovi. Tak tranzit privleče na dan
vse, kar bi radi prikrili. V tem trenutku ni več dileme - stvari je treba predelat, ne ostane nam nič
manevrskega prostora, ni nikakršnega prostora za umik, reši nas samo to, da strahove predelamo kakor
vemo in znamo. Po takem tranzitu se človek zave, da je zmožen marsikaj in da prenese precej več, kot si je
prej predstavljal, tukaj res lahko rečemo »kar nas ne ubije, nas samo še ojača«
Kaj pa pri tem doda opozicija tranzitnega Urana na natalni Pluton?
Glede na to, da slabše ne bi moglo biti, nam ta aspekt, ki bi v drugačnih okoliščinah bil zelo rušilen,
pravzaprav pomaga. Zaradi tega aspekta se človek spremeni, na novo ovrednoti duševne probleme,
spremeni stališče in odnos do življenja, pravzaprav gre za spremembo naše moči transformacije. Največkrat
je posledica tega aspekta dvig zavesti, ki je sicer v drugačnih okoliščinah zelo naporen podvig, tukaj, ko pa
tudi Saturn pritiska na nas, Uranov tranzit ne poveča problemov, lahko bi celo rekli, da za ceno ene travme
dobimo dve transformaciji ( kot obljubljajo v TV reklamah- za ceno enega dobiš dva izdelka).
Kot vedno se vplivi tega tranzita kažejo v hiši, kjer je naš natalni Pluton, pa seveda tudi v hišah kjer je
natalni Uran in tudi natalni Saturn, vzroki naših notranjih konfliktov pa se skrivajo tudi v vseh ostalih
planetih, ki imajo v natalni karti aspekte z Plutonom.

Kakšen bi bil nasvet astrologa v tej situaciji?

Najprej se je potrebno zavedat, da vsak aspekt enkrat mine. Že samo to, če pogledate na kateri stopinji
Device imate vaš rojstni Pluton in še ugotovite, kdaj se bo začel Saturn odmikati od njega, vam bo to dalo
jasen odgovor, kdaj bo točka obrata ko napetost počasi popušča in bo šlo življenje spet počasi v normalne
tire. Ko se bo Saturn odmaknil več kot dve stopinji, bo življenje še enkrat lažje, štiri ali pet stopinj odmika
pa pomeni, da so zapleti skoraj že sanirani in gremo »novim delovnim zmagam naproti«.

Kot pri vseh težavah, tudi v tem primeru Theta healing pomaga, edino to je potrebno vedeti, da se vsega ne
bo dalo rešit v eni seansi. V naši podzavesti je ogromno raznoraznih občutkov in travm, ko razrešimo eno
težavo, se ponavadi pojavi drug problem, ki je še globlji in je prišel na vrsto za razrešitev.
Res je, da napetost obstaja, vse dokler se Saturn ne bo odmaknil na varno razdaljo, vendar ima klient vsaj
nekaj predaha, ko določeno travmo spusti prej, kot je bilo predvideno po prvotnem planu univerzuma. Tudi
to je res, da bi mogoče kakšna travma prišla na vrsto za razrešitev šele v naslednjem življenju, ampak tudi
tukaj bi lahko rekli »da za ceno enega dobiš dva«, torej smo v vsakem primeru na boljšem, čeprav se nam
včasih ne zdi tako.

ASTRO KOT IČEKA ST RO KOT IČ EK



Pa si to delovanje poglejmo na konkretnem primeru:

Vzamemo osebo rojeno 10.01.1968, Ta oseba ima natalni Pluton v drugi hiši v ozvezdju Device na 22
stopinj in 48 sekund.
Torej vse skupaj se je začelo z tranzitom Urana na natalni Pluton v začetku aprila 2008, ko je Uran prišel na
20 stopinj v ozvezdji Rib, torej približno dve stopinji pred natančno opozicijo s Plutonom. Ker je Pluton v
drugi hiši, se tu spreminja stališče v odnosu do telesa, odnosu do denarja, tudi v načinu služenja denarja.
Natalni Uran te osebe je v tretji hiši, torej so se dogajali nenadni prebliski in nepričakovani obrati na
področju analitičnega uma, lahko tudi v povezavi z brati, sestrami, ali pa s sosedi. Ker je bil tranzitni Uran
takrat na poti skozi osmo hišo, to na vsak način kaže transformacijo. Uran ima zelo neobičajno krožnico,
zato je potoval malo naprej, malo nazaj in vse do konec marca je bil nekje okrog 23 stopinj v ozvezdju Rib,
nato je »odpotoval« naprej. Vedeti moramo le še to, da se bo od oktobra 2009, pa vse do januarja 2010,
zopet vrnil na to pozicijo, vendar takrat to ne bo nikakršen napor, takrat se bo le dokončno zaključila
transformacija, ki je posledica Saturnovega tranzita.

Kaj pa Saturn?

Ta planet je začel kazati svoj vpliv konec novembra ko je pripotoval na 20 stopinj v ozvezdju Device, se pravi
dobri dve stopinji od točke, kjer ima oseba natalni Pluton. Takrat so prišle na dan vse nerazrešene stvari
glede odnosa do denarja, odnosa do njene osebne moči, odnosa do telesa, pojavi se tudi bolezen, ki še bolj
omeji moči te osebe. Napetost se je ob napredujočem aspektu vse bolj stopnjevala vse do 31.12. 2009, ko
je bil Saturn na 21 stopinj in 46 minut Device, torej eno stopinjo pred natalnim Plutonom.
S 01.01.2009 Saturn obrnil in je začel potovati retrogradno in se počasi oddaljeval od natalnega Plutona,
tako da je napetost počasi popuščala. Konec februarja se Saturn oddalji že za dobre 3 stopinje od Plutona.
Zapleti seveda še zdaleč niso rešeni, vzpostavi se nekakšen »status quo« , oseba se oddahne in šele takrat
lahko začenja razmišljati, kako bi situacijo razrešila in se odloči, kaj je za storit v dani situaciji. Saturn je
retrograden vse do 17.05. 2009, ko pride na 14 stopinj in 55 sekund v ozvezdju Device. Po tem datumu se
začenja zopet gibati direktno, tako da bo 31. avgusta na 22 stopinj in 48 sekund v ozvezdju Device, točno
na točki, kjer ima oseba natalnega Plutona. Oseba bo v začetku avgusta zopet občutila strašanski pritisk,
vsa nerešena vprašanja v zvezi z denarjem, odnosom do denarja, odnosom do telesa, vprašanja njegove
osebne moči, bodo prišla na dan.
31 avgusta 2009 se bo zgodil nek konkreten dogodek, kjer se bodo sprostile vse te frustracije. Glede na to,
da gre tukaj za simbolično smrt in potem ponovno rojstvo, bo po vsej verjetnosti to zelo naporno, vendar
se mora oseba zavedati, da je sedaj konec težav in da je po vsej verjetnosti to najtežji aspekt, ki jo je doletel
v tem življenju. Od sedaj naprej lahko pričakuje samo še lepe in mogoče malo manj lepe stvari v življenju,
takih problemov, kot jih je pa doživela s tem tranzitom, pa sigurno ne bo več.
Saturn bo pri tej osebi poleg tranzita čez njegov natalni Pluton, tvoril v tem času še nekaj aspektov.
Tranzitni Saturn bo v trigonu z natalno Luno, torej bo odpiral vprašanja v zvezi s čustvenim doživljanjem
sveta, odnosom do žensk, pritiskal bo na razrešitev odnosa z materjo itd.

Tranzitni Saturn trigon s Soncem. Vprašanja glede življenjske poti, odnosi z očetom, oziroma z moškimi v
njenem življenju, treba bo tudi sprejeti temne strani v osebi sami in podobno.

Tranzitni Saturn opozicija Kiron. Materializira se bolečina. Prej to bolečino sicer čutiš in se umikaš, pri
natančnem tranzitu pa se ti pokaže točno, kaj je tisto kar lahko ozdraviš.

Ti trije zgoraj navedeni tranziti so lahko kar naporni, vendar v našem primeru, ne bodo dodali kake
posebne teže, saj se moramo zavedati da Pluton predstavlja vprašanja, ki smo jih potisnili najgloblje v
podzavest, torej povleče na dan vse to in še marsikaj drugega za povrh.

Lepo se imejte do naslednjič in čim več harmoničnih aspektov v vašem življenju vam želi

Zvone Turk
astrolog
gsm 041-420334
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MAVRI .. Taja Albolena Lila

Otroci Mavrice

ČNI OTROCI .
Po letu 2000 vedno ve

opazovanju Vianne Stibal so mavri
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Dejstvo je, da

Imajo sposobnosti, ki jih pogosto ozna

.

,

Ponovno bo seminar v Egiptu oktobra 2009 in bo . V sklopu seminarja
bomo imeli tudi tokrat ogled Kaira in zvo Izku

Iz Slovenije letimo 3.10. in s seminarjem za

č govorimo o takoimenovanih novodobnih otrocih, ki prihajajo na Zemljo. Osebno
verjamem, da gre za evolucijo zavesti in da je poimenovanje Indigo, kristalnih in mavričnih otrok zgolj
razčlenjevanje različnih stopenj zavesti. Pomembno je, da se ne ujameemo v etiketiranje in tekmovanje kdo
je kak č krivice delamo prav otrokom. Dejstvo je, da se otroci
rojevajo v različne stopnje zavesti in tako mnogi niso ne Indigo in ne kristalni otroci in to je povsem v redu.
Niso se vsi odločili, da bodo spreminjali svet in da bodo v prvih vrstah poskrbeli za kolektivni premik zavesti
skozi delo na sebi.
Po čni otroci izredno
senzitivni in izjemno intuitivni posamezniki.

čnih otrocih govori mnogo legend, omenjajo jih
na mnogih koncih sveta, sama sem mite o njih na tako pri Indijancih Severne Amerike, kot tudi v
verovanjih na Havajih. čnih otrok spremenil
Znana je havajska legenda o otrocih .

času, ko smo vsi del evolucijskega preobrata in del močne preobrazbe. Ste opazili,
kako nas v zadnjih letih privlačijo kristali? Dejstvo je, da se dogaja sprememba na nivoju kristalne zgradbe
na Mavrični otrok je rojen z neskončno modrostjo in s sposobnostjo spremeniti svet okoli sebe.

čimo za čude čne, s svojimi mislimi zanjo spreminjati
materijo. Dejstvo je, da so zelo senzitivni in se odzivajo na vibracije, tako zvoka, kot barve,
elektromagnetnih polj, okoljevarstvenih strupov, vonjev in zato lahko razvijejo netoleranco na vse kar ni
naravno. Pri

čnih negativnih vplivov iz okolja, prisilijo svoje star
čnih sredstev. Mavrični otroci so drugačni od Indigo

otrok.Indigi so se rodili z nalogo, da uvedejo novo dobo, nov čas. Čeprav imajo Indigi izjemno intuicijo in
znajo zelo dobro manifestirati, nanje lahko vpliva negativnost, ki jih obkro čni otroci pa imajo to
sposobnost, da energijo okoli sebe spremenijo, da bi v najvi člove

čni otrok ima izredno ”vedenje” kaj je prav in kaj narobe in ve, kako energetsko transformirati stvari
in spremeniti energijo.
Dejstvo je, da se Indigo otroci sedaj spreminjajo v Mavrične otroke. S prakso in z uporabo svoje intuicije, se
tudi odrasli spreminjajo v Mavrične otroke. Mavrični otroci so izjemno ljubeči, zelo prilagodljiva člove

čine, ki so jih nekoč
čno ljubezen in potrpe

čni otroci je, da otroci nadgradijo in razvijejo ve čine svojih intuitivnih
sposobnosti. Lekcije so oblikovane tako, da ohranjajo otroke osredotočene in jih poučijo o tem kako
vzajemno delovati s Kreatorjem vsega kar je. Da se bolj pove

čno zavedati da so vedno povezani s Kreatorjem vsega kar je. Mnogi
otroci poročajo o tem, da sedaj končno vedo kaj početi v tem stanju, ki jim sicer poznano, vendar se niso
zavedali, da lahko skozi to stanje zavesti (Theta stanje zavesti) manifestirajo, se učijo in delajo mnoge
zabavne reči. Seminar je za otroke na voljo v treh starostnih skupinah in v 16 lekcijah, za praktike
ThetaHealinga, pa je na voljo v skraj

ponovno v Hurgadi
s privatnim obiskom velike piramide čnim zdravljenjem.

čno milino bo
č bom z vami delila nadgradnjo ThetaHealinga

skozi delo na matricah in travmah. Vem da bo tudi tokrat enako “noro” in neponovljivo kot je bilo prvič.

čnemo v ponedeljek 5.10., 9.10. bo izlet v Kairo, prvi del
tokratne ture pa se bo domov vračal 10.10.2009, Ostali, ki bomo podalj

čni svet templjev in komunikacije s svojimi znanci; Seraphisom Beyem v
Luxorju, Hatorjanci v Dendari, Osirisom v Abydosu, Horusom v Edfuju, Isis v Philae Templju v Aswanu. V
templju Abu Simbel pa bomo naredili notranjo poroko mo

č informacij o popotovanju na

šen otrok in kaj kdo zmore, saj s tem najve

šla
Že staroselci so napovedovali, da se bo svet s prihodom Mavri

živimo v

šega bitja.
žne ali magi

šli so nam pokazati, kako se vrniti k naravi zato pogosto skozi svoje potrebe in alergije, ki jih
razvijejo zaradi premo še, da se vrnejo k naravi, bolj
zdravi hrani, bolj naravnim materialom, manj kemi

ža. Mavri
šje in najboljše dobro pomagali štvu.

Mavri

ška
bitja, ki se spomnijo drugih obdobij in mest, imajo spomin na veš že uporabljali in s
seboj nosijo neskon žljivost

Namen Vianninega seminarja Mavri š

žejo s Stvarnikom/Kreatorjem vsega kar je brez
malikovanja, praznoverja in da se za

šani obliki v 4 dnevnem seminarju.

šnja
tokratne skupine je bila izjemna in tudi po seminarju smo ostali povezani in smo krasna “klapa”. Izkušnja je
izjemna, gre v globino tvoje biti in te preobrazi skozi igrivost, radost in neskon žanske ljubezni.
In ker je vsak seminar nadgradnja, bo tudi ta poseben. Prvi

šali še za en teden pa bomo odšli v
Luxor in se po Nilu spustili v magi

ške in ženske esence.

Ve www.tajaalbolena.com
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BREZHIBNO ČISTA VODA - KJERKOLI, KADARKOLI!

Prenosna plastenka za filtriranje vode. Nikoli vam ni potrebno kupiti nobene plastenke več!

Edini osebni filtrirni sistem, ki je sposoben 99,8% zmanjšati vse 4 področja kontaminacije:

neprijeten okus in vonj, motnost, klor, drobci peska ali mulja, usedline in Radon
222

škodljivi mikroskopski patogeni, kot Cryptosporidium, Giardia, E-Coli in
ostale ciste in spore, ki se prenašajo z vodo

toksične kemikalije, pesticidi in ostale nevarne industrijske ali kmetijske odplake
težke kovine kot aluminij, azbest, svinec, živo srebro in ostale.

Prefiltrirati je sposoben do 100 galon vode (= 380 litrov). Idealno za vsakogar, ki ga skrbi okus, vonj in
kvaliteta pitne vode, za vsakega, ki potuje po svetu in za vsakega, ki želi biti vedno pripravljen na morebitno
katastrofo (potresi, poplave, ekološke katastrofe, vojna,..).

Napravi varno za pitje tudi vodo iz alternativnih virov, kot so plavalni bazeni, poplavne vode, jezera, reke in
zbiralnikov vode v wc-jih.

Plastenka je izdelana iz materiala LDPE (low density polyethylene), ne pušča in ne oddaja snovi v vodo.

Filter je testiran v državnih laboratorijih in v EPA (U.S. Environmental Protection Agency Agencija za
varovanje okolja) ter zadostuje in celo presega standarde EPA, ANSI (American National Standards Institute
-Ameriški državni inšitut za standarde) in NSF (National Science Foundation Državna znanstvena fundacija)

INNOVA BIDON (prenosna plastenka) 826 ml Z BIOLOŠKIM FILTROM

1. Estetska kontaminacija

2. Bakteriološka kontaminacija

3. Kemična kontaminacija
4. Raztopljene trdne snovi

Filtri so zamenljivi in jih je možno reciklirati!

Aleš Pevc in Meta Vrhunc pa nekaj kuhata, bodite v etru ...

Dragi prijatelji, z Meto in Primožem pripravljamo nekaj res enkratnega, česar sem prepričan, da nihče od
vas ne bo želel zamuditi.

Zadeva ima vsaj dva elementa zaradi katerih boste po vsej verjetnosti zraven, prvi je da gre res za dobro
stvar, sigurno eno bistvenih, ki se dotika prihodnosti vseh nas, predvsem z vidika eko prehrane in za katero
se splača investirati dve urici svojega časa.
Druga pa je to, da se podoben dogodek ne bo ponovil sigurno vsaj naslednjih 100 do 200 let, zadnji tak
omembe vreden dogodek pa se je zgodil leta 1573 in kot sem že rekel česa takšnega sigurno ne bi bilo
smiselno zamuditi. Verjamem, da vas zanima za kaj se gre, vendar vam tega še ne smem povedati, povem
pa vam lahko to, da poiščite grablje, vile in motike, in jih imejte stalno v pripravljenosti. No vile so lahko
malce problematične, ampak stvar zna biti zanimiva tudi s tega vidika.

Verjamem, da ne Meta ne bo preveč huda, če vam povem, da bo dan D ta četrtek 20.4 ob 14 uri, kraj
dogodka je Biotehnična fakulteta v Ljubljani potem pa nadaljujemo do ..., vse ostale podrobnosti pa bodo v
naslednjem e-mailu.
Vsekakor pričakujemo, da se stvari udeležite, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in pomoč za podporo akciji, ki
bo sledila.
Zdaj pa čisto resno, ker imamo zelo malce časa, vse se zgodi že ta četrtek, bomo pri organizaciji potrebovali
veliko pomoči in podore, predvsem glede kampanje in obveščanja zainteresiranih. Več pa res prihodnjem e-
mailu. Upam, da se bomo lahko dobili v živo in stvari dorekli, čeprav zaradi časa, malce dvomim v to. Če ne
bo šlo drugače pa se z vsemi slišimo preko telefona oz dorečemo stvari preko e-maila.

Sonca poln dan

Aleš Pevc 041 389 500

Objavljamo dobre novice, pou ne dogodke, dobre ideje in zgodbe o dobrih ljudehč

www.zin.si

www.pozitivke.net

NAŠ IZBOR . . .NAŠ IZBOR . . .



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
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