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Pozdrav svetlobe !
Neizmerno hitro se pribli

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.
Do naslednji

žuje novo leto. Le še mesec nas lo
ž se bodo pri

šo in duha ter žbi ljudi, ki kreiramo zavestno novo realnost zase
in za vse, ki so nam ljubi.

Napovedujem seminar 12 dni Boži živite v
bazenih in na seminarju, se razvajate v Wellnesu, vaši družinski

žite samo seminarja,

Ta vikend smo zaklju

žansko bit utelesimo.
Povratne informacije udeležencev lahko spremljate na www.divine.si

še paradigme samo,

žanski zavesti

či od prvih prazničnih dni in obiski prvih
svetih mo čeli v manj kot mesecu dni. Se tudi vam zdi, da je tole leto zletelo skozi kot da bi
ga dali na raketni pogon? Zaključite ga v drugačnem stilu, v umirjenem okolju, verjetno bomo obdani s
snegom, v razvajanju za svojo du v dru

ča v idili blizu Bohinja. Odklop treh dni, ki jih lahko pre
člani pa se lahko smučajo na Voglu.

Lahko pa se udle če ste z gorenjskega konca.

čili drugi seminar RPT in se ponovno ustvarili. UAU, bilo je noro in nepozabno s
smehom in debatami, ki smo jih kreirali skupaj. Dobila sem potrditev, da je to prava pot in da lahko
ustvarimo novo zavest zase, da lahko po-ustvarimo svoje spočetje in svojo bo

Vedite, da je finančna recesija in gripa del va če to izberete. Zavadajte se, da sami
ustvarjate svojo realnost!

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

Taja Albolena

"Življenjskega uspeha ne merimo z dolgostjo življenja,
premoženjem, častmi in vplivnostjo.
Ljudje, ki so na poti k blaginji zdravega življenja,
ga merijo s služenjem, s tem,
kaj lahko ponudijo drugim."

Greg Anderson-

MISEL MESEC AMISEL MESECA



in ija a
pa Isis in Oziris in mnogi drugi.

11.11.11 je prehod, ki mu bomo pri

žite v skupinski meditaciji usklajevanja in naravnavanja na božanski Vir v nas samih, na
izvorne vibracije moške in ženske energije, na JAZ SEM,KI SEM. Dobili se bomo ob 21. uri in se dvignili v
Božansko Bit, nato bomo v Božansko Bit dvignili svoje partnerje, otroke, starše, vse moške in ženske na tem
planetu, vse starodavne moške in ženske tega planeta in celotne Galaksije. V izvorno energijo bomo
dvignili planet Zemljo in vse ostale planete in ozvezdja tega oson

žanskosti in bodite z nami. Ni
ša namera, da ste z nami in da greste s tokom. Prepoznavanje je dovolj za to, da to lahko

objamete. Samo dovoliti si morate, da se to zgodi v vas, za vas in za vse.

Tako bomo aktivirali svoje izvorne potenciale in si dali možnost in izbiro, da jih udejanjimo v tem življenju
tukaj in sedaj. Zopet je na mestu seminar o medsebojnih odnosih konec tedna, saj nam bo dal možnost, da
vse tisto, kar nam leži na poti, da v celoti udejanjimo sebe transformiramo, da o

šamanom, ki so mi dali ta vpogled
vanj, da sem se v polnosti zavedla, objela in dojela to izhodiš

žalost, vsa ževanj se

šev in za katere je sedaj
žanskih

ljubimcev, ki jo skozi š dvoj

ča jutri. Po izročilu starih tradicij enice povezujemo s kreacijo, z novimi
začetki, z energijo enega, izvora, vsega kar je. To je poseben dan in zato vas vabim, da se mi jutri v mislih,
na daljavo pridru

čja in nato celotni obstoj. Dovolite si, da
se vsi skupaj vrnemo v izvorno energijo bo č ne rabite delati, vse kar je
potrebno je va

čistimo svoj diamant vsega
balasta, vsega materiala, ki ga zakriva, ki mu ne dovoli, da v polnosti zasveti. V petek pa bomo odpirali
skrivnosti starega Egipta, modrosti Esenov, ko se bomo zazrli v svoj prvi pečat, ga odprli in očistili vsega
balasta.

Moja neskončna zahvala gre Ho’oponopono metodi in vsem havajskim
čno tezo, da moram 100% prevzeti

odgovornost za to kar jaz sem, kdo sem in kaj počnem, sebi in drugim, pa s tem posredno v resnici sebi.
Bolečina in čustva najbolj globokih obto čistojo in ker je to drugo ogledalo skozi
katerega gledamo na odnose vem, da sem na pravi poti. Vsi imamo svoje čustvene drame, ki jih v odnosih
preigravamo. To so drame, ki smo se jih naučili od svojih star čas, da jih
prepoznamo, jih ugledamo v sebi in se z njimi pomirimo. Osvobodimo to arhetipsko zgodbo bo

inspirativno zgodbo du čic za nas v matrici nosita, Yeshua Mar Magdalen

Različni viri pravijo, da naj bi skozi ta portal 11:11 odprli svojo sveto rožo, seme življenja, ki ga v sebi nosi
roža življenja, ki je starodavni simbol svete geometrije. Izraz geometrija dobesedno pomeni "merjenje
zemlje". Ko pa učenja geometrije uporabimo zato, da pokažemo starodavno modrost, ki pravi, da vse
življenje izhaja iz istega načrta, govorimo o sveti geometriji. Sveta geometrija vam pomaga pri iskanju
ravnotežja med mentalnim in čustvenim telesom v vaši notranjosti. Omogoča globoke uvide v skrivnost
stvarstva in povezuje celotno vesolje med seboj. Sveta geometrija je duhovna pot, ki vodi v srce, vendar se
začne v umu, vključi um in da umu razumevanje. To je izjemno pomembno za današnji svet, kjer je večina
ljudi globoko v umu. Skozi udejanjanje svete geometrije v praksi se delovanje leve in desne možganske
polovice uravnovesi, hkrati pa se integrirata um in srce. Ko resnice svete geometrije dojamete skozi srce,
vstopite v popolnoma nov svet. Sveta geometrija je izjemno močna in starodavna pot izkustva ravnovesja
in integracije tega v svojem vsakdanjem življenju.

Z globokim spoštovanjem skrivnosti življenja, ki je skrita v roži življenja, pomaga ljudem obuditi spomin na
svetost, ki živi v srcu vsakogar. Srce ve vse, srce ne potrebuje dokaza, um pa potrebuje nekaj česar s lahko
oprime, kar lahko zagrabi in razume. In potem prideta skupaj. Srce ve in um razume in ko se ta dva dela v
vas samih povežeta, začnete delovati celostno.
Roža življenja je starodavna šola misterijev.
Hkrati pa je to tudi staroindijska beseda za krog.
Rožo življenja, kot mandalo, srečujemo v vseh kulturah
po svetu od Evropskih cerkva do Egipčanskih templjev.
Je simbol za sredino, koncentracijo, meditacijo, osebnostni
zrelostni proces, zaščito in zdravljenje.
Čas je, da jo prepoznate in aktivirate tudi v sebi.

DIVINE.SI
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Pridru
Nadaljujemo
spo ,

Simon je v svojem priro

Gregg Braden v svoji knjigi Bo
.

Ve

Dovolj je va

TRANSFORMACIJA SVETA SE VEDNO ZA V IČNE TEB !

tokrat v petek 13.11.2009
žite se nam v nameri za transformacijo podro šega življenja, ki so najbolj aktualna.

. Dovolite
štovanju, ljubezni in radosti da se iz vas razširijo v svet. Naj se najprej razširi skozi vaše celice v vašem

telesu in iz celic nato seva v svet okoli vas. Star Kitajski pregovor pravi, da se mir za
širi ter transformira ves svet, pa ne le mir, katerakoli kvaliteta, ki jo želimo

videti in uživati v njej v širšem svetu.

še, ki je mo
še za število ljudi, ki so govorili o njej

in o njenih posledicah. In ko je udeleženo dovolj veliko število ljudi, tako imenovana kriti
še prevzame obliko požarov in za ša na podro

žanska matrica pravi, da je potrebno

žilo v nameri držati sveti prostor, v katerem vidimo sami sebe kot celostne,
popolne in veli žanskosti in v neizmernem izobilju denarja, zdravja ali sre ša bo
energija, ki kreira spremembo. S tem lahko reprogramiramo skupinsko zavest na lokalnem nivoju.

Dobili se bomo vsak drugi in ša usmerjena namera, da se
želite skupini pridružiti na astralnih nivojih. To kar bomo naredili je, da bomo v svoji božanski biti in bomo
s tem ustvarili sveti prostor v katerem bomo sebe videli kot celostno, popolno in veli

želimo. Nato bomo energijo božanskosti, celostnosti in ljubezni prenesli
vsem tistim, ki jih imamo radi enostavno tako, da si bomo predstavljali in njih dvignili v njihovo Božansko
Bit in jih ugledali kot celostne, popolne in celovite.
Na koncu pa bomo to storili za celotno štvo in za planet Zemljo, kot bitje, ki nas drži v svojih zelenih
nedrjih.

Vabljeni, da se nam pridružite!

čij na
z ljubeznijo in harmoničnimi medsebojnimi odnosi

čne v vsakem
posamezniku in se iz njega

čniku opisal primer skupinske namere skozi zavest su čno prisotna pri
ljudeh. V Avstraliji se je zavest su čela manifestirati skozi vedno večje

čna masa ta
zavest su čne svojo pot. Drug tak primer je su čju denarja,
tako imenovana globalna finančna kriza.

č ljudi ko se nas bo zdru
častne v svoji bo če, močnej

četrti petek v mesecu ob 21. uri.

častno bitje v
neizmernem izobilju tega, kar si

člove

minimalno število ljudi za "začetni
skok" spremembe v zavesti manj kot 1 % populacije

NA BODI SPREMEMBA , KI JOŠ IZBOR . . . ŽEL IŠ V IDETI V SVETUN A BODI SPREMEMBA , KI JOŠ IZ BO R . . . ŽEL IŠ V IDETI V SV ET U



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

LINGAM Tantri

“Moja naloga je zdru

”

Lingam je eden najstarej

Isto kar ta kamen naredi izjemno potentnega je njegova struktura, saj gre za tiso

: " Predajam se bo

...

Afirmacija deve kristala

čni kamen

čakre in
prina čate pomagam čistiti zastalo energijo in
asistiram pri odpu čanju vsega, kar je zataknjeno v čakrah. Predstavljam zdravljenje polarnosti in
zdru čujem elektromagnetno polje telesa in čistim meridiane. Pomagam vam
pri prepoznavanju in opu čanju vseh sodb in obsodb, občutkov ločenosti in potrebo po tem, da bi bili
individualni in zato ločeni od drugih. Prina

čujem in uravnove

či.
Pravi lingami prihajajo iz reke Narmada v centralni
Indiji. Je eno od svetih mest Indije, ki je poznano
Kot Onkar Maghata. Enkrat letno, ko je reka zelo
Nizka, običajno v februarju, ko je sveti praznik
Shivaratri, kamne oblikovane v reki poberejo.
Povezan je z bogom Shivo. Predstavlja energijo, ki
Je v vsakem od nas in iz katere smo vsi narejeni,
gre za uravnove energijo.
Predstavlja zdru

čno zavest, ki prina č
harmoničnega ravnovesja v svet dvojnosti, v katerega smo rojeni. V tantri verjamejo, da so vse du

č tudi svet nenehnih sprememb, saj niti dva lingama nista enaka. Vertikalna
oblika lingama predstavlja evolucijo navzgor, horizontalna

čno jajce. Gre za kombinacijo kalcedona ali kripto kristaliziranega kvarca in matrico

če pege v njem pa

če majhnih kvarčnih
kristalčkov. Njegova vibracija je zato ravno tako močna kot pri kvarcu. Tantrični Shiva lingam resonira s
sistemom čaker, jih čisti, uravnove čno orodje za prizemljevanje energije.

”

ženje in aktivacija svete kundalini energije. Pomagam jo dvigniti skozi vse
šam razsvetljenje. Skozi dvig energije po kanalu skozi vse pe

š
žene energije kreacije. Oja

š
šam energijo združenosti, povezanosti, enosti. Pomagam pri

zdravljenju težav z zastalo spolno energijo kot so frigidnost in impotenca. Oja šam
celotno telo.

ših simbolov, prihaja iz
Indijske doline zaradi svojih zdraviteljskih mo

šeno moško in žensko
ženo moško in žensko energijo, ki

nam prinaša notranji mir.

Predstavlja tantri ša ve
še

unikatna izžarevanja boga, saj je bog v vsem in povsod. Pravijo, da lahko s koncentracijo na objekt zunaj
sebe, prepoznaš božansko zavest v sebi, kar je razsvetljenje.

V lingamu sta se dve vrsti minerala združili skupaj pod velikim pritiskom in ne predstavljata le dvojnost
moškega in ženske temve

ženska oblika lingama pa evolucijo navznoter.
Pravijo mu tudi kozmi
železovega oksida ali geothita. Matrica se je kristalizirala kasneje, ko je bilo telo iz kalcedona že
oblikovano. V tantri pravijo, da je oblika energije prišla iz kamna kasneje, kar je oblika kreacije. Telo
jajca predstavlja moško energijo znanja, rde žensko modrost.

ša in naravnava. Je zelo mo

žanskemu - s popolnim zaupanjem in vdanostjo sem ponovno
ustvarjen in razsvetljen.



V SRE DIŠČU . . . NARAVNE MOČI ELEMENTOVV SRE DIŠČU . . . NARAVNE M O Č I ELEMENTOV

Silna moč valov, ki udarjajo ob čeri, veter, ki se ujame v krošnje dreves, ognjena moč vulkana in prostranost
puščave predstavljajo naravne sile, ki so del našega vsakdanjega življenja. Vse stvari na Zemlji so
sestavljene iz štirih osnovnih, vidnih in oprijemljivih elementov, vode, zraka, ognja in zemlje, ki izhajajo iz
petega elementa, esence vsega kar je eter.

Naši predniki so daleč nazaj živeli zunaj, v sodelovanju z naravo, izpostavljeni osnovnim elementom. Zbudili
so se ob sončnem vzhodu in šli spat, ko se je na zemljo spustila tema. Razumeli so poti sonca in planetov in
njihovo življenje je bilo osnovano na dnevnih in sezonskih ritmih narave. Dandanes več kot 80% svojega
časa preživimo v prostorih. V primerjavi s svojimi predniki smo izboljšali kvaliteto svojega bivanja, saj
znamo ustvariti in zgraditi marsikaj. Vendar pa s tem, ko nam je okolje v katerem živimo olajšalo naše
fizične potrebe, v resnici sploh ni tako blagodejno kot bi si želeli. Izgubili smo namreč ključno stvar za našo
splošno dobrobit, rast in razvoj in to je našo povezanost z naravo in njenimi osnovnimi sestavnimi deli
elementi.

Dejstvo je, da je vse na tem planetu sestavljeno iz štirih osnovnih elementov; zemlje, zraka, ognja in vode,
ki vsi izhajajo iz petega elementa, ki je znan kot dih nevidnega ali eter. Za naš zahodnjaški um je potrebno,
da elemente vidi tako v otipljivem stanju kot v stanju zavesti skozi različne frekvence in efekte. Skozi te štiri
elemente in njihovo medsebojno povezavo, stapljanje in združevanje lahko duha zlijemo v materijo in ga
nato ponovno pretvorimo v valovanje.
Naše pojmovanje sveta, ki nas obkroža vpliva na to kako živimo. Naša prepričanja se spremenijo v misli in v
skladu s tem dojemamo svoj svet in sami sebe. Skozi tisočletja so različne kulture verjele v to, da se vse
življenje odvija v ciklih in da gre za povezan in združen sistem. Vse v naravi je med seboj povezano in
odvisno drug od drugega. Vsa materija od kamna do rastline je sestavljena iz osnovnih gradnikov energije.
Oblika, ki jo ta energija prevzame pa odslikava osnovno strukturo in vzorce univerzuma. Osnova vsem
filozofijam sveta je celostnost bitja, ki ga ustvari skupek osnovnih štirih elementov združenih v enotni
sistem.

Skozi različne filozofije so štiri osnovne elemente prepoznavali kot osnovne gradnike vesolja kot ga
poznamo. V zahodni tradiciji, ki je pod vplivom predvsem grških filozofov, je bila v obdobju približno 500 let
pred našim štetjem postavljena teorija o štirih osnovnih prvinah oz. elementih, ki naj bi v različnih
mešanicah sestavljale vesolje. Grški filozof Empedokles jih je prvi klasificiral okrog leta 450 pr.n.št. Kasneje
je Platon te štiri elemente razlagal kot osnovne gradnike vsega življenja in jih povezal z geometrijskimi liki
in številkami. Aristotel, pa je celotno idejo ponesel še dalje, saj je razlagal, da je osnovna materija najprej
obstajala kot čisti potencial in se šele nato zmanifestirala v realnost.
Vsi so se strinjali, da zemlja, zrak, ogenj in voda ne obstajajo le v izolaciji elementa kot takega temveč se v
različnih razmerjih združujejo in mešajo v nešteto neorganskih in organskih oblikah. Tako dajejo osnovo
substanci in bitjem, ki jih poznamo kot minerale, rastline, živali in ljudi. Ta vrstni red predstavlja hierarhijo,
saj so minerali sestavljeni iz enega elementa zemlje, medtem ko človek v sebi združuje vse štiri.

Elemente so razumeli kot substanco povezano s štirimi procesi strjevanja, utekočinjenja, razredčenja in
gorenja. Prav zaradi tega so z elementi povezovali različne kvalitete vroče, hladno, mokro in suho ter
različne temperamente. Razumevanje in razlago temperamentov je podal Hipokrat približno 400 let pred
našim štetjem. Definiral je štiri osnovne tipe temperamentov, ki so: sangvinik, kolerik, flegmatik in
melanholik. Hipokrat pa je sedež teh štirih osnovnih elementov prepoznal v štirih telesnih sokovih v
človeku, ki naj bi bili odgovorni za človekovo zdravje in vedenje. Zrak je povezal s krvjo in sangvinikom,
ogenj z žolčem in kolerikom, vodo s sluzjo in flegmatikom ter zemljo s črno sluzjo in melanholikom.

Alkimisti so poznali skrivnosti dela z osnovnimi štirimi elementi, saj so bila to njihova osnovna orodja.
Vedeli so kako z njimi sodelovati, jih med seboj mešati in uporabiti njihove glavne kvalitete zato, da so
ustvarili tisto, kar so želeli. Verjeli so, da je možno spremeniti snov v zlato, če so našli skrivnost
manipulacije z elementom te snovi.

Moč elementov

Teorije štirih elementov



Modrost Zemlje

Alkimija Zraka

Smer: Sever
Čas dneva: Polnoč
Letni čas: Zima
Barve: zelena, rjava
Oblika: kocka
Nadangel: Uriel
Kristali: aventurin, dimni kvarc, tigrovo oko, ahat
Eterična olja: Vetiver, Pačuli
Elementarna bitja: gnomi, škrati, palčki
Zodiakalna znamenja: Bik, Devica, Kozorog
Sveta substanca: sol

Kvalitete zemlje so povezane s stabilnostjo in varnostjo v vseh svojih pojavnih oblikah od najvišje gore, do
zrna peska v puščavi ali najbolj izjemnega kristala. Konec koncev je zemlja tudi planet, na katerem živimo,
ki je trden in konkreten. Zemlja drži strukturo in obliko in je posoda v kateri se vsi ostali elementi mešajo,
združujejo in oblikujejo. Veliko težav sodobnega sveta nastane zaradi pomanjkanja zemlje in tako se ljudje
zgubijo v strasti (ogenj), svojih mislih (zrak) ali v sanjah (voda).
V simboličnem smislu zemlja predstavlja zdravo pamet in razsodnost, ko smo zelo prizemljeni, stojimo
trdno na zemlji in smo praktični v svojih rešitvah. Je element zaščite, varnosti in tradicije. Povezana je z
lepoto, sprejemanjem drugih in sebe in negovanjem. Tradicionalno je simbol zemlje mati. Zemlja je
velikodušna, potrpežljiva in vztrajna.
Zemlja je element, ki ustvarja red in zakone, po svoji arhetipski naravi je zelo avtoritativna. Fizično telo je
sestavljeno iz zemeljskega dela, ki ga predstavljajo minerali. Obilje in denar sta povezana s tem zemeljskim
elementom, kot tudi hrana, dom in družina.

Smer: Vzhod
Čas dneva: Zora
Letni čas: Pomlad
Barve: rumena, siva
Oblika: oktaeder
Nadangel: Rafael
Kristali: citrin, diamant, ametist, safir
Eterična olja: Nag Champa, žajbelj, majaron
Elementarna bitja: silfi
Zodiakalna znamenja: Vodnar, Dvojčka, Tehtnica
Sveta substanca: kadilo

Namen zraka je, da ohranja povezavo z duhom skozi uporabo diha, vetra, ki preoblikuje naš svet in skozi
prenašanje informacij pa naj bo preko govora, pesmi ali plesa.
Kvalitete zraka so povezane s logiko in jasnim fokusom, usmerjenostjo. Zrak nam da možnost jasne
komunikacije in je osredotočen na iskanje resnice. V simboličnem smislu zrak predstavlja nebesa, višje
moči, ki jih kanaliziramo na zemljo. Ko smo osredotočeni, koncentrirani in usmerjamo svojo energijo in
pozornost tja, kjer želimo rezultate smo v energiji zraka. To je element spremembe in novih začetkov. Edina
stalnica je v energiji zraka nenehna sprememba, nenehno gibanje. Povezan je s potovanji in učenji,
znanjem, raziskovanjem in z mediji. Tradicionalno je simbol zraka orel, ki predstavlja duha, ki prihaja iz
višjih sfer. Zrak nosi moško kvaliteto očeta.
Zrak je element, ki se ukvarja z znanostjo in raziskovanjem. Povezan je z novimi idejami in ideali. Kot nosilec
idej pa je z zrakom povezan človeški um, naše misli in sistemi prepričanj, ki jih imamo.
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Moč Ognja

Vitalnost Vode

Smer: Jug
Čas dneva: Poldne
Letni čas: Poletje
Barve: rdeča, oranžna
Oblika: tetraeder
Nadangel: Mihael
Kristali: karneol, mokait, rubin, granat
Eterična olja: Cimet, Klinčki, Arabsko kadilo
Elementarna bitja: salamandri
Zodiakalna znamenja: Oven, Lev, Strelec
Sveta substanca: svetloba

Ogenj predstavlja duha v njegovi moči poživljanja, razsvetljenja, transformacije in kvalitete radosti.
Kvalitete ognja so povezane s plodnostjo v vseh aspektih življenja. Jang kvalitete ognja so povezane z
njegovo sposobnostjo ogrevanja, transforacije in energetiziranja misli ali idej v manifestacijo. Njegove jin
kvalitet pa so povezane s prinašanjem luči, informiranjem in opogumljanjem, da napredujemo in rastemo.
Ogenj je simbol kreativnosti, luči, moči, strasti in radosti. Je močan element transformacije. Povezan je s
pogumom, mistiko in prerokovanjem. Tradicionalno je simbol ognja ptič feniks, ki se skozi transformacijo
vedno znova ponovno rojeva. Običajno pa z ognjem povezujemo zmaje in kuščarje.
Ogenj je element, ki vlada dosežkom in ambiciji. V arhetipskem smislu gre za element navdiha, umetnosti
in kreativnosti, poezije, slikanja, glasbe in plesa. Ogenj pa je zelo poznan tudi po svoji destruktivni naravi, ki
poskrbi za to, da vse tisto, kar ne potrebujemo več skuri. V procesu transformacije je namreč potrebno
najprej narediti prostor za nove stvari, da jih lahko udejanjimo. V resnici je umiranje in destrukcija naraven
proces v rojevanju novega in je zato nujno potreben v ciklu življenja.

Smer: Zahod
Čas dneva: Mrak
Letni čas: Jesen
Barve: modra, srebrna
Oblika: izokaeder
Nadangel: Gabriel
Kristali: akvamarin, kalcedon, žad, biser
Eterična olja: Vetiver, Pačuli
Elementarna bitja: undine, rusalke, morske deklice
Zodiakalna znamenja: Rak, Škorpijon, Ribi
Sveta substanca: voda

Vodi pravijo, da je mati vsemu življenju, kajti vse življenje se poraja iz vode in v njeni maternici smo dokler
se ne rodimo, da bi izkusili individualizacijo. Na koncu življenja pa se ponovno vračamo v njeno naročje, kar
je bilo v starih tradicijah ponazorjeno z običajem, da so mrtve v čolnu spustili po reki. Kvaliteta vode je
intuicija. Voda predstavlja pretočnost, fluidnost, sposobnost prilagajanja in stapljanja. Je posoda
neskončnih možnosti, ki čakajo, da se udejanjijo v obliko. Voda je neposredno povezana s cikli narave in
cikli življenja samega. Povezana je z nezavednim, s skrito modrostjo, ki jo nosimo v sebi, z empatijo in
zdraviteljskimi sposobnostmi. Tradicionalno je simbol vode riba, ki plava v globinah nezavednega in
nepoznanega.
Voda je element, ki vlada ljubezni, prijateljstvu in odnosom na sploh. Zelo je povezana s sanjami in staro
priporočilo je, da pred spanjem popiješ polovico kozarca vode, zjutraj pa še drugo polovico, za boljše sanje
in da se jih lažje spomniš. Voda nadzoruje cikle rojstva, smrti in ponovnega rojstva. Zelo pa je povezana tudi
s procesom čiščenja in razstrupljanja.

.
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Luna v natalnem horoskopu kaže kakšne so naše prve nagonske reakcije. Predstavlja tudi ženske v našem
življenju in pa seveda predvsem prvo žensko v našem življenju mati.
Med astrologi velja mnenje, da na podlagi Lune in aspektov, ki jih tvori Luna z ostalimi planeti lahko
natančno opišemo kakšna je mati posamezne osebe.
Veliko astrologov podleže tej skušnjavi in že na prvi seansi dregnejo v Luno. Rezultat takega načina je
ponavadi ta, da klient te Lune ne čuti tako, kot mu je opisana, ali pa jo vidi točno tako kot mu je
predstavljena in to v njem lahko na nezavednem čisto po nepotrebnem odpre kako travmo, sploh če so mu
predstavljeni eventualni problemi prikazani kot dejstvo, ki drži celo življenje.
Res je, da Luna opisuje predvsem naš odnos z materjo, vendar je treba vedeti, da je to pogled skozi
občutke osebe, kateri beremo karto, tako, da to isto mamo, lahko njen brat ali sestra vidita povsem
drugače.
V Luni so shranjeni razno razni mehanizmi avtomatičnih reakcij. Naša Luna se spominja, ko smo jokali iz
obupa, ko smo bili lačni, potrebni tolažbe in toplega dotika, ko smo potrebovali osnovne življenjske stvari.
Luna se spominja kaj se je zgodilo potem.
Ali smo bili nahranjeni, negovani, ljubljeni, na toplem in čutili da nas svet podpira, ali smo bili zavrnjeni in
zakaj. Aspekti z Luno opisujejo, kako smo občutili našo mamo. Ali smo jo izkusili kot čustveno oporo, kot
varno zavetje, ali mogoče kot tirana, ki kontrolira vsako malenkost v našem življenju.
Spomini Lune sežejo še precej bolj nazaj kot samo to naše konkretno življenje. Lahko da smo marsikaj
prinesli že iz svojih prejšnjih življenj. V Luni so močno vtisnjeni spomini in čustvene reakcije. Njene reakcije
so instinktivne in spontane, nepredvidljive, njeno bistvo tako občutljivo, da še celo v starosti oseba ne
more reagirati razumsko, ko se vklopi Luna, oziroma njen spomin na dogodek, ko je bila v otroštvu
ogrožena. Luna se spomni vsega in želi samo to, da preživimo, je prva, ki se upre, ko se ji zdi naše potrebe
ne bodo zadovoljene.

Lahko sicer računamo aspekte med Luno in ostalimi planeti, tranzite in progresije, vendar bi zraven morali
upoštevati tudi to, da je Luna planet, ki potuje najhitreje, obenem je tudi odvisna od tega, koliko jo obsije
Sonce. Tako naj bi vedeli med drugim tudi to, v kakšni fazi (mlaj, polna luna, naraščajoča, padajoča luna) je
bila Luna v trenutku našega rojstva. Pomembno je tudi na kateri stopinji določenega znamenja leži Luna, po
tem se vidi tudi njena intenzivnost, določene stopinje imajo še nek dodaten pomen, na primer obstaja
stopinja v horoskopu, ki je posvečena pijancem. Luna na tej točki kaže na veliko verjetnost alkoholizma.
Tako preračunavanje vzame veliko časa, po vsej verjetnosti bomo pozabili vključiti kakšen aspekt, ali pa se
bomo na koncu zmedli v množici podatkov in izgubili občutek katera informacija ima večjo težo.

Veliko bolje se je lotiti problemov intuitivno in reševati problem za problemom, kajti če najdemo travmo
zaradi katere reagiramo avtomatično in jo razrešimo, je problem rešen, saj nas naslednjič določen dogodek
ne bo več vrgel iz tira in bomo problem rešili razumno, brez panike.

Pa si poglejmo nekaj tipičnih lastnosti naših Lun.

Torej, Luna v Ovnu se mora bojevat, vse hoče takoj, zelo rada dreza v ljudi, samo zato, da dobi odziv. Nima
smisla, če ji razložimo, da je »potrpljenje božja mast«. Te trditve ona ne sprejme, to je povsem v nasprotju
s tem kar je v njej. Globoko v sebi ima občutke da je bila poražena in izigrana, v trenutkih ko ni reagirala in
se borila za svoje preživetje. Te občutke in spomine je treba transformirat, ne pa delat na umirjanju Lune,
kajti prej ali slej se bo uprla in še z večjo silo izbruhnila na plan.

Luna v Biku.
Življenje gleda skozi prizmo materialnosti, premakne se počasi, čustvene reakcije so počasne, vedno rabi
čas, da premisli, predela svoje čustvene odzive. Ne dopoveduj tej Luni, da je varno da čuti, ta Luna ima v
svojem spominu občutke, da je bila življenjsko ogrožena v trenutkih, ko je takoj povedala kaj čuti, torej je
potrebno razrešiti te travme, da si bo Luna v Biku dovolila, da čuti in to tudi izrazi.

Luna v Dvojčkih.
Mora s pogovarjat, izmenjevat informacije, ker ji morajo biti poznane vse teme, nikoli ne gre v globino in
včasih deluje zelo površno. Taka Luna ponavadi sicer nima kakih hudih čustvenih problemov, je pa res da
čuti, da se ji lahko zgodi nekaj hudega, če nečesa ne bi mogla skomunicirati. Če so kake travme pri tej Luni,
ima občutek, da je bila življenjsko ogrožena, ko nekaj ni zmogla dopovedat svojim bližnjim.
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Luna v Raku
Zelo vezana na družino, tesen stik z materjo, moški s to Luno zelo težko spustijo povezavo z mamo, taka
Luna zelo težko spušča preteklost. Ta luna zelo rada služi drugim. Po vsej verjetnosti je v tej Luni nek zapis,
ki jo spominja na dogodke, ko je bila ogrožena, ker je na tak ali drugačen način zapustila svojo družino.

Luna v Levu
Biti mora občudovana, hvaljena, izredno slabo prenaša kritiko. Lahko, da ta Luna v sebi hrani spomine
kakšne so bile posledice, ko so jo kritizirali, možno da obstaja nek spomin, kaj se je zgodilo po določenem
kritiziranju, ko je to resno ogrozilo njeno preživetje.

Luna v Devici
Perfekcionist. Deluje po enem vzorcu, tudi ko to ne deluje, si tega ne more priznat, vsak dogodek natančno
analizira, zakaj jo je pripeljal v krizo. Včasih zaradi dreves ne vidi gozda. Ta Luna ima po vsej verjetnosti v
sebi nek spomin, kaj se je zgodilo, ko je bila spontana in je delovala po intuiciji. Sigurno je bila takrat
izigrana in življenjsko ogrožena.

Luna v Tehtnici
Ona teži k harmoniji za vsako ceno, strašno jo motijo prepiri, zato uporabi vse možne načine, da se jim
izogne. Lahko da v sebi nosi nek spomin na tragične posledice po nekem prepiru.

Luna v Škorpijonu
Ta Luna je zelo strastna, ponavadi je posesivna in ljubosumna. Ta Luna na intuitivno zelo dobro razume
medčloveške odnose, dobro zna pritisnit na boleče mesto. Lahko je zelo dober terapevt, ali pa se igra s
čustvi drugih ljudi. Njeno ravnanje je zelo odvisno od tega, kaj nosi v svojem spominu. Lahko da ima
globoko v sebi zapise o izgubi ljubljene osebe, pa je zato tako ljubosumna in posesivna.

Luna v Strelcu.
Luna v Strelcu je naravni filozof. Ona svoje emocije predeluje tako, da se zateče v višjo filozofijo ali vero.
Načeloma te Lune nimajo večjih problemov pri čustvenih reakcijah.

Luna v Kozorogu.
Deluje hladno, zadržano, zrelo, je odgovorna, redoljubna, čustva so vedno pod kontrolo. Ta Luna zgodaj
odraste, raje se druži s starejšimi ljudmi. Z leti vpliv Saturna, vladarja tega znamenja, slabi, tako, da vedno
bolj postaja razigrana.

Luna v Vodnarju
Na nek način je to najbolj čudna Luna. Te lune ni možno razburit. Ta Luna čustvenih reakcij na dogodke
sploh nima. V sporu se nikoli ne postavi na nobeno stran, kajti ona ve, da je lahko današnja resnica jutrišnja
laž, vse čustvene reakcije gleda iz distance in se nikoli ne vmešava. Edini problem te Lune je, da noče imeti
tesnih odnosov, ona hoče imeti svoj prostor, ogromno prostora za svoje emocije. Lahko da je v njenih
najglobljih spominih občutek, da je bila nekoč z nekom tesno povezana in jo je to tesno partnerstvo zelo
ogrozilo.

Luna v Ribah
To je umetniška Luna, v odnosih vpija vsa čustva, v tem se lahko tudi izgubi in niti ne ve več katera čustva
so njena in katera od partnerja. Pri taki Luni je lahko veliko zmede, mogoče ravno zaradi tega ker ima nek
neoprijemljiv, nedoločen občutek da bo zelo narobe, če se ne bo zlivala s svojimi bližnjimi.

Opozorilo astrologa: Za potico obstaja veliko dobrih receptov, za življenje pa recepta ni. Omenjene teze o
Lunah so samo smer, kje bi lahko bila težava. Ravno pri Luni bi še najbolj veljal rek: »Ne popravljaj stvari,
ki dobro funkcionira«. Z Luno se ukvarjajte, ko vas motijo vaše nagonske čustvene reakcije, če ste s tem
zadovoljni, ni potrebe da popravljate stvar, ki deluje.
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Luna sprejema energijo Sonca in jo oddaja na zemljo. Ravno tako kot mati sprejema energijo sveta in jo
oddaja otroku. Zavedati se moramo, da ima Luna svoje cikle, ravno tako jih imajo mame. Ne moremo večno
samo oddajati svetlobe, vsaka baterija se mora vsake toliko časa tudi napolniti - ko je prazna ne sije več. Ko
je Luna polno osvetljena, je v svoji največji moči in takrat je njena zmožnost poslušanja in negovanja
drugih, njihovih potreb in razpoloženj največja. V nočeh ko je Luna temna, pa seveda ne more osvetljevati
poti osamljenih popotnikov v temi. Takrat se mora Luna napolniti, da bo lahko zopet sijala.
Tako kot Luna na nebu, tudi naša Luna potrebuje čas, da se napolni z energijo. Če to dejstvo ignoriramo, bo
naša notranja Luna prej ali slej zelo burno reagirala, saj se bo morala boriti za svoje preživetje, ko pa se
boriš za preživetje, pa ne razmišljaš, kako bi to opravil na harmoničen način.

Vse ima svoje cikle. Tako je bilo tudi pri starodavnih bogovih. Oni so se borili, so se igrali, so varali, so ljubili,
so sovražili, skratka živeli so. V naši kulturi, ki pa temelji na monoteizmu (veri v enega boga) pa je seveda
stvar drugačna. Ker je bog samo eden, je lahko samo dober in pravičen, za kakršno koli temo, hudobijo,
zavist, pri Bogu, v takem sistemu verovanja ni prostora.

Ravno tako je z materami v našem sistemu. One so dobre, požrtvovalne, vedno skrbijo za svoje otroke, so
vedno ljubeče in vedno prisluhnejo otrokovim potrebam in željam.

Dejstvo je, da je o materah naša družba ustvarila tak mit.

Kljub temu, da vsak od nas iz prakse ve, da se omenjena teorija, ne sklada z realnostjo še vedno verjamemo
v ta mit.

Tako kot so monoteistične religije ustvarile hudiča, na katerega zvalimo vso krivdo za temne strani v nas, ki
si jih nočemo ali ne moremo priznat, tako smo si ustvarili tudi arhetip hudobne mačehe, ki zanemarja
otroke. Oba dva koncepta v naši družbi sicer delujeta, to je res, vendar, če želimo pogledati resnici v oči, bi
si bilo potrebno priznati, da temne strani v nas obstajajo, ravno tako, pa bi morali dati možnost materam,
da si dovolijo živeti svoje Lunine cikle. Če si matere tega ne morejo, nočejo ali ne upajo privoščiti, se
njihova Luna upre z vso silo in takrat se preobrazijo v hudobne mačehe.

Najpomembnejša lekcija o Luni je ta, da ima svoje cikle, trenutke, ko je popolnoma osvetljena, trenutke ko
je popolnoma temna, trenutke ko je v vzponu in trenutke ko je v upadu. Tako je z vsemi lunami. S tisto na
nebu, z Luno pri ženskah in z Luno pri moških.
Če tega dejstva ne upoštevamo, nam to v odnosih prinese zopet nove travme, ki jih naša Luna pridno
skladišči in nas vedno znova omejuje.

Kar se tiče partnerstev v astrologiji velja, da ko imata partnerja kompatibilne Lune ali pa ugodne aspekte
med Luno in ostalimi planeti, da je tako partnerstvo izpolnjujoče z mnogo skupnih interesov intuitivnega
razumevanja. Na primer ognjena luna recimo Oven, bo dobro funkcionirala z drugo ognjeno Luno recimo
Strelcem ali Levom, medtem ko bosta v zvezi s kako zemeljsko Luno, recimo v Biku kvalitetno spravljala ob
živce eden drugega. Bik ne bo vedel, da je ta temperamentnost samo način izražanje Ovnove Lune, Ovna
pa bo seveda spravljala ob živce Bikova počasna Luna.
Seveda ni rečeno, da so usklajene Lune recept za dober zakon, mogoče nas pa mora kdaj kdo »spravit ob
živce«.

Isti princip različnih Lun velja tudi v odnosih med starši in otroci. Če ima otrok Luno v Biku(zemeljska Luna),
mati pa Luno v Levu (ognjena Luna), jo bo otrok večinoma videl kot tečno žensko, ki se za vsako stvar
razburi do epskih dimenzij in vedno samo »nekaj teži brez veze«.

Za otroka je zelo naporno ko imata starša svoji Luni čisto v drugih znamenjih, na primer ognjeni Luni(recimo
Oven in Lev), on pa, na primer, zemeljsko Luno, recimo v Devici.
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Kako otrok vidi ti dve Luni?

Ovnova Luna, vedno špika Levovo Luno, seveda vedno po nepotrebnem, samo zato, da dobi odziv, da se
nekaj dogaja. Luna v Levu se vedno odzove teatralno in seveda zelo glasno.
Otrok, ki ima Luno v Devici, vse izrečene besede jemlje resno in ga je vedno strah, da bosta oči in mamica
šla narazen, seveda takoj začne razmišljat, kaj se bo zgodilo, ko ne bomo imeli več mamice ali očka, kdo bo
kuhal, kdo nas bo vozil v šolo in še milijon drugih scenarijev. Ta otrok pač ne ve, da je to, kar imata starša
samo celo reč hrupa za prazen nič, da nihče od njiju ne misli resno kar govori, da pač njun zakon temelji na
takih odnosih, onadva sta v resnici povsem zadovoljna s temi zapleti, zanju je to tisto, kar dela življenje
zanimivo.

Kako otrok čuti ti dve Luni?
Katastrofa.

Kaj naj bi recimo, naredila mati, da bi prihranila otroku en kontejner travm?
Nič.

Dejstvo je, da si vsaka duša izbere sama, v katero družino se bo inkarnirala, tako je očitno ena od
življenjskih nalog, da se sooči z dejstvom, da ima take starše. Otrok naj spozna dejstvo, da veliko ljudi reče
marsikaj, kar v resnici ne misli. Spozna naj, da ni vedno tako, da ljudje, ki strašno glasno in prepričljivo
opevajo svojo nesrečo, v resnici trpijo. Včasih pravzaprav uživajo v teh zapletih in jim v resnici ni nič hudega
(Ups, tukaj se je verjetno oglasila Venera, po vsej verjetnosti v Strelcu ali Vodnarju- »poštena« Luna bi
sigurno to travmo skrbno shranila).

Za strast v partnerstvu poskrbita Venera in Mars, vsakodnevna opravila v življenju, pa so domena Lune.
Lahko da imata parterja načeloma ugodno pozicijo svojih Lun, pa je še vedno
možno, da pride do velikih zapletov. Lahko sta Luni v različnih fazah rasti, lahko da se kaj dogaja s
progresirano Luno (progresije kažejo, kako se človek notranje počuti, katere lastnosti naj bi izkušal v
določenih obdobjih in načeloma nimajo direktne zveze z zunanjimi dejavniki, edino le toliko, da nas zaradi
nas samih »spravljajo ob živce«)
Vsekakor je potrebno vedeti, da pri problemih v partnerstvu, ki bi bili lahko vezani na našo Luno, po vsej
verjetnosti partner odslikava stvari, ki jih ne moremo videti pri sebi. Ko se srečata dve Luni je dostikrat tako,
kot da bi stopili v hišo ogledal in resnično težko ocenimo kaj je naše in kaj partnerjevo. Je pa velika
verjetnost, da nam nekaj, kar nas pri partnerju strašansko moti kaže na naše notranje neravnovesje, ki ga
sami, »brez ogledala« nismo zmožni prepoznati.

Za vas Luni pogledal v oči

Vaš astrolog Zvone
gsm 041-420334
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Verjetno se je spomnite, vsaj tisti, ki ste

reobrazbi kot
renesansi zavesti.
Vsi si želimo, da bi bila naša življenja bolj polna in nočemo se sprijazniti z ničemer, kar nas slabi.
Kar zadeva medsebojne odnose smo tako zahtevni, da jih skoraj onemogočimo. Nemogoče je ubežati boju
ega, ko sta oba partnerja v odnosu prezahtevna, ko oba pričakujeta, da bo drugi sprejel njegov oziroma
njen svet, bil vedno prisoten in čakal, da se mu pridruži v izbranih dejavnostih. Gre za skrita pričakovanja, ki
se spremenijo v bitko za premoč. Ker je na sporedu v mesecu novembru nov seminar o medsebojnih
odnosih vam za poku

: Na površje se prebije, kot občutek nemira, navdih, ki in nas zato pusti
nezadovoljne, saj ga hočemo, a ne znamo obdržati. Vse bolezni moderne družbe gre pripisati nemiru in
iskanju tega občutka. Do prvega spoznanja pridemo, ko se zavemo v našem življenju. Ta se
dogajajo vse pogosteje in nas vodijo k priložnostim, ki jih rabimo za svoj razvoj. To se nam zdi skrivnostno in
nas vznemirja ter poživlja, občutek dobimo, da v ozadju našega vidnega življenja poteka še nek drug
inteligentni proces. Ta občutek ni nov, le pogostnost zaznavanja se v tem času povečuje, naša naloga pa je,
da ga zavestno sprejmemo. Ko bo število ljudi s temi občutji doseglo kritično maso, se bodo začela
razodevati naslednja spoznanja, kar bo pripeljalo do kulturnega premika.

nam širi zavest o zgodovinskem času in nas opozarja, da moramo upoštevati razvoj
kulture iz zornega kota celotnega tisočletja. Razodeva našo obsedenost in nas dviguje nad njo - nad
malikovanje človeškega tehničnega napredka. Vendar pa je to obdobje plod človeškega zorenja in ga ne
smemo obsojati, temveč razumeti. Če pogledamo zgodovino po Kristusu, jo lahko razdelimo na tri osnovna
obdobja človekovega civilizacijskega razvoja:

Leto 1000 n.š.

Srednji vek

Resničnost določajo cerkveni dostojanstveniki

Svet, ki ga razglašajo, je povsem duhoven

Božji načrt in z njim zemlja je v samem središču

Cilj življenja je doseči odrešenje ali pogubljenje

Tedanji človek sam ni sposoben soditi od dobrem in zlu, zato je tu duhovščina

O naravi ni prave predstave, vse naravne danosti so darilo boga ali zloba hudiča

14. In 15. Stoletje

Srednjeveški pogled na svet se začenja sesipati

Duhovščina s hinavstvom in požrešnostjo krši svoja osnovna načela

Sledi odkrit upor - Martin Luter - nove cerkve zahtevajo za vsakega človeka
omogočen dostop do svetega pisma brez posrednikov

Ljudje podvomijo o svetu, za katerega so mislili, da ga poznajo, kar povzroči
negotovost

Astronomi 16. stol. dokažejo novo sliko vesolja, ki ni več egocentričen - človeštvo
izgubi svoje mesto v središču božjega vesolja

Začne se razvijati nova zavest - demokracija - vendar brez prave gotovosti in
temeljev, na katerih bi se gradila

Človeštvo pošlje raziskovalce, da bi našli odgovore in utemeljili novo resničnost

Raziskovalcev dolgo ni nazaj in svet se odloči, da bo v vmesnem času poskrbel za
svoje udobje z obvladovanjem Zemlje in se tako otresli zgubljenosti.

Ker znanstvena metoda ni mogla ponuditi nove slike Boga in smisla našega bivanja,
je to globoko prizadelo zahodno kulturo, saj se je naša nova usmerjenost sprevrgla
v obsedenost zagotavljanja posvetne varnosti, da bi nadomestili izgubljeno
duhovno varnost.

že dolgo na “duhovni sceni”. Leta 1995 je naredila velik prepih in ko
sem jo pred nekaj dnevi ponovno potegnila s police in prebrala sem ugotovila, da še vedno nosi zelo
globoko sporo širjenje zavesti zelo aktuslna tema in knjiga govori o p

šino pošiljam opise vseh devetih spoznanj, ki vsak zase govorijo tudi o medsebojnih
odnosih v prihodnosti.

čilo. V zadnjem času je

Prvo spoznanje ne traja

Drugo spoznanje

naključij

o
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Lagodnejše življenje je sčasoma postalo edini razlog življenja in tako smo pozabili na poglavitno
vprašanje - da še vedno ne vemo, čemu živeti.

Nova doba - vrnitev k duhovnosti

Perspektiva zaposlenosti veliko pomeni. Koliko ljudi poznate, ki so obsedeni od svojega dela, ki bolehajo za
stresnimi boleznimi in se ne znajo umiriti? Umiriti pa se ne zmorejo zato, ker živijo rutinsko in se omejujejo
le na golo praktično razmišljanje, vse drugo pa zavračajo. Vse to počnejo zato, da se ne bi mogli spomniti, s
kakšno negotovostjo jih navdaja vprašanje, čemu živijo. Zunanja tehnologija gonilna sila je bila klic po
preživetju, želja posameznika, da bi poskrbel za lastno varnost, lasten smisel, medtem, ko je čakal na
resnico. Gre za prebujanje iz obsedenosti.

opisuje novo razumevanje fizičnega sveta. Ljudje se bodo naučili zaznavati energijo, ki je
bila sedaj nevidna. Znanstveni skepticizem je bil po svoje nujen, kot odgovor religioznim dogmam in
zmotam, vendar dostikrat ovira pri razlagi nemerljivih pojavov. Šele kvantna mehanika in relativnostna
teorija A. Einseina sta dokazali, da je tisto, kar doživljamo, kot trdno snov v resnici prazen prostor z vzorcem
energije, ki teče skozenj. To ruši tudi naše prepričanje o krajevni in časovni dimenziji. Zanimivo je, da lahko

!!! Osnovno gradivo vesolja je v svojem jedru videti
kot neke vrste čista energija, ki se prilagaja človekovemu namenu in pričakovanju. Naše pričakovanje
spodbudi energijo v nas, da steče v svet in vpliva na druge energijske sisteme. To podpira teorijo o
enotnem energijskem polju, kjer se energije pretakajo med posameznimi energijskimi sistemi. Zaznavanje
lepote je nekakšen barometer, ki nam pove, kako blizu smo dejanskemu zaznavanju energije. Srečanja se
ne zgodijo naključno, ponovno srečanje z osebo pomeni, da je med osebama še nekaj nedokončanega,
nekaj, kar bi morala reči, pa si nista.

govori o človeškem tekmovanju za energijo. Je vpogled v bitko za moč in energijo. govori
o človeškem tekmovanju za energijo. Je vpogled v bitko za moč in energijo. Ljudje bodo sčasoma doumeli,
da je vesolje sestavljeno iz dinamične energije, energije, ki nas vzdržuje in se odziva na naša pričakovanja.
Vendar bodo spoznali tudi to, da so ločeni od prvotnega vira te energije, da so sami pretrgali to vez in se
zato počutijo šibke, negotove in pomanjkljive. Zaradi tega pomanjkanja se človeška bitja že od nekdaj
trudijo, da bi povečala svojo osebno energijo na edini način, ki ga poznajo, skušajo jo psihološko ukrasti
drugim; in to je tisto podzavestno tekmovanje, ki je vzrok vsem človeškim navzkrižjem na svetu.

Konflikti med ljudmi izvirajo iz . V pogovoru z drugim je lahko
človek močnejši ali šibkejši, odvisno od tega, ali je v pogovoru prevladal, ali ne. Temu se reče manipulacija.
Vse se vrti okoli iskanja načina nadzora, ki bo zagotovil nadvlado nad drugim. To je ves razlog nesmiselnih
sporov tako med posamezniki, kot med narodi. Najbolj problematični so te relacije v odnosih staršev do
otrok, saj se po tej liniji škodljivi vzorci obnašanja (kraje energije) nezavedno prenašajo iz roda v rod. Po
energiji hlepimo zato, ker nas to navdaja z ugodjem in občutkom varnosti. Energetsko telo enega človeka
poizkuša zaposesti telo drugega. Na ta način si škodujemo in si krajšamo življenja, vendar pa kratkoročno
zmaga prinese motivacijo, ki nas spodbuja k še večjemu nadzoru nad drugimi. Ko posameznik doseže, da se
energija poslušalcev steka vanj, se izraža z veliko lahkoto in misli ima kristalno jasne, ima občutek moči, a
darilo ne traja dolgo, saj imajo ljudje omejeno energijo. Torej, kraja energije je posledica občutka
negotovosti in šibkosti ter boljšega počutja, ko jo dobimo. Ko prepričamo druge, da sprejmejo naš pogled,
se z nami poistovetijo; mi pa vsrkamo njihovo energijo in se počutimo močnejše. Se pravi, da četrto
spoznanje razgalja veliko tekmovanje za energijo in moč. To obdobje se sedaj končuje, saj bomo kmalu
sposobni zavestno prejemati energijo iz drugega - neizčrpnega vira.

Mistično izkustvo je način kako se polniti iz drugega vira Energija
je v vsem. Hrana je prvi način za pridobivanje energije. Najbolje je, da hrano sami pridelujemo in rastlinam
posvečamo pozornost. Ko jemo, jo moramo spoštovati in okušati, zato pred obedom molimo. Pri molitvi
pred obedom ne gre le za hvaležnost, temveč za svet obred, da lahko telo sprejme energijo. Za verskim
obredom hvaležnosti se torej skriva način, kako vsrkati iz hrane več energije. Ko se ti poveča občutljivost za
energije okoli tebe, jih lahko srkaš ne da bi jedel. Nekateri kraji imajo več energije, kot običajno, sploh pa so
določeni kraji, ki ustrezejo prav tvoji obliki energije. Take kraje moraš zaznati in uporabiti. Moraš se odpreti,
povezati z energijo in čutiti hvaležnost ter . Ni se treba siliti, le dopusti, da te zajame. Ko se
koncentriraš npr. na rastlino, moraš zbuditi občutek , navdušenja, nato pride

in na kraju . Ko to dosežeš, se ti začne širiti energijsko polje. Če spoštuješ lepoto in
enkratnost stvari, prejemaš energijo. Ko dosežeš raven ljubezni, lahko energijo pošiljaš naprej. Za pretok
energije je potrebna ljubezen. Energijo rastlini tudi vračaš, a to ne pomeni izgube temveč izmenjavo, ki

o

Tretje spoznanje

Četrto spoznanje

Peto spoznanje . Išči resnico znotraj sebe.

na elementarne delce vpliva

potrebe po vladanju in nadzoru nad drugimi

ljubezen

pričakovanje opazovalca

hvaležnosti spoštovanje ali
vzhičenost ljubezen
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polni oba. Pri tem energijsko polje človeka prehaja iz umazano bele v zeleno in modro barvo. Krajni doseg
takega stanja je , ko se . Tedaj dobiš tudi vesoljni
spomin in vpogled v razvoj stvarstva (evolucijo). Vesolje nam preskrbi vse potrebno, če se mu le znamo
odpreti. Vendar že ob prvem stiku z navadnim človekom, ki vibrira na običajnem nižjem nivoju, izgubimo
stik z blaženim stanjem. Višja zavest nas izvrže. Tako spajanje je le darilo, ki ga včasih doživi posameznik, ne
mora pa še trajno ali po svoji volji prehajati v to višje stanje. Napredovati moramo postopno na čedalje
višje vibracijske ravni - . Naučiti se moramo
zavestno povezati z energijo, ki sproža naključja; ta nam nato pomagajo uresničiti in utrditi novo raven.
Naključja nas vodijo naprej, da se samouresničujemo. Pomagajo nam, da se napolnimo in nato rastemo, se
napolnimo in rastemo, na čedalje višje vibracijske ravni. Vendar moramo premagati nagnjenje do nadvlade.

je čiščenje svoje osebne drame nadzora. Vrniti se moramo v preteklost, v otroštvo in
ugotoviti, kako se je oblikovala naša drama nadzora. Vanjo je vpletena večina družinskih članov, predvsem
pa starši. Družinsko izkustvo moramo gledati iz evolucijskega in duhovnega zornega kota in ugotoviti, kdo
smo in kaj moramo storiti. Tedaj drama nadzora razpade in zaživimo resnično življenje.

Primer:

Eden od staršev je izpraševalec. Vedno hoče vse vedeti, da bi lahko potem našel napake in kritiziral. Otrok
postane odmaknjen in pove čim manj, da se ne izpostavlja. Ko otrok odraste, srečuje podobne ljudi in
vedno reagira enako - umakne se. Na ta način si zaščiti energijo, ki mu jo bi izpraševalec nemudoma odvzel.
Če vlogo izpraševalca zavzameta oba starša, otrok dobi dvojno dozo, kar je zanj zelo težko.

Vsakdo manipulira z energijo drugih. To lahko počne nasilno, da ljudi prisili, da mu posvečajo pozornost, ali
pa pasivno s tem, da v njih vzbuja občutek sočutja in radovednosti. Grožnja je najnasilnejša oblika drame.
Zelo močna oblika kraje pa je tudi, če ti nekdo kar naprej zbuja občutke krivde brez razloga. Vsi
uporabljamo te drame nadzora, nekateri jih menjavamo situaciji primerno, največ pa uporabljamo tiste, ki
smo si jih privzgojili v zgodnjem otroštvu. V šestem spoznanju lahko ozavestiš svojo vlogo in poslanstvo. Pri
tem lahko kot orientacijo uporabiš nasprotja svojih staršev. Tvoja naloga je odkriti, kako doseči združitev na
videz popolnoma nasprotnih pogledov in prepričanj staršev (npr. posvetna lahkoživost in uživaštvo enega
ter duhovni razvoj drugega).
Svoje nezavedno delovanje lahko presežemo! Lahko odkrijemo višji pomen svojega življenja, duhovni
razlog, zaradi katerega smo se rodili prav v to družino. Počasi doumevamo, kdo smo v resnici.Da bi dosegli
posebno stanje duha izkustvo, da nas v življenju vodijo skrivnostna naključja moramo prebuditi svoj
resnični jaz.

obravnava proces zavestnega samorazvoja, budnega sprejemanja naključij in odgovorov,
ki ti jih nudi vesolje. Slabe sanje nosijo najpomembnejša sporočila. .
Zgodbo iz sanj moraš primerjati z zgodbo iz svojega življenja. Sanje govorijo o stvareh, ki jih v budnem
stanju ne prepoznamo. Podobe strahu je potrebno pregnati takoj, ko se prikažejo in um bo ustvaril
pozitivno misel. Če pa se negativne podobe ponavljajo, jih je treba vzeti zelo resno. Podnevi nam je vodnik
sanjarjenje. To so nekakšna intuitivna vodstva, ki povejo, kam naj gremo in kaj naj storimo, potem pa se
začno dogajati naljučja, ki omogočijo pomik v to smer. Tako rastemo, pridemo do novih spoznanj in
zaživimo na višji vibraciji. Da prepoznamo naključja moramo prevzeti položaj opazovalca.

nas uči, da nam vse skrivnostne odgovore dajejo drugi. Naključnih srečanj ni. Vendar pa
ljudje, ki jih srečuješ, nimajo vedno dovolj energije in uvida, da bi ti predali sporočilo, ki ga imajo zate.
Pomagati jim moraš tako, da jim pošlješ energijo. To je podobno, kot projiciranje energije na rastline, kjer
se osredotočaš na njihovo lepoto. Če zahtevaš odgovore, se to sprevrže v tekmovanje za energijo, zato ne
smeš zapasti v svojo dramo nadzora. Osmo spoznanje tudi svari, da se lahko tvoj razvoj zaustavi, če
postaneš zasvojen z drugim človekom. Osmo spoznanje govori o uporabi energije v odnosih med ljudmi,
začne pa se z otroki. Oni so najvišji nivo razvoja naše evolucije, rabijo pa našo energijo za nadaljnji razvoj.
Energija jim mora biti vedno na voljo. Najhuje je, če jih popravljamo in jim s tem preko drame nadzora
črpamo energijo. Zato jih moramo vedno vključiti v pogovor in jim dati vso pozornost. Posebej je
pomembno število otrok, ki ne sme presegati števila odraslih, sicer se odrasli utrudijo, otroci pa začno
tekmovati za njihovo energijo in njihov čas. Mit o velikih družinah se tako ruši. Otroci se morajo učiti od
odraslih in ne od vrstnikov. Odrasli pa morajo poučevati otrokovemu razvoju primerno a brez okolišenja in
neresnosti ter neresnic. Torej, otroku je potrebno povedati resnico na primeren način. Če se odrasli šalijo,
morajo otroci za to vedeti. Drugo poglavje je bitka za premoč v ljubezenskih razmerjih.

razsvetljenje tvoje in vesoljno energijsko telo spojita

polnimo se z energijo in rastemo - ta cikel moramo ponavljati

Sedmo spoznanje govori o sanjah

Šesto spoznanje

Sedmo spoznanje

Osmo spoznanje
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Zakaj se evforija zaljubljenosti kaj hitro sprevrže v konflikt? Ko se dva ljubita, si podzavestno dajeta
energijo. Počutita se lebdeče in vzneseno. Pri tem se odklopita od energije vesolja, saj pričakujeta energijo
od partnerja. Ta pa se hitro izčrpa. Na tej točki se odnos izpridi v navadno bitko za premoč. To izhaja iz
otroštva, saj nismo sposobni integrirati v sebi svojega nasprotnega spola. Če se povežemo s človeškim
virom preden se razvijemo, oviramo pritok energije iz vesolja. Povečini še nihče od nas ni rešil tega
problema prav zaradi bitke za energijo že v otroštvu s svojimi starši. Energijo nasprotnega spola še vedno
iščemo zunaj sebe. Smo kot polovica kroga, in ko dobimo partnerja, smo cel energetski krog, vendar z
dvema glavama, ki se začneta boriti za prevlado. Torej moramo sami zapolniti krog. Potem bomo v paru
ustvarili nadčloveka in ostali na poti individualnega razvoja. Do takrat pa se ne spuščajmo v ljubezni na prvi
pogled, sploh pa ne s partnerji, ki niso odkriti.

pojasnjuje, kako bo zavestni razvoj vplival na kulturo tretjega tisočletja. Poskrbeli bomo,
da bo upadlo število prebivalcev. Tako bomo lahko živeli na energetsko bogatejših krajih, ki jih bo tudi več,
gozdovi se bodo razrasli, drevesa bodo stara tudi 500 let, sredstva za življenje bodo zagotovljena, tako da
ne bo več denarne izmenjave, ne bo pretiranih užitkov niti lenobe. Sledili bomo intuiciji, tako da bomo
vedno vedeli, kaj storiti. Naše delovanje bo usklajeno. Manipulacija ne bo več mogoča. Uresničile se bodo
vizije, ki so bile prehitro zastavljene in zato utopične. Opustili bomo onesnaževanje in izčrpavanje narave,
čutili, kaj je naše poslanstvo, tako da bodo naše službe in delo prijetnejše. Več bo prostega časa za razvoj,
delo bo avtomatizirano. Plačani bomo za spoznanja, ki jih bomo prejeli. Doumeli bomo načelo dajanja, ki
pomeni večkratno povračilo. Rokopis pojasnjuje mnoge religije in jim bo pomagal izpolniti obljube. Vse
obljubljajo zaznavanje boga v sebi, vendar se izpridijo, ko si jemljejo pravico do razlaganja Božje volje.
Rokopis omenja tudi Kristusa, kot človeka, ki se je trajno povezal z Božjim virom in postal zgled, da je ta
povezava možna.

Ljudje predstavljamo višek evolucije, ki se je pričela od preproste snovi do rastlinskih in živalskih vrst.
Najprej smo se borili za prevlado fizično, nato mentalno. Šele sedaj spoznavamo, da smo pripravljeni na
zavestni razvoj. Ko se energija dvigne, se poveča vibracija atomov v telesu in postanemo lažji, bolj prosojni
in nevidni za bitja, ki ostajajo na nižji ravni razvoja - to se je verjetno zgodilo z Maji. Na tem mestu bomo
začeli prehajati mejo med tem svetom in svetom, od koder smo prišli in kamor se po smrti vračamo.
Zavesten prehod je pot, ki nam jo je pokazal Kristus.

.

Deveto spoznanje

Presegel je smrt in prečkal mejo fizičnega in
duhovnega sveta

Če knjige Če pa ste jo prebrali, pa bo morda ponoven pogled med
njene strani prinesel sve

še niste prebrali vam jo zelo svetujem.
že razumevanje in širjenje vaše zavesti.

Uživajte!
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Danes so naši odnosi postali naši templji

Razumevanje se zgodi skozi občutek, iz trenutka v trenutek,

ogledalu odnosov.v Bruce Lee

V starih civilizacijah so imeli za to, da so duhovno napredovali templje in šole misterijev. V templjih so se
soočali sami s seboj, se spoznavali in izmojstrili v človeških čustvih in občutkih. V varnem prostoru, ki je bil
namenjen zdravljenju so izmojstrili iste kode čustev, s katerimi se soočamo danes. V sodobnem svetu se
vse dogaja s tako naglico, da enostavno nimamo tega luksuza, da bi se za nekaj let zaprli v templje in se
urili v kodi enega čustva, da bi izmojstrili to čustvo. Enostavno nimamo časa, da bi se zaprli v tempelj in v
njem urili zaupanje, ter bi se, ko bi ga izmojstrili v popolnosti premaknili naprej v naslednji tempelj, kjer bi
izmojstrili ljubezen. . Danes stopimo v tempelj ljubezni skozi
odnos, ki mu pravimo zakon. V tem templju pa imamo priložnost, da sebe vidimo še v drugih templjih, kot
je npr. zaupanje.

Vaši odnosi so vaša priložnost, da vidite sebe iz vseh zornih kotov. Vsak odnos je odsev vaših prepričanj,
vzorcev, občutkov, sodb in obsodb, pomanjkanja, ko ste v interakciji z drugimi. Skozi templje naših odnosov
se spomnimo naše prave narave. Skozi ta spomin se ponovno vrnemo v celostnost. To mesto poznamo kot
povezanost. In v povezanosti, postanemo sočutje. Reference Point Therapy je proces, ki nam pomaga da iz
realnosti “delovanja” in “imetja” prestopimo v realnost “bivanja”.

Skozi ta dvodnevni seminar boste:
Spoznali mehanizme, ki delujejo v odnosih
Odkrili pomen izbire
Spoznali sedem ogledal v odnosih, v katerih se moramo pogledati
Odkrili univerzalne strahove, ki nam preprečujejo imeti harmonične odnose s sabo in z drugimi
Spoznali pet jezikov ljubezni
Razumeli umetnost sočutja
Kaj je uravnovešen medsebojni odnos

Naloga katerega koli odnosa je, da vedno najdemo sebe, da razumemo sebe, da smo popolni in naravni jaz,
kar že smo. Edini resnični odnos, ki ga imamo, je odnos s samim seboj. Vse ostalo, vsi drugi odnosi, pa naj
se tega zavedamo ali ne, so enostavno samo odsevi.

RPT™ deluje iz mesta bivanja namesto delovanja. V tem seminarju bomo spoznali našo Bit. Povezali se
bomo s svojo močjo miline in odstranili ovire, ki nam preprečujejo, da bi v svoje življenje pritegnili
harmonične medsebojne odnose. Dokler se upiramo temu, da smo svoj naravni, uravnovešeni, pravi jaz,
nenehno v svojih življenjih manifestiramo odnose, ki nas opominjajo, kaj in kdo mi nismo. Upiranje temu
kdo mi smo v resnici, pritegne odnose, ki so običajno neizpolnjujoči ali pa take, kjer se moramo zelo truditi.
Dejstvo je, da tisto, kar pošljemo iz sebe vedno in nedvomno dobimo nazaj.

Seminar vodi: Taja Albolena
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Esenca Havajev je aloha. Aloha je havajska beseda za
ALO-prisotnost in HA-božanskega diha življenja. Havaji so mesto,
kjer z lahkoto stopamo v stik s svojimi duhovnimi pomočniki,
vodniki in mojstri modrosti.
Havajci otokom pravijo »Pihanakalani«, kar pomeni mesto, kjer
nebo sreča zemljo. Za milijone ljudi po vsem svetu pa so Havaji
definicija pravega raja… palme, ki se zibajo v vetru, kristalno čista
voda, ki kar utripa od mnogovrstnega morskega življenja, tropsko
cvetje, ki dehti skozi zrak, surfanje na ogromnih valovih proti
sončnemu zahodu … raznobarvni kristali, ki sestavljajo ogrlico
otočja. Njegovih 8 glavnih otokov pa predstavlja 8. glavnih čaker v

energijskem sistemu, zato so Havaji edinstvena lokacija za vse iskalce globljega pomena v življenju. Havaji
niso le definicija raja, so stanje uma, ki mu pravijo ALOHA.

Veliki otok predstavlja korensko čakro in energijo prizemljevanja. Rdeča barva je ob izbruhih lave na
vzhodni obali vidno prisotna in duh boginje Pele je tukaj najbolj živo prisoten. Za vse prebivalce otok
predstavlja svojevrstno preizkušnjo, saj je poznan po tem, da ti da močno »brco v rit« tako na čustvenem,
kot tudi na duhovnem in psihološkem področju. Pravijo, da gre za trening duhovne krepitve, ki je včasih
tako ognjen, da bi si mislili, da mu dirigira sama Pele. Omogoči pa izjemno zdravljenje. Zaceli rane in te
ojača na vseh področjih. Aktivira energije neustrašnosti, razposajenosti in magnetne privlačnosti. Veliki
otok ti da priložnost, da te energije ozemljiš v samemu sebi.

Havajci imajo močno duhovno povezavo s celino, morjem in svojimi predniki. In na Havajih je to slednje
vredno raziskati. Sam otok je izoblikovan kot profil boginje in ni naključje, da Maui imenujejo raj za
romantike. Otok predstavlja spolno čakro in oranžno barvo. Morda so prav zato sončni zahodi na njem
nekaj posebnega. Aktivira energije negovanja, mehkobe in je pravi kraj za jasno sanjanje. Haleakala je
vulkanski krater, ki predstavlja dušo Mauija, njegova magična prisotnost na otoku, pa kljub njegovi
navidezni neaktivnosti privablja mnogo obiskovalcev. In jutranji vzhod na »hiši sonca« kot ga imenujejo, je
izjemno doživetje.

Ko se glasovi združijo v pesmi blagoslova oceana, mogočen val očisti duše, prebudi duha in napolni telo z
milino, močjo in hvaležnostjo za življenje samo. Kaho'olawe je otok, ki predstavlja tretjo čakro sončnega
pleteža. Povezan je z bogom Kanaloa, ki je povezan z morjem in potovanji. Kaho'olawe je bil center
izvornega havajskega pomorstva že več kot tisoč let in je bil center velike duhovne moči. Znano je, da so na
tem otoku urili pomorščake, ki so s Havajev pluli proti Tahitiju. Ameriška vojska si je otok v 50. letih vzela za
izvajanje vojaških poizkusov in Havajci so šele v 90. letih otok končno zopet dobili dovoljenje, da ga očistijo
in ponovno vzpostavijo duhovno ravnovesje na njegovih ranjenih tleh.

Lana'i predstavlja srčno čakro otočja in je danes ena najprestižnejših lokacij na Havajih. Še posebej je
poznan med golfisti. Najdišče petroglifov Luahiwa-Rain Heiau Petroglyph pa je mesto, kjer so staroselci
pustili prazgodovinske risbe na kamnih. To so slikovni albumi z duhovnim izročilom, katerih simbolični
pomen še zmeraj ostaja zavit v meglice mistike. Tukaj pa najdemo tudi vrtove bogov, kjer se mavrične vile
poigrajo v raznobarvnih kamnih ob sončnih zahodih. Energija otoka predstavlja gladkost, pretočnost,
mirnost in gibkost.

Molokai so slavili kot "Molokai Ka Hula Piko," center plesa. Legenda pravi, da je boginja Laka, sestra boginja
Pele, tukaj rodila ples, na zelo svetem mestu Ka'ana, kjer vsako leto maja slavijo rojstvo hule. Laka je znana
kot boginja hule. Hula je praksa, ki priskrbi vsa sredstva, da lahko pogledamo nazaj v zapuščino prednikov
skozi gibanje, kretnje in svete pesmi. Ko je Laka umrla, so njene ostanke skrili pod hrib imenovan Pu'u
Nana. Hula se je obdržala in ples se je razširil po vsem havajskem otočju. Maloka'i je sedež pete čakre
kreativnosti. Otok magičnosti in intenzivnega zdravljenja.

Veliki otok ali Hawai'i

Mau'i

Kaho'olawe

Lana'i

Moloka'i
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O'ahu

Kaua'i

Ni'ihau

O'ahu je poleg Mauija eden najbolj obiskanih otokov. Znan je po Waikiki plaži in Pearl Harborju. Šesta čakra
je vsekakor v ravnovesju z drugo, njene lastnosti pa so odprtost, gibanje in svoboda. In na Waikikiju nadete
eno od posebnosti tega otoka, kamne modrecev ali kahuna kamne. Gre a štiri ogromne bazaltne balvane, ki
sedijo na ploščadi strjene lave. Gre za zelo sveto mesto, katerega naj bi štirje mistični in izjemno močni
zdravitelji napolnili z zdravilnimi močmi ali mano nazaj v 15 stoletju.

Kaua'i je tropski center havajskega otočja in je prava poslastica za vse čute. Njegova energija je umirjena,
starodavna, globoka in navdihujoča. Kauai je mesto magije in miru, povezanosti in radosti. Predstavlja
kronsko čakro otočja. Pravijo, da leži najbližje epicentru srca matere Zemlje in da lahko tukaj čutiš utripanje
ljubezni, ki prihaja iz srca mame Zemlje. Tukaj se povežejo starodavno znanje kristalov, elementarnih bitij in
lemurijskih prebivalcev z zavestjo delfinov in kitov. Ljubezen same zemlje pomaga vsem tistim, ki hodijo po
njej, da najdejo svojo pot nazaj v ljubezen in združenje z vsem kar je.

Je osmi otok v tej havajski ogrlici in ga pogosto imenujejo »mistični otok« ali tudi prepovedani otok. Ker je v
zasebni lasti in na njem Havajci ohranjajo starodavne običaje in način življenja, ga je mogoče obiskati le v
posebnih poldnevnih turah. Njegova energija je energija opazovanja in povezanosti.

Na Havaje se tokrat vračam četrtič. Tokrat bo na

čili od na

že ša destinacija Veliki otok, kjer bomo 10 dni preživeli v
plavanju z delfini in osvobajanju nas samih.
V tokratnem popotovanju ALOHA se bomo bolj posvetili havajskemu šamanizmu in tehniki Ho’oponopono.
Povezali se bomo s svojimi osnovnimi štirimi arhetipi in predvsem pri otroku pogledali katera drama je
tista, ki smo se je nau ših staršev in jo preigravamo v svojem življenju.
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec november je mesec zemlje, ko se bo

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

Vzamete svoje leto rojstva in števila seštejte. Npr. Če ste rojeni leta 1982 seštejete 1+9+8+2 = 20,
seštejemo tudi ti dve med seboj in dobimo 2. Dobljeno število odštejemo od 11. V našem primeru
imamo 11-2 = 9 Osnovno število osebe rojene v letu 1982 je torej 9. V devet zvezdnem kiju velja
dogovor, da se leto konča s 3. februarjem torej se novo začne s 4. februarjem. Za vse tiste, ki ste rojeni
med 1. januarjem in 4. februarjem velja, da za izračun svoje številke vzamete preteklo leto.
Npr. če ste bili rojeni 13. januarja 1964 boste za izračun svoje osnovne številke vzeli letnico 1963 torej
bo vaše osnovno število 1+9+6+3=19=10 odštejemo od 11. Vaša prva zvezda je 11-10=1

Lahko se vam bo zgodilo, da se boste v tem obdobju počutili bolj introvertirano, ustrezala vam bo tišina
in iskali boste umirjen kotiček, kjer boste lahko sami s seboj. Pomembno je, da ta tihi mesec izkoristite
za polnjenje svojih baterij in ne razmišljate o tem, da se nič ne dogaja, na negativen način. Pred vami je
priložnost, da raziščete svet sočutnosti in duhovnosti, lepote neskončnosti Univerzuma in globin vašega
lastnega bitja. Vaša intuicija se lahko v tem mesecu močno ojača. Ker vas lahko drugi napačno razumejo
je pomembno, da ste v svoji komunikaciji jasni, konkretni in razumljivi.
Kristali, ki lahko pomagajo: Larimar, Angelit

Morda boste imeli občutek stagnacije in umirjenosti, vendar pa boste imeli na voljo vsa orodja za
navezovanje medsebojnih stikov. Pojavljala se bo notranja nuja, da bi aktivno delovali, vendar čas še ni
primeren in zato se vam lahko zgodi, da bodo vaše ideje zavrnjene ali da vas bodo ignorirali. Počakajte
na naslednji mesec . To je primeren čas za zbiranje informacij in planiranje vaše prihodnosti. Ustvarite si
močno bazo za udejanjanje dolgoročnih ciljev in doseganje sanj. Vzemite si čas za branje, študij in
raziskovanje možnosti in priložnosti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Roževec, Rodokrozit

Počutili se boste entuziastično in sreča bo na vaši strani v tem mesecu. Pred vami je intenziven mesec,
primeren za potovanja, začetek novega posla, veliko spremembo v trenutni situaciji ali postavitev čisto
novih načrtov za prihodnost. To bo izjemno dinamičen in energetsko nabit čas. Navdih bo izpolnjeval
vaš vsakdan in vam dal energijo, da nadaljujete s projekti, ki ste si jih zastavili v preteklih dveh mesecih.
Pomembno je, da ohranjate mirne živce in se ne razburjate. Mirnost in zbranost se bosta obrestovali.
Izogibajte se jeze, saj izčrpava vaša jetra.
Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Kalcit

Občutili boste pozitivno energijo in razpoloženje. Radost in navdušenje bosta prisotna večino časa.
Pomembno je, da vas navdušenost in ideje ne odnesejo v prenagljene odločitve. Bodite zelo premišljeni
in se ne spravljajte v nepotreben stres. Vaše akcije naj bodo plod premisleka, zrele in izpeljane na
odgovoren način. Dobro premislite, preden si dovolite speljati na stran pota ali v popolnoma drugo
dejavnost, kot jo trenutno opravljate. Kaotične misli in akcije bodo upočasnile vaš napredek. Modro je
nadaljevati s projekti, ki ste jih že začeli v preteklih mesecih.
Kristali, ki lahko pomagajo: Dioptaz, Spinel

Osrediščenost in treznost bodo v tem mesecu zaželeni. Mnogo bo priložnosti, ki vam bodo prišle
naproti in soočeni boste z dilemo po kateri poti iti naprej. Pomembno je, da si vzamete čas in opazujete
kaj se dogaja. Mesec bo lahko zelo čustven in nepredvidljiv z mnogimi vzponi in padci. V tem mesecu
imate možnost odkriti veliko novih stvari o samemu sebi. To je izjemno poučen čas in izkoristite ga za
nova učenja. Preverite svoje napredovanje in usmeritev, vendar ne delajte velikih sprememb. To ni čas
velikih dejanj, je čas tihega opazovanja in raziskovalnega procesa.
Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Ametist
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6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Počutili se boste močni, imeli boste jasno vizijo in občutek, da ste tukaj z namenom. Verjetno boste
opazili več materialnega obilja in blagostanja. Obilje, ki ga izkušate v tem mesecu je direktno povezano z
vašimi preteklimi aktivnostmi in vloženim trudom. Pozitivnost in navdušenje nad dogodki vas lahko
zavede v rigidnost in nefleksibilnost, ki lahko povzroči napetosti v medsebojnih odnosih. Imeli boste
močno potrebo po tem, da bi popravljali druge ljudi in jih kritizirali. Pomembno je, da to težnjo
prepoznate in ste sočutni do sebe in do drugih. Bodite pozorni pri vožnji z avtomobili.
Kristali, ki lahko pomagajo: Dimni kvarc, Prehnit

Izkoristite priložnosti za zabavo in užitek v tem mesecu. Uživajte v dobri hrani, dobri družbi in drobnih
užitkih za dušo in telo. To je čas, ko lahko uživate v tesnih osebnih stikih in ko čutite podporo s strani
ljudi, ki vas obdajajo. Pojdite v družbo, ven med ljudi, tudi če to ni v vaši naravi ali pa ste zaradi
aktivnosti prejšnjih mesecev pozabili na druženje. Ravnovesje v tem mesecu izjemno pomembno za vas,
še posebej v začetku marca boste čutili da se pripravlja nova energija. To ni primeren mesec za velike
spremembe v novih smereh, opazili pa boste, da z večjo lahkoto dokončujete mnoge majhne naloge.
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Smaragd

Morda bo mesec november prinesel občutek nesigurnosti glede prihodnosti. Bolj boste zamišljeni,
osrediščeni v sebi in tihi. Pred vami je čas velikih sprememb. Lahko se lotite česa popolnoma novega na
poslovnem ali osebnem področju. Pomembno je, da iskreno pogledate v trenutno situacijo in pogledate
kje bi radi bili v svojem življenju. Modro je, da si naredite jasen in natančen načrt, a vendar ostanete
dovolj fleksibilni da greste s tokom. Ne delajte impulzivnih akcij, pogovorite se o skrbeh in strahovih
pred prihodnostjo z dobrim prijateljem. Potrpežljivost je zelo primerna v tem mesecu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Čaroit

To bo podprla s svojo energijo. Končno boste
zopet v svojem elementu. To je mesec, ki vam bo prinesel avanture, zabavo in nov entuziazem, s tem pa
tudi nove izzive, novo energijo in prepoznavnost v zunanjem svetu, ki jo lahko dobro izkoristite. To je
idealen mesec za potovanja, spoznavanje novih krajev in novih ljudi. Veliko bo akcije in stvari se bodo
hitro spreminjale, počutili se boste kot doma. Vendar ne pozabite na točnost. Vedite da ste v soju
reflektorjev in da se lahko pokažejo tako vaše dobre kot tudi slabe strani.
Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Opal

že drugič letos, ko vas bo tako energija leta kot meseca
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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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