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Pozdrav svetlobe !
Alkimija me fascinira

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

že vrsto let. Predvsem egip
želiš videti v svetu,

spremenila moj pogled na svet. Preživela sem teden v son
že skoraj neverjetno :) Potapljanje v lastno notranjost me je odpeljala dale

živimo
intenziven in da se sploh v zadnjem

živetjem. Najprej smo se ukvarjali s strahovi glede finan živetja in že smo soo
živetjem v smislu živeti ali umreti, kar je s seboj prinesla nova gripa.

Štirideseta številka Namarie ni kar tako, hvala vsem, ki me spodbujate, da vsak mesec sedem za
ra štirideseti
številki morje življenja zaneslo. Pred 9 leti sem izjavila, da želim delati v tujini in polovico leta preživeti
v tujini in polovico v Sloveniji. Sedaj sem že skoraj tam, glede na to koliko sem letos potovala.
Za drugo leto že pripravljam Havaje v pomladnih mesecih 2010. Plavanje z delfini in intenzivno
spoznavanje sebe bosta glavni temi za vse, ki bi vas tako popotovanje utegnilo zanimati.

In ne pozabite; OBILJE je stanje zavesti.

žanski zavesti

čanska duhovna alkimija. Tokrat sem jo dojela od
znotraj navzven. Zanimivo je, kako je izjava Gandija, Postani sprememba, ki jo

čnem Londonu. Teden dni sonca je za
London č nazaj v čas Egipta
in pred njim vse do Atlantide in Lemurije. Seveda govorim o vibracijah, energetskih kodah, ki jih imamo
spravljene v svoji DNK. Verjetno se boste strinjali z menoj, če rečem, da je čas v katerem

času zbujajo strahovi v notranjosti ljudi, predvsem v povezavi s
pre čnega pre čeni z novim
paketom strahu pred pre

čunalnik, za vas raziskujem in ustvarjam novičke in zbirko znanja. Kdo ve, kam me bo po

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

Taja Albolena

"Pri uspehu gre v glavnem za to,
da vztrajamo tudi po tem,
ko so ostali obupali."

William Feather-

MISEL MESEC AMISEL MESECA



polne lune izjemno intenzivna in mo

In so

Oktober bo mesec, ko bo pomembno, da se usidra

Polna luna je bila kot je zna
šanje. Notranje ravnovesje je v tem

šanje je, ali lahko držite
notranje ravnovesje miru in ljubezni v tem izjemnem

široko odprla vrata v
razumevanje bivanja. O

šol misterijev.

žansko bit izraziti v svetu in o tem, da je vsak
posameznik nosilec božanskega plamena enosti v svojem srcu. Gre za vašo izbiro vašega mesta v
takoimenovani novi Zemlji v zavest katere se premikamo.

Še vedno smo soo š skriti
tega kar si v resnici. Lahko si dober in prijazen do ljudi okoli sebe in je to zgolj maska za druge, v sebi pa si
še vedno maš š nevrednega in te je strah za svoj status in mo

š, da si ali to kar š da si, si to kar si, kar je tvoja bit, tvoja stopnja zavesti, s
š. žajo taki ljudje je edini na

š
š in se mu ne upiraš, temve š energijo, jo ne vlagaš in na tak na

šega življenja se vam v tem š.
Nerazumevanje življenjskega namena pogosto izhaja iz preproste resnice, da svoj namen iš

želi stvari dose želi, da je življenjski namen nekaj, zaradi
osvojili svet. Iz pozicije duha pa si želite biti v stanju notranjega miru, prinašati

lu š
ša naloga je torej le BITI in sijati svojo lu

ževanja in povezovanja, ega in duša, teme in svetlobe, neba in zemlje. Torej bodi
lu

žanske resnice.

žrtve vstopa na podij z velikimi koraki in vloga, ki jo je preigravala vsa tiso
š

š ven iz paradigme strahu, drame, travm in
žrtvovanja v paradigmo prijaznosti, so

žanske strasti do ljubezni in ustvarjanja. In mir ni pasivna energija odsotnosti agresije in
vojne. Mir je aktivna energija kreacije, ki se izraža skozi harmonijo in ravnovesje. To je tok božanske
harmonije, ki ga ustvariš z zavestno namero, da si to, kar si, božanska bit.

š v svojem srcu in si v stanju notranjega miru in da
postaneš plesalec na spirali življenja, ljubezni in svoje lastne božanskosti

DIVINE.SI

čilno za zadnje tri čna. Z luno v ovnu in
soncem v tehtnici se začenja uravnove času izjemno pomembno in
vedenje in razumevanje kako ga doseči je v tem času izjemno cenjeno. Vpra

času? Se lahko osredotočite na svojo notranjo JAZ
SEM, KI SEM prisotnost in ste to kar ste? Meni je Egipčanska Duhovna Alkimija na

čitno sem s pomočjo RPT-ja toliko ponotranjila sebe, da sedaj dojemam njihova
učenja in modrosti iz prve roke. Zato sem novi sklop večernih seminarjev, ki bodo po stari navadi na
programu ob petkih zastavila na novih dognanjih in temeljih učenj starih

Čas nove lune 18. oktobra bo izjemen čas za meditacijo na temo povezave s svojo skupnostjo. Čas izjemen
za razmislek o novih začetkih, o tem kako svojo bo

čeni z izzivi vsega tistega, kar skrivamo v sebi. Kot pravi Elizabeth Haich ne more

čevalen, nejevoljen, se čuti č. Vendar v resnici
nisi to kar misli čuti čimer se
poistoveti Če vas obkro čin, da ne hranite njihovega istovetenja s svojo energijo
ta, da jim odpustite. Tehnika RPT-ja nas uči, kako se v slogu starih borilnih ve čin s svojim nasprotnikom ne
bori č zgolj vzame čin samo si.

Resnični namen va času razkriva, tisto kar je pomembno pa je, kam gleda
čete iz pozicije

ega in ne duha. Ego si či, česar ste prepoznavni,
vidni in vas častijo, ker ste

č na zemljo in sijati. Duh ve, da je svet iluzija, katere namen je omogočiti egu igri če na katerem lahko
izkusi vse lekcije, ki so potrebne za njegovo transformacijo. Va č.
Sedaj smo v obdobju zdru

č, zase in za svet. In ne glede na to, kako temen se ti zdi svet okoli tebe, vedi, da je iluzija teme vedno
transformirana skozi luč bo

Energija čletja gre h koncu, če
bomo posamezniki spoznali njeno vlogo in jo opustili, ji odpustili. Dejstvo je, da je odpu čanje prvi korak.
Odpusti, opusti in dovoli, da gre. Le tako se lahko premakne

čutja, lepote in miru. čutje ni pasivna energija, je energija
aktivnega izraza bo
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Pridru

Simon je v svojem priro

Gregg Braden v svoji knjigi Bo
.

Ve

TRANSFORMACIJA SVETA SE VEDNO ZA V IČNE TEB !

žite se nam v nameri za transformacijo podro šega življenja, ki so najbolj aktualna. Za
. Dovolite obilju, ljubezni in radost,i 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.

Zato, ker cel svet verjame v finan še ne pomeni, da je ne moremo spremeniti. Morda ne na
celem svetu takoj, lahko pa to spremenimo na lokalnem podro

žno kepo, ki bo na snežnem pobo
širila naprej.

Dobili se bomo vsak drugi in ša namera, da boste z nami vas bo
priklopila na energijo skupine. 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.

Vabljeni, da se nam pridružite!

čij na čnemo z
obiljem in sicer v petek 9.10.2009

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

čno krizo, to
čju, v Sloveniji, če se nas zbere dovolj z

namero obilja.

Moja namera je, da se nas zbere 2000, kar je dovolj za sne čju ustvarila
spremembo v zavesti Slovencev kot skupini in jo raz

četrti petek v mesecu ob 21. uri. Va

častno bitje v neizmernem
izobilju tega, kar si

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

MORGANIT ...

Afirmacija deve kristala Bo

kamen Bo

“

Mnogi mi pravijo kamen obilja ljubezni. Pomagam vam, da se naravnate na energijo obilja in da se
odprete bo

”

Morganit je ro

I
: "

žanske ljubezni

Moja naloga je o

šene.
Pomagam vam prepoznati, kaj morate opustiti, želite za šni osnovi. Kaj je
tisto, kar vam stoji na poti in vam onemogo želite? Z mojo pomo

. Prinašam ob

žanski ljubezni. Prinašam
žanskega na življenje in zaupanju vanj

žnata variants berila, kamor sodijo tudi akvamarin in smaragd.
ževec izjemen energetizator ljubezni do sebe, potem lahko morganita

opišemo kot kamen božanske ljubezni. Morganit odpre srce na drugem nivoju
in postanemo zavestni ogromnega oceana kozmi
živimo.

Pomaga vam prepoznati vzorce sojenja, samo zaš
žujejo odnose, ki nam veliko pomenijo. Pomaga

nam poglobiti odnose, ki jih imamo ali pritegniti odnose z dušami, ki so nam
blizu. Pomaga v vaše življenje prinesti ve

žalovanjem.
žansko

ljubezen, ki jo nosi v sebi.

čistiti in energetizirati srce in čustveno telo. Odpiram tvojo srčno čakro in zdravim vse
strahove, zamere in jezo, ki so povezani s srcem in srčnimi zadevami. Če imate navezave na pretekle
zveze in partnerje vam pomagam, da se osvobodite vseh navezav in situacij, ki so ostale nerazre

če četi partnerski odnos, na du
ča imeti odnos, kot si ga čjo lahko to

odkrijete in transformirate. Premaknem vas ven iz pozicije ločenosti in sojenja čutek miru,
radosti in notranje moči.

čustveno izobilje ljubezni in mirnega sprejemanja. Pomagam tudi
pri prepoznavanju bo črta za

Če je ro

čne ljubezni v katerem vsi

čite, ki temelji na strahovih
in manipulacijo, ki lahko ote

č miru in sprejemanja, ko ste soočeni
z globoko izgubo in
Če ste čustveno ranljivi vam bo morganit pomagal najti notranjo moč in ljubezen do sebe skozi bo

I

j.”žanska ljubezen skozi mene vstopa v ta svet seda



V SREDIŠ Ž IVL JENJUČU . . . R ITUALI IN PREHODI VV SREDIŠ Ž IVL JENJUČ U . . . R ITUALI IN PREHO DI V

V preteklosti je veljalo, da so določeni obredi pomembno zaznamovali človekovo življenje. V sodobnem
svetu je veda o naravnih ritmih človekovega življenja praktično potonila v pozabo in le redki vedo, da
naše življenje zaznamujejo določeni prehodi, ki jih je modro poznati in iti v korak z njimi.

Obdobje od 0-7 let

Obred:

1. :

V sebi nosimo danosti, talente in sposobnosti, ki jih ob ustrezni podpori lahko razvijemo v svoj polni
potencial. Vendar če nimamo ustrezne podpore, ne moremo v celoti razviti danih sposobnosti. Vsako
starostno obdobje prinese s seboj določene potrebe, za katere je pomembno, da jih prepoznamo in
udejanjimo. V nasprotnem primeru se nam zgodi, da nismo ustrezno pripravljeni za naslednjo stopnjo na
kateri se znajdemo in tako večino svojega življenja preživimo v podzavestnem poskusu zadovoljevanja
potreb, ki niso bile izpolnjene. Tako lahko ostanete zataknjeni v zavesti pubertete tudi ko ste stari 42 let.

Primanjkljaj, ki smo ga ustvarili lahko zavestno nadoknadimo, pomembno pa je, da prevzamemo
odgovornost za izpolnitev vrzeli in si dati to, kar nismo dobili. Zatrte ali zanikane dele svojega pravega jaza
lahko spodbudimo takrat, ko prepoznamo, za kaj smo bili prikrajšani. Tako si lahko odpremo neslutene
možnosti, ki ležijo v nas in dobimo moč za ustvarjanje tega, kar smo vedno želeli, a si nismo drznili.

Obredi, ki so včasih zaznamovali prehode iz enega obdobja v drugega so še vedno vpisani v naš celični
spomin ne glede na veroizpoved, barvo kože in nacionalnost. Dejstvo je, da so ritmi našega življenja v
povezavi s čustvenim svetom tesno povezani s sedem letnimi obdobji in ob vsakem koncu je vedno začetek
nečesa novega, zato vsako obdobje prinese drugačne izzive in potrebe, ki jih je modro prepoznati in
udejanjiti.

To je obdobje, ko je otrok močno povezan z mamo, tudi na energetskem nivoju. Mama je tista, ki otroka
nauči, kako poskrbeti zase, negovati sebe in sebe postaviti na prvo mesto brez teroriziranja drugih.
Osnovne potrebe tega obdobja so varnost, odvisnost in dojemljivost. Otroci v tem obdobju sledijo svojim
staršem in se učijo s posnemanjem. S tem, ko nas imajo starši radi in nam to pokažejo, nas naučijo, da smo
vredni ljubezni in podpore. Ko so starši odgovorni, se jim sčasoma naučimo zaupati. In če otrok v tem
obdobju dobi dovolj ljubezni in podpore, kasneje zaupa, da se bodo stvari razvijale v njegovo najvišje
dobro. Če pa ostanejo njegove osnovne potrebe nepotešene, se kasneje utegnejo razviti odvisnosti,
nezaupanje in pretirana zahtevnost.

Prvi obred v življenju otroka je bil v našem okolju krst, ki ga zlahka lahko povežemo z ritualom prve čakre,
saj gre za obred, ki predstavlja predstavitev otroka družini. Gre za obred poimenovanja, tradicionalno je bil
to obred, ko so se člani družine obvezali, da bodo otroku dali dom, hrano in obleko, ter ga poučili o pravilih
fizičnega sveta v katerega se je otrok rodil. Krst je bil tako obred v katerem so otroka prizemljili na njegovo
mesto na Zemlji. Gre za arhetipsko praznovanje samega daru življenja.

Ne glede na veroizpoved je obred poimenovanja in sprejemanja življenja na Zemlji lahko zdravilen, ne
glede na to v kateri dobi ga naredimo. Obred sprejemanja življenja na Zemlji nam lahko odstrani ovire iz
naše mladosti in prinese odpuščanje do staršev, ki nam niso znali pokazati ljubezni in podpore na način kot
smo ga potrebovali. Hkrati pa nam pomaga prevzeti odgovornost za svoje lastno življenje

Lahko spijete ali se polijete z vodo, ki je za vas sveta, pa naj bo to voda posebnega izvir ali voda, v katero
ste čez noč namočili kristale. Pomemben je namen da se zavedate, da v resnici s tem obredom sprejemate
in blagoslavljate celotno vaše življenje, kot se razvija v fizičnem svetu.

Resnica 1.
.

čakra
čakre je VSE JE ENO. Osnovni strahovi povezani s to čakro so v zvezi s pre

čenostjo, v povezavi z dru
živetjem,

zapuš žino in podporo s strani družine oz. našega plemena



Obdobje 7-14 let

Obred:

2. :

Obdobje od 14-21 leta

Obred:

V drugem življenjskem obdobju smo bolj povezani z očetom oziroma arhetipom očetovske energije. Oče je
tisti, ki otroku pokaže, kako navezati stik z zunanjim svetom, kako vzpostaviti medsebojne odnose,
prijateljstva in kako se zabavati. V tem obdobju za razliko od prvega, ko smo se učili z zgledom, sledimo
pravilom. Upoštevanje pravil nam zagotavlja varnost pri razvijanju samostojnosti, zato je v tem obdobju
postavljanje meja in pravil ter njihovo upoštevanje s strani odraslih tako zelo pomembno. Otroci pri sedmih
letih pokažejo potrebo po navezovanju stikov in prijateljstev, saj ob prijateljstvu razvijemo zmožnost, da
znamo v življenju uživati, se razvedriti, biti srečni in da je pomembneje zabavati se kot zmagati. Za otroke je
pomembno, da niso pod pritiskom odgovornosti, saj le tako zlahka razvijejo zaupanje in sodelovanje.
Brezpogojna ljubezen in podpora staršev pa otroku omogočijo, da si dovolijo izraziti sami sebe, brez skrbi,
kaj si bodo o njih mislili drugi

Drugi obred, ki je simbolično povezan z drugo čakro je obhajilo, ki simbolično pomeni delitev ljubezni in
bratstva drug z drugim. Predstavlja pa tudi povezanost z božanskim. Dejstvo je, da vsaka oseba s katero
imamo odnos, pa naj bo pozitiven ali negativen v sebi nosi božansko povezavo. Gre za simboliko delitve
kruha, za dejstvo, da pri vsakem odnosu delimo svojo lastno moč in energijo z drugimi. Da se zavemo, da je
vsaka oseba v našem življenju z namenom, čeprav tega ne vidimo jasno.

Simbolično si predstavljajte, da kruh delite z vsako osebo v svojem življenju in ob tem v sebi izrecite
naslednje besede: „Sedaj blagoslavljam tebe in najin odnos in naj se isto zgodi tudi obratno.“ Da vam bo
lažje, si najprej naredite seznam vseh oseb v svojem življenju. Seznam lahko nadgrajujete postopoma.
Obred je še posebej zdravilen za tiste odnose, ki smo jih videli kot negativne, poniževalne in mučne. Če
lahko odpustimo svojim „mučiteljem“ in jih blagoslovimo, ogromno svoje moči, ki je ujeta v tem odnosu
dobimo nazaj.

Resnica 2.

V tem obdobju nastopi puberteta, ko se mladostnik zazre v svojo notranjost in vse tisto, kar je prevzel od
svojih staršev. Na notranjih nivojih pretrese vse kar je doživel in sprejme tisto, kar zanj drži. To je obdobje
preizkušanja, ko rabimo motivacijo in priložnosti za preizkušanje samega sebe, zaupanja v svoje lastne
zmožnosti, da dosežemo tisto, kar smo izbrali. V tem obdobju sledimo tistemu, kar imamo za primerno in
avtoriteto nam predstavljajo tisti, ki imajo več znanja od nas. To obdobje sledi razumu. V tem obdobju se
mladostniki sproščeno učijo iz svojih napak in se trudijo po svojih najboljših močeh. Pravi učitelji in vzorniki
so za zgled kakšni si mladostniki želijo postati, hkrati pa ohranjajo svobodo, da se postopoma učijo. V
resnici je mladostnik samostojen pri 21 letih, ko preide fazo učenja, kar so v starih časih dobro vedeli, saj je
bila to doba vajeništva.

Birma je univerzalni obred, ki predstavlja popolno sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja in kako živeti
v skladu z notranjo poštenostjo, da se držiš svojih notranjih načel in kode časti. V starih indijanskih običajih
so mlade moške peljali v divjino, da so vzpostavili stik s svojo živaljo moči. V sodobnem svetu smo izgubili
sposobnost, da častimo in spoštujemo sebe in druge. Otroci dandanes sploh nimajo vzornikov, po katerih bi
oblikovali svoj kodeks časti. In ker smo jih oropali rituala prehoda v odraslo dobo, so pogosto vrženi v svet v
katerem se ne znajdejo. V simboličnem smislu birma predstavlja popotovanje odkrivanja resničnega
pomena samozavesti in integritete, sposobnosti soočenja z izzivi fizičnega sveta in živeti v skladu z osebnim
kodeksom časti.

Zapišite si svoj kodeks časti in se zaobljubite, da mu boste sledili in živeli svoje življenje v časti in
spoštovanju, integriteti in vztrajnosti. Pišite dnevnik in dodajajte stvari na svoj seznam kot vam pridejo v
življenje. Lahko začnete tako, da si napišete izziv, da bi svoj kodeks časti prekršili. Nato si napišite: „Rabim
vodstvo v zvezi s tem izzivom.“ odgovor bo prišel direktno, iz knjige, preko sanj ali posrednika.

čakra
čakre pravi SPO

čnem, čustvenem ali psihičnem nivoju. Svoje strahove razkrivamo
skozi odnose.

ŠTUJMO DRUG DRUGEGA. Z njo so povezani strahovi pred izgubo nadzora, da
smo nadzorovani, izdajo, zlorabo na fizi

V SREDIŠČU . . . nada l jevanjeV SRE DIŠČU . . . nada l jevanje



3. :

Obdobje od 21-28 leta

Obred:

4. :

Obdobje od 28-35 leta

Obred:

čakra

čakra

Resnica 3.

Je obdobje ko moramo slediti svojemu srcu in delati to kar imamo radi. Čeprav v tem obdobju ne govorimo
več o „otrocih“ pa je to obdobje bistveno v našem življenju, saj se morajo starši tukaj odpovedati svojemu
nadzoru. Vendar pa je njihova podpora, da svojim otrokom stojijo ob strani še vedno pomembna. Večja
samostojnost posameznikom omogoči, da se razvijajo v ljubezni do sebe in do drugih, brez pričakovanj in
zahtev. Ko nismo odvisni od podpore in ljubezni drugih, lažje prebolimo svojo prizadetost, zato je bistvena
skrivnost na tej stopnji v opuščanju odvisnosti od drugih in v odkrivanju lastne samostojnosti. Ljudje, ki ne
sledijo svojemu srcu so preveč kritični do sebe ali do drugih. Gre za izkušanje življenja, samozadostnosti in
v raziskovanju tega, kdo smo in kaj lahko dosežemo.

Poroka je simbolično obred četrte čakre, ki za razliko od splošnega razumevanja ne pomeni poroke z drugo
osebo, temveč s samim seboj, v sebi. Gre za to, da ljubiš, častiš in spoštuješ samega sebe v bolezni ali
zdravju, dokler se tvoj duh ne loči od telesa. Vsi smo že slišali za to, da če ne ljubimo samega sebe, ne
moremo vzpostaviti zdravega odnosa z drugo osebo. Ljubiti sebe, pomeni slediti sporočilom svojega srca.
Če nisi v miru sam s seboj, je iskanje zunanjega miru zaman. Ko cenimo sebe in ljubimo sebe brezpogojno v
sebi prebudimo strast do življenja, kar nas osvobodi.

Strast ni olikan gost, ki se vede olikano in po pričakovanjih. Ko jo povabimo v svoje življenje lahko prihrumi
kot vihar in nas sooči s tem, da moramo marsikatero stvar v svojem življenju spremeniti. Izberite predmet,
ki vas bo spominjal na vašo zaobljubo in si ga položite na oltar, lahko si kupite kos nakita ali kamen, ki vas
bo spominjal na to, kar ste se odločili. Zavežite se temu, da poslušate svoje srce in da ljubite, cenite in
spoštujete glas svojega srca, ter živite v skladu z vašim srcem. Da ste hvaležni zase, skrbite zase, da ljubite
in cenite sebe v tem življenju.

Resnica 4.
in s sposobnostjo ljubiti sebe in ljudi okoli sebe brezpogojno.

Je obdobje, ko moramo slediti svoji vesti. U
. Prej smo se u

.
Nova odprtost nas navdahne z razumevanjem, da spo

.

Spoved je simbolično obred pete čakre. Gre za na

Priznajte sebi vse te

. Zapi

čakre pravi SPO
či, vrednotami in na

statusom v dru

čakre pravi LJUBEZEN JE EDINA AVTENTIČNA MoČ. Tukaj se soočamo z odpu čanjem,
hvale predanostjo

čimo se delati tisto, v kar smo prepričani, da je prav. Lekcija
tega obdobja pravi; dajaj kot da čili odpreti vsakomur in vsaki
prilo

čuti do nas. Ko imamo razvit občutek samozadostnosti in zaupanja vase, se
imamo lahko radi in skrbimo zase brez odvisnosti od partnerja. Na

čnost, ter ga ne
posku č da skupaj ustvarimo nekaj več, kar bi zmogla vsak zase, z razvijanjem
umetnosti poslu čanja postanemo vplivnej čnej čjih

čin skozi katerega obnovi čnega sojenja in
la

čno predstavlja duhovnik. Gre za to, da ima čo, da odpusti

čili sebi in drugim. Bodite specifični. S priznanjem se osvobodite
toksinov, ki jih je ustvarila senčna plat va čistite svojo voljo in namene, del svojega duhovnega
popotovanja čna

či čevanja je sveti akt in ne vaja poni častno dejanje, če priznate napake, saj
opustite te čisto energijo resnice.

ŠTUJ SAMEGA SEBE. Gre za ustvarjanje lastne identitete in prevzemanje
odgovornosti za kvaliteto osebe kakršna postajamo. Povezana je z energijami mo šim

žbi.

š
žnostjo,

že imaš tisto, kar potrebuješ
žnosti, v tem obdobju pa dojamemo, da je naša izbira, kaj bomo izbrali in ni povezana s tem kako

nekdo ravna z nami ali kaj
ša glavna skrb postane dajanje ljubezni

štujemo partnerjevo druga
šamo spremeniti temve

šanja in sporo ši in mo ši na vseh življenjskih podro

š energijo napa
ži. Zelo pomembno je, da popraviš tiste misli, ki si jih ustvaril skozi izrabo svoje volje. Skozi spoved se

obrneš na duhovnega vodnika, ki ga simboli š pri š
sam sebi in ob prisotnosti osebe, ki ji zaupaš lahko osvobodiš svojega duha.

žave, ki ste jih povzro
še volje. O

šite si svoja napa dejanja in obsodbe do sebe in do drugih in jih obredno zažgite. Akt
o š ževanja. Vedite, da gre za

žo sramu in tako naredite prostor za duha, ter

V SREDIŠČU . . . nada l jevanjeV SRE DIŠČU . . . nada l jevanje



5. :

Obdobje od 35-42 leta

Obred:

6. :

Obdobje od 42-49 leta

Obred:

7. :

čakra

čakra

čakra

Resnica 5. SVOJO VOLJO PREDAJAM BO Vera vase in zaupanje nas vodita, ko se u

V tem obdobju ljudje za . V tem obdobju se obve

. Izku

Posve je simbolično prepoznavanje s strani drugih, da ima

.

Posve

.

Resnica 6.
. Izziv te

Je obdobje, ko moramo slediti svojim sanjam. Lahko bi rekli, da se v 20tih u

V tem obdobju nam zadovoljstvo prina

. Ustvarjalno delo je sposobnost, da znamo, kadar je
potrebno, obravnavati nove okoli

Maziljenje je simbolično proces skozi katerega si povrne

Resnica 7.

čakre pravi . čimo
prave narave moči izbire. Ta čakra je center izbire in soočanja s posledicami. Tukaj spoznamo, da ne glede
na to, katero izbiro naredimo, lahko dr

čnejo slediti občutku dol

čjih dol
č odgovornosti za druge, ne da bi skozi to č,

kot lahko izpolnimo. Prevzemanje večje odgovornosti za druge nas vodi do večje modrosti in notranjega
vodenja - postnemo bolj odgovorni pri popravljanju lastnih napak in ustvarjalnej čina ljudi se zave, da
so sami ustvarjalci svojega

čenje. Izziv tega obdobja je, da dela
časi gradi

čenje
čitelj, zdravitelj ali prijatelj. Simbolični pomen tega obreda je

spo
č skozi kvaliteto osebe, katera postajajo. Gre za prepoznavanje doprinosa

na

čenje razkriva resnico, da ima va
č bo čajno boste začutili energetski odgovor in ne

verbalnega. Ponavljajte si mantro: “Vabim energijo bo
čam vse sodbe, ki sem jih imel-a v povezavi z mojim

čakre pravi I ČI LE RESNICO. Tukaj v ospredje stopijo na
čakre je odprtost uma in neodločnost.

čimo postati neodvisni in
samozavestni, v 30tih začnemo

če uspemo pozabiti nase, vedno bolj ustvarjalni. Ta
ustvarjalnost pa je osnova za uresničevanje na

čine s sve čnim pristopom. Lahko bi rekli;
sprosti se in vse bo v redu.

čnih “kotov” svojega

čili drugače kot ste čeni nekje v
zraku, ali tisti, ki ste jih čajno se ob koncu čimo z
vsemi nere čitvami in pokličemo svojega duha nazaj, da bi se osvobodili.
Dejstvo je, da se v svojih čih, ko moramo svojo prej

čiti in pustiti preteklosti, da “umre”.

Vpra čim s seboj? Na list papirja si
napi

česa, kar opu čate in opravite poslednje maziljenje z vodo in nato stvar opustite z besedami: “ To
sedaj opu čam iz svojega .”

čakre pravi

ŽJI VOLJI

žimo besedo sebi ali drugi osebi.

žnosti žemo in naredimo vse, da bi
svoje besede in vrednote spoštovali. Glavne potrebe tega obdobja so zanesljivost, odgovornost in
obvezanost šnje starševstva in ve žnosti v nas spodbudijo razvoj naše odgovornosti. Na tej
stopnji prevzamemo ve žrtvovali ali izgubili sebe, ali obljubili ve

ši. Ve
življenja ravno v tem obdobju, ter da je vsaka življenjska izkušnja bila in je

priložnost za rast in u š, kot da denar ni pomemben, da si v ravnovesju in
po š svoj uspeh.

š v sebi unikatni vpogled in modrost, ki te
vodi, da pomagaš drugim; kot mati, u

štovanje resnice, da je vsaka oseba sposobna vnesti globoko pomemben prispevek v življenja drugih
ljudi, ne le skozi svoj poklic temve

šega duha in ne naših nalog

še življenje smisel in namen, ki presega vaš trenutni vpogled.
Povabite mo žanskega, naj vstopi v vaš sistem. Obi

žanske modrosti in božanske razsodnosti v mojega
duha. Sedaj opuš življenjem in življenji drugih ljudi.
Sedaj sprejemam svetost življenja in verjamem, da moje življenje služi Vesolju in vsemu kar je.”

Š še intelektualne sposobnosti, navdih,
presoja in intuicija

širiti možnost dajanja, ne da bi bili odvisni od drugih, v 40tih pa se zavemo,
da imamo v sebi edinstvene sanje, kako pomagati svetu. ša služenje
drugim in naš prispevek svetu. Dejstvo je, da smo

ših sanj
š žim razumevanjem in druga

š nazaj iz razli življenja, svojega
duha. Kjerkoli se držite “nerazrešenih zadev”, ne morete odpustiti obžalovanj, zamer, imate ujeto svojo
energijo. To so vsi odnosi, ki so se zaklju želeli ali pa so “obviseli” nezaklju

želeli vzpostaviti in jih nikoli niste upali. Obi življenja soo
šenimi zadevami, z vsemi odlo

življenjih pogosto znajdemo na križiš šnjo fazo življenja
zaklju

šajte se, koliko energije mi odteka? Koliko umrlih stvari še vedno vla
šite vse kar vas teži. Papir zakurite in si predstavljajte, kako se vse vezi razrešujejo. Lahko najdete

simbol ne š
š življenja. Hvala za blagoslove tega...(napišite kar manifestirate namesto tega)

ŽIVI V SEDANJEM TRENUTKU

V SREDIŠČU . . . nada l jevanjeV SRE DIŠČU . . . nada l jevanje



ISKANJE VENERE - ZVONE TURK
Kljub temu, da nas današnji svet na fizični ravni vedno bolj podpira z modernimi tehnologijami, ki nam
prihranijo ogromno časa, da nam je v resnici na voljo vedno več stvari, ki naj bi nas izpolnjevale, si vedno
bolj postavljamo vprašanja o svojem življenjskem poslanstvu, o tem kdo v resnici smo, kaj naj bi naredili s
svojim življenjem, zakaj se ne počutimo zadovoljne, kaj nam v resnici manjka.
Lahko bi rekli, da nam vedno bolj manjkajo stvari, ki so v »pristojnosti« Venere. Vsi bi radi več ljubezni, več
denarja, sreče, radi bi bili privlačni, radi bi se počutili občudovane s strani tistih, ki jih imamo radi, radi bi
uživali življenje.
Namesto, da bi se počutili vedno bolj izpolnjene, se še vedno velikokrat dogaja, da imamo nizko
samospoštovanje, da se poročamo brez strasti, da ne uživamo v svojem delu in pravzaprav hodimo v službo
zaradi nuje po preživetju, namesto da bi delali stvari, ki nas veselijo in si s tem služili denar, ki ga
potrebujemo za življenje.
Taka samoomejevanja kažejo na očitno zanemarjanje naše Venere, ki je predvsem odgovorna za veselje in
kreativnost v našem življenju.
Venera je več kot samo ženski aspekt ljubezni, ona predstavlja večino drobnih užitkov v življenju, ki nas
izpolnjujejo veliko bolj kot kakšni »veliki, pomembni projekti«
Venera si privošči vse sladkosti življenja, privošči si čokolado, ker je sladka, nosi nakit, ker tako zgleda lepša,
nosi oblačila, ki poudarjajo njeno lepoto, ne zanima je kaj je praktično in poceni. Venera se spogleduje, s
svojim brezskrbnim smehom zapeljuje, ker ji godi, da je občudovana. Venera je tudi nečimrna, o tem govori
zgodba o izumu piščali (flavte). Po nekaterih virih, naj bi prav ona izumila to glasbilo in seveda tudi prva
igrala nanj, vendar je potem na gladini jezera zagledala svoj odsev, ker ni bila lepa ob igranju instrumenta je
takoj odvrgla piščal, ki jo je potem našel Pan, zavetnik pastirjev.
O Veneri kroži ogromno zgodb. Vedno je znala ugajati, vedno je hotela biti oboževana. Imela je ogromno
ljubezenskih avantur, v nekaterih mitih celo namigujejo da je imela tudi avanturo z Zeusom, ki je bil njen
oče.
Kakorkoli, bila je tudi poročena in sicer s Hejfastom, kovačem na Olimpu. Tukaj se pojavlja še en aspekt
Venere, ki je večini ljudi nerazumljiv.
Hejfast je bil sin Zeusa in njegove žene Here. Ker je bil otrok tako grd, da sta se ga oba dva sramovala, sta ga
vrgla iz Olimpa in dolgo časa je potem zanj na skrivaj skrbela nimfa Tetida, ki je bila med drugim tudi
Ahilova mati. Hejfast se je izučil umetnosti kovaštva, delal je tako lepe stvari, da so si tudi bogovi zaželeli
izdelke iz njegove kovačnice. Tako je za svojo mati Hero, izdelal zlat prestol, v katerega pa je iz maščevanja
vdelal tudi nevidne vezi, tako, da ko se je Hera usedla na prestol ni mogla več vstati z njega. Zeusu ni
preostalo drugega, da sinu, ki ga je zavrgel, obljubi mesto na gori bogov in mu vrne vse božanske časti, ki
mu pripadajo že od rojstva, edino tako je lahko rešil svojo ženo iz ujetništva zlatega stola.
Ko je bil Hejfast zopet nazaj na Olimpu je vsem bogovom zgradil čudovite palače, skoval je tudi nešteto
prečudovitih izdelkov.
Tudi sedaj še zdaleč ni bil lep. Zaradi dela v kovačnici je bil vedno ves črn, močno je šepal, skratka daleč bil
je daleč od lepotnega ideala.Če vidimo izredno lepo žensko, ki ima delavnega in z lepoto nič kaj
obdarjenega moža, je to arhetip Venere in Hejfasta. Večinoma ljudje v taki zvezi obsojajo Venero, češ da si
je izbrala bogatega in grdega moža samo zaradi denarja, vendar to ne bo držalo v celoti. Venera se ne
obremenjuje z denarjem, občuduje pa lepa darila, s katerimi jo obsipava njen mož. Taka Venera je bolj
zemeljska, ponavadi v znamenju Bika, še bolj verjetno je da taka Venera v natalni karti leži blizu
Ascendenta. Taka Venera je bolj materialna in v teh darilih čuti ljubezen s katero so bila narejena in je v
resnici veliko bolj srečna, kot bi bila če bi bila poročena z lepim moškim, ki te lepote ne bi znal izraziti na
način, ki je njej najbolj razumljiv. Mogoče se komu zdi neverjetno, vendar ta Venera resnično ljubi svojega
grdega moža.
To je tudi eden od aspektov Venere - iz vsakega dogodka zna potegniti najlepše stvari. Možno je da, v
primeru, če Hejfast ne bi bil tako grd, ne bi bil zmožen skovati tako lepih in umetelnih izdelkov, v vsakem
primeru pa je Venero izpolnjevala ljubezen s katero so bila narejena vsa ta lepa darila.
Kljub temu, da je bila poročena, jo to ni oviralo, da ne bi iskala užitkov tudi drugje. Nekoč jo je njen mož
Herfast zalotil, ko ga je varala z Marsom in ju je gola ujel v mrežo, ter odložil na Olimpu, da so se jima
posmehovali vsi bogovi.
Venera je bila tudi velika zapeljivka in je marsikateremu moškemu obljubila marsikaj, samo zato, da je bila
oboževana. Včasih je iz tega nastal tudi kakšen zaplet, kot na primer Trojanska vojna, ki je bila posledica
njene obljube Parisu, da bo njegova, če jo razglasi za najlepšo med boginjami. Aspekt zapeljivke, ki
obljublja marsikaj, se v horoskopu dostikrat kaže z Venero v Tehtnici ali Venero v sedmi hiši.

ASTRO KOT IČEKA ST RO KOT IČ EK



Venera se ne izraža samo pri ženskah, Venerine lastnosti se odražajo tudi pri moških, kajti ona v sebi
združuje in moško in žensko strast. Po eni od legend je namreč nastala iz Uranovega penisa.
Ta zgodba sega po grških legendah v sam začetek stvarjenja. Najprej je bilo Nebo (Uran) in je bila Zemlja
(Gea, Gaia). Uran je legal na zemljo in rodili so se Titani, eden od njih je bil Kronos (Saturn). Naslednja
generacija otrok so bili Kiklopi. To so bili grdi stvori z enim očesom in Uran, ki je bil obseden od popolnosti,
se jih je sramoval, zato jih je žrl enega za drugim. Gea je Kronosa (Saturna) oborožila s srpom in ga prosila,
da brani svoje brate. Ko je naslednjič Uran lovil Kiklope, se jim je v bran postavil Kronos (Saturn) in mu v
boju s srpom odrezal penis. Ta je padel v morje, na tem mestu je nastala meglica in iz nje je nastala
Afrodita(Venera). Ta Venera nima matere, rodila se je iz očeta. Tej Veneri rečemo Venera Uranja, njene
lastnosti se bolj izražajo pri Venerah v zračnih znamenjih, najbolj pa ravno pri Veneri v Tehtnici, ki je velika
zapeljivka in na veliko zapeljuje in obljublja marsikaj, ko pa človeka zapelje do konca in naj bi se prešlo od
besed k dejanjem, pa se umakne. Tudi ta način se marsikomu zdi nesramen, vendar kot ponavadi, Venere
ne zanima mnenje drugih, ona je dosegla kar je hotela in kar se nje tiče je »operacija« zaključena.

Izmed vseh Vener je mogoče najbolj naporna Venera v Škorpijonu. Pa si poglejmo kaj na to temo pravijo
stari grški miti.

Demetra je bila prijazna in mogočna, blagonosna boginja rodovitnosti, predvsem žitnih polj. Zeusu je
rodila deklico Perzefono, ki so jo imenovali tudi Kora (deklica). Nekega dne se je pojavil bog podzemlja Had
(Pluton), deklico posilil in jo odpeljal k sebi v svoje podzemno kraljestvo in jo tudi vzel za ženo. Demetra je
seveda takoj pogrešila hčerko in jo začela iskati. Ko je izvedela, kaj se je zgodilo, je nastal gromozanski
zaplet. Demetra je bila užaljena in se je umaknila z Olimpa v samoto, tako, da zemlja ni več rodila, in ljudem
je grozila lakota, takrat ni manjkalo veliko, pa bi bilo konec sveta, seveda gledano z vidika zemlje.
Posredoval je Zeus in po dolgotrajnih pogajanjih so se končno le dogovorili, da bo Perzefona dve tretjini
leta pri svoji materi na zemlji in eno tretjino leta pri svojem možu Plutonu v podzemlju. Ko so dosegli
dogovor se je Demetra »vrnila na delo« in svet je bil rešen.
Astrologi večinoma trdijo za Venero v Škorpijonu, da je zelo ljubosumna, posesivna ter polna poželenja.
Taka informacija seveda osebam s to Venero ne pomaga dosti, oni že vejo, da imajo težave s tem in ne
potrebujejo tega, da jim še kdo vrta v njihovo bolečino in posipa sol na rano.
Dejstvo je da imajo te osebe težave s strastjo in ljubosumjem in del teh problemov sigurno leži v načinu,
kako je ta Venera postala kraljica podzemnega sveta.
Najprej je treba vedeti, da ima vsaka medalja dve plati. Če vemo, da vsaka kriza prinaša s seboj tudi
priložnost za nov razcvet, da ko nas neka težava popolnoma ohromi, nas ponavadi s tem prisili, da
poiščemo novo pot. Skoraj vedno se na koncu izkaže, da je ta nova pot veliko boljša kot stari način
delovanja. Če pogledamo na težavo pod pravim zornim kotom, vedno lahko naredimo iz pomanjkljivosti
veliko prednost.

Torej, Pluton vedno predstavlja stvari, ki so potisnjene globoko v podzavest, stvari ki jih niti pod razno ne bi
želeli vedeti o sebi, poleg tega pa predstavlja tudi kolektivno nezavedno, tako da niti ni nujno, da so travme
s katerimi naj bi se soočili nastale v življenju, ki ga živimo sedaj, v nekaterih primerih se še celo lahko zgodi,
da so to travme kolektivnega nezavednega, ki jih iz nekih čudnih razlogov razrešuje oseba s tem
znamenjem.

Ljubosumje vedno pomeni strah pred izgubo v prihodnosti, ki smo ga na nek način »privlekli« v sedanji
trenutek. Pri Veneri v Škorpijonu se ponavadi to še meša s poželenjem, ki si ga ne dovoli sprostiti, saj čuti,
da bi se ji v takem primeru odprle stvari, ki jih ne more kontrolirat, zelo velikokrat je prisoten strah, kaj se
lahko zgodi, ko bi se popolnoma prepustila tej strasti in tako sprostila vse, kar je globoko v podzavesti.

Najprej bi si bilo potrebno priznati, da ti strahovi obstajajo, se zavedati, da brez teme ni svetlobe in da šele
ko sprejmemo svoje temne strani, lahko v polnosti zaživimo svojo svetlobo. Vsako obsojanje je nesmiselno,
vsak boj proti »hudobnim silam« pomeni, da te stvari hranimo s svojo energijo strahu. Ko sprejmemo in
objamemo tudi svoje »temne plati«, smo iz njih vzeli ves naboj in travma ni več travma, pač pa samo
dogodek kot toliko drugih. Pri zapletih, ki jih obravnavamo na tem mestu bi lahko to bilo še veliko lažje, saj
so to ponavadi dogodki, ki se v naši fizični realnosti niti niso zgodili, saj se je to dogajalo le v domišljiji ali pa
v nekih drugih življenjih. Pri reševanju osebnih travm, so nam lahko miti na podlagi katerih je nastal
določen arhetip lahko v veliko pomoč.
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Pri zgodbi o Perzefoni, se sigurno kaže najprej kaže travma o samem spočetju. Zeus, Perzefonin oče je bil
poročen s Hero imel pa je ogromno otrok iz mnogih ljubezenskih afer. Lahko se že tukaj skrivajo prepričanja
o neobrzdanem poželenju moških, ki skoraj vedno spravi lepo žensko v težave. Lahko da so tudi kakšne
povezave z mamo, lahko tudi tekmovalnost in dokazovanje, da je treba moškega prisiliti, da prevzame
odgovornost za svoja poželenja. V tem primeru je mati Demetra ostala sama z otrokom, ki ga je še celo
morala skrivat pred jezo očetove žene, Perzefona pa je dokazala, da mora moški, ki si jo poželi prevzeti tudi
odgovornost in jo vzeti za ženo, ter postaviti za kraljico, kljub temu da z njim živi samo tretjino leta, ves
ostali čas pa je pri mami.
Torej, če pogledamo iz zornega kota, ki ni pogled žrtve, lahko med drugim tudi ugotovimo, da je ona kraljica
podzemlja, če je kraljica, pomeni da ima moč nad vsem kar skrito, vsem kar je globoko potisnjeno v
podzavest. Najvišja moč kraljev je, da izrekajo pomilostitve, kralju nikoli ni treba obrazložiti zakaj je nekoga
pomilostil, on s tem pokaže, da ga zločinec v nobenem primeru ne ogroža. Kadar je tak motiv res iskren ima
tudi zločinec veliko priložnost da se spremeni. Zaradi tega bi bilo smiselno, da »pomilosti« svojega
posiljevalca. To bi morala naredit ne zato, ker je dobra po srcu, pač pa zato, ker ko preneha premlevati to
travmo, vesolje nima več razloga, da ji pošilja vedno nove posiljevalce, da vedno znova podoživlja to
travmo.
Nenazadnje, kljub temu, da je kraljica in je deležna najvišjih časti v svojem kraljestvu, se še vedno lahko
kadarkoli odloči in gre na obisk v zemeljsko kraljestvo. Ona je »na svojem delovnem mestu« samo tretjino
leta, ves ostali čas pa je na »dopustu«.
Kakor je mogoče na začetku Venera v Škorpijonu lahko zelo naporna, nam po razrešitvi njenih problemov
ne prinese samo olajšanja, pač pa tudi veliko prednost in neomejeno možnost kreacije vsega, kar so
poželimo, pa naj si bo to harmonična zveza, denar, ali pa uspeh v poslu. Dokler ne razrešimo problemov z
našimi notranjimi demoni, večino energije porabimo za boj s »temnimi silami«, samo zato, da držimo
približno ravnovesje. Ko je naša tema razsvetljena, se ta energija sprosti in lahko uporabi za kreacijo
česarkoli.
Torej ko Perzefona spusti travmo posilstva in vse kar je povezano z njim, postane kraljica in ona nadzoruje
vse najgloblje skrite strasti (svoje in partnerjeve).

Ali obstaja še kakšna večja moč kot to?

Resnici na ljubo je treba povedat, da so sicer teoretično stvari enostavne, veliko teže jih je udejanjit, vendar
je to ena od nalog s katero smo prišli na zemljo. Nekateri jih rešijo prej nekateri kasneje, reši jih pa vsak, če
ne v tem življenju pa v naslednjem.

Da ne bomo govorili samo o velikih zgodbah, pa si poglejmo še najbolj »dolgočasno« od vseh Vener, to je
Venera v Kozorogu. Za to Venero pravijo, da je zelo hladna, konzervativna. Ponavadi se zaljubi na delovnem
mestu, partner mora biti zanesljiv, pomembno je predvsem to, da bosta v skupnem življenju nekaj
ustvarila. Sliši se dolgočasno, običajnim ljudem se zdi da sta partnerja skupaj samo zaradi finančnih koristi.
Tudi v tem primeru to ni res. Taka Venera je v tem odnosu srečna in se počuti popolnoma varno in
izpolnjeno, ima pač druge vrednote. Tako kot Venero v Biku razveseljuje bogat nakit, Venera v Kozorogu čuti
ljubezen ko vidi, da se njeno premoženje počasi a vztrajno veča.

Venera v Ribah.
Njo najbolje opisuje stara slovenska popevka: »Bil je tako prikupno zmeden, da sem takoj vzljubila ga…«

Venera v Strelcu
Zanjo je življenje čudovita avantura polna dogodivščin. Včasih gre v nebesa, včasih tudi v pekel iz čiste
radovednosti, kaj se tam dogaja. Če ji dogodki niso všeč, gre drugam, ona ni vezana na kakršenkoli prostor,
njena domovina je celotno stvarstvo.

V katerikoli hiši se pojavlja Venera v našem horoskopu, kaže na stvari, v katerih naj bi uživali bi nas morale
izpolnjevati. Povsem vseeno je, ali je v četrti hiši, ki predstavlja dom, ali je v enajsti hiši, ki predstavlja
prijatelje, ali je v drugi hiši, hiši odnosa do denarja in odnosa do telesa. Venera kreira samo zaradi užitka
kreacije, nikoli iz potrebe ali obveznosti do drugih, zato si moramo na teh področjih postaviti vprašanja:
Ali nam je to področje življenja v užitek?
Ali si vzamemo čas da uživamo v čudovitih dosežkih na tem področju?
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Ali se na tem področju prepuščamo in uživamo?
Ali smo na tem področju veseli in igrivi, da je naša radost inspiracija vsem okrog nas?

Znamenje v katerem je naša Venera nam namiguje, kako naj si okrasimo naš notranji tempelj užitka in
kreacije, kdaj se počutimo najbolj udobno, kaj nas veseli in izpolnjuje.
Poglejmo aspekte na našo Venero, mogoče naš odnos Venere z ostalimi planeti omejuje radost v našem
življenju. Na vsak način pa nas sigurno vsaj nekaj razveseljuje, poiščimo ta občutek, dejanje ali odnos,
uživajmo v tem in iz tega počasi zgradimo Venero, ki prinaša ljubezen in kreativnost v naše življenje.

Venera zahteva, da slavimo svoje užitke, glede na okvire družbe v kateri živimo, pa to ni vedno lahko. Tukaj
niso mišljene samo splošne družbene norme, pač pa tudi splošno razširjena prepričanja o ljubezni in užitku.

Kar se tiče ljubezni, o njej veljajo prepričanja, ki prvotno arhetipsko Venero sigurno spravljajo v bes.

Na primer, če si pogledamo moderne ikone Venere, kot so Marilyn Monroe, Elizabet Taylor, Lady Diana.

Vse so bile lepe, bogate in kljub temu nesrečne - vsaj tako sliko smo si ustvarili o njih.

Če bi vprašali originalno arhetipsko Venero o tem, bi se samo prijela za glavo in vzdihnila: »Svet je
popolnoma znorel«

Tudi velike zgodbe o ljubezni vidimo na podoben način (Romeo in Julija, Tristan in Izolda, …)

Ali mogoče zgodbe o slavni Venerini promiskuiteti vidimo iz napačnega zornega kota?

Na kaj namiguje promiskuiteta?

Na prvi pogled bi dejali, da se taki ljudje nikoli ne umirijo, da nikoli v resnici ne zaživijo v srečni ljubezenski
zvezi. Tukaj ponavadi leži nek enačaj, ko si na nezavednem predstavljamo, da v primeru, da si dovolimo
uživat v stvareh, ki nas izpolnjujejo, nikoli ne bomo doživeli srečne ljubezenske zveze. Tudi na tem
segmentu bi bilo potrebno pogledat, če ni slučajno v naši podzavesti kakšna podobna ovira, ki nam
onemogoča uživat življenje.

Ponavadi se zaljubimo, kadar živimo svojo Venero, takrat doživimo nepopisno lepe trenutke, ki nam
ostanejo v spominu celo življenje.
Velikokrat se nam zgodi, da ravno zaradi te sreče, na podlagi naših prepričanj, to srečo izgubimo za vedno.

Kako je to možno?

Preprosto. Vsak si želi da bi to srečo doživljal vedno znova, zato si te občutke skrbno zaklene in jih neguje
celo življenje. Da bi lahko še kdaj to doživeli, seveda potrebujemo osebo katero bomo ljubili. Ker nam je s
to dotično osebo že enkrat uspelo, jo želimo obdržati, zato se nam v takih trenutkih »vklopi« Luna in
namesto da bi Venera uživala v ljubezni, Luna skrbi za partnerja. To je eden izmed najbolj pogostih vzrokov,
da ljubezen mine in ima partner občutek, da to ni več tista oseba, v katero se je zaljubil.
Če gremo po tem vzorcu in zatajimo svojo Venero, se lahko postavljamo na glavo pa v partnerstvu ne bomo
srečni. Pravzaprav bolj se trudimo, slabši je rezultat.
Niso vedno vse Venerine zgodbe srečne. Včasih se zgodi, da zanetimo kako vojno, kot je bilo v primeru
Trojanske vojne, včasih se nam zgodi, da se kdo norčuje iz nas, kot je bilo v primeru, ko je ljubosumni
Hejfast ujel v mrežo Aresa in Venero in ju postavil v posmeh prebivalcem Olimpa, ampak tudi to je del
Venerine igrivosti brez katere ne gre.
Venera pravi: »Uživajmo Življenje« in se ne ozira na to kaj menijo drugi o njej.

Za vas opisal Venerine prigode
Zvone Turk
astrolog
gsm 041-420334
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Devet zvezdni ki je najbrž najstarejša znana astrologija. Izvira iz starodavnega kitajskega teksta
imenovanega I Čing ali Knjiga sprememb. Na kitajskem so to astrologijo imenovali Chiu Kung Ming Li. Od
Kitajcev so jo prevzeli Japonci, kjer so jo imenovali Kyu Sei Ki Gaku (Gakuin). Japonci so to znanje ponesli
v druge dežele sveta, za to je zaslužen predvsem Michio Kushi, ki je poleg makrobiotike na zahod
prinesel tudi 9 zvezdni ki. Ime Devet zvezdni ki je nastalo na osnovi prepričanja, da na energijo či, ki
prihaja iz vesolja v našo galaksijo najbolj vpliva 9 oddaljenih zvezd v naši galaksiji; 7 zvezd Velikega voza,
Vega in Polaris (zvezda Severnica). Ki je japonski izraz za (nebesno, kozmično, vesoljno) energijo, v
kitajščini tudi Qi ali či, v Indiji jo imenujejo Prana in v Egiptu Kaa. I čing astrologija ali devet zvezdni ki, se
v svoji razlagi opira na naravne cikle, ki se ponavljajo vsako leto, mesec, dan, minuto in sekundo. Te cikle
lahko opazujemo in jih opišemo v določenih vzorcih. Ta vzorec lahko najbolje opišemo skozi 8 trigramov I
činga. Center ustreza točki skozi katero se vseh 8 trigramov povezuje v celoto.

Življenje se nenehno spreminja, nikoli ne stoji pri miru. Znan je rek, da je edina stalnica v življenju
sprememba. I čing je natančen kažipot gibanja življenjske energije ali kija v naravi in v človekovem
življenju. Pozimi je energija življenja shranjena globoko v tleh, zato je to primeren čas za vpogled vase,
počitek in regeneracijo. Pomlad je čas novih začetkov in sejanja. Zato nam spomladansko čiščenje
omogoči, da v naše življenje vstopijo nove stvari. Starodavni misleci so opazovali naravo in uvideli, da se
vse stvari stalno menjajo med stanjem krčenja in širjenja. V tem procesu so prepoznali pet razvojnih
stopenj, ki so jih povezali s petimi elementi v naravi drevesno naravo širjenja, prosto ognjeno energijo,
zbiralno energijo prsti, zgoščeno energijo kovine in plavajočo energijo vode.
Osnova devet zvezdnega kija je Lo Shu kvadrat, ki ga poznamo iz različnih kitajskih veščin kot so
akupunktura, feng shui in tradicionalna kitajska medicina.
V njem je devet števil razporejenih po hišah. Vsako od teh števil ima svoje lastnosti, element, letni čas,
barvo in notranji organ.

Vsaka astrologija za svoje raziskovanje vzame osnovni ključ, to je datum rojstva. Vsak je v to življenje
vstopil z drugačno elementarno energijo glede na čas rojstva, letni čas in leto. Devet zvezdni ki razlaga te
razlike in nas vodi k boljšem razumevanju sebe in drugih. Devet zvezdni ki nam da zelo podroben
vpogled v odnos do samega sebe in naše potenciale ter slabosti na telesni, duševni in duhovni ravni.

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

Ti posamezniki imajo izjemno sposobnost, da vidijo veliko sliko. Njihove ideje so pred časom in pogosto
jih imajo za pionirje na njihovem področju. Navzven delujejo blagi in zadržani, vendar so močne
osebnosti, ponavadi pa to svojo moč skrivajo. Ko se morajo za kakšno stvar odločiti ponavadi dolgo
razmišljajo, še posebej če gre za pomembne življenjske odločitve. Odlikuje jih vztrajnost.

Imajo vse lastnosti vode, radi se svobodno premikajo in se prožno prilagajajo drugim ljudem in
situacijam. Običajno so zelo družabni in potrpežljivi, pogosto jih skrbi. Ljudje, ki so po značaju vode
lahko delimo v dve skupini; dinamične in komunikativne - deroče vode ali pa tiha in zadržana - globoka
jezera. Ljubezen je njihova šibka točka.
Pogosto so zdravitelji in uporabljajo tokove energij, ki tečejo skozi njihove roke. So inovatorji, ki svoje
ideje zlivajo na papir, pisci besedil in glasbeniki.
Pisanje, risanje,slikanje, ples in ustvarjanje so dejavnosti, ki pomagajo tem ljudem, da ostajajo v
ravnovesju. Če ne morejo izraziti svoje kreativnosti postanejo zelo nesrečni in izgubijo svoj entuzijazem.
Zanje je izjemno pomembno, da so v družbi. Komunikacija je zanje zelo pomembna. Druženje s prijatelji,
smeh in zabava so del njihovega vsakdana. Tako kot voda potrebuje gibanje, drugače se usmradi, tudi ti
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ljudje potrebujejo energijo ohranjati živo in tekočo. Rutina jih ubija. Ti posamezniki so najbolj v
ravnovesju, ko sledijo svojim sanjam in si dovolijo, da se prepustijo pustolovščinam.
So zelo intuitivni posamezniki, ki si morajo zaupati. Pomembno je, da se znajo sprostiti.
Njihov trigram je Kan, voda v I čingu. Ta v sebi združuje kvalitete vseh teles voda kot so oceani, jezera,
potoki, izviri in reke. Voda je potrpežljiva. Z lahkoto se prilagodi situaciji, v kateri se znajde.

Napoved za oktober:
Oktober bo vsekakor zelo dejaven mesec za vas. Ob

zanimiv mesec, vendar
uspeh in slava ne bosta trajna. V vaše življenje utegnejo stopiti nove situacije in mnogo pozitivnih
izkustev. Dru

Delite svojo dobro
srečo z drugimi, s svojo družino in prijatelji. Če je vaše delovanje vezano na izpostavljanje javnosti in
medijev je to lahko izjemen mesec. Obdržite obe nogi trdno na tleh. Privoščite si razvajanje za vaša
ušesa in ostale čute z obiskom koncerta ali gledališke predstave.
Kristali, ki lahko pomagajo: Peridot, Mesečev kamen

Tem posameznikom so izjemno pomembni medsebojni odnosi, tako v družini kot tudi med prijatelji. So
zelo sprejemljivi, skrbni in znajo negovati druge. Njihov element je zemlja, ki ima značilno uravnotežen,
osredinjen in umirjen značaj. To število najbolj predstavlja umirjeno naravo matere. To so zelo zanesljivi,
potrpežljivi in preudarni ljudje. Radi pomagajo drugim in se znajo povsem posvetiti potrebam drugih.
Nagnjeni so k popolnosti. So zelo pozorni na detajle in lahko se jim zgodi, da se v detajlih izgubijo. So
naravni zbiralci informacij in pogosto imajo občutek, da potrebujejo samo še eno informacijo in da se
nato lahko premaknejo naprej. „Krama” je lahko njihova težava tudi v fizičnem smislu zbiranja
predmetov.

Lahko so preobčutljivi in se težko prilagajajo nenadnim spremembam. Pomembno je, da si okrepijo
samozavest, saj bodo tako lažje delovali in se sporazumevali z drugimi. Ker radi pomagajo drugim
pogosto potrebe drugih postavljajo pred svoje in pozabijo nase. Cilj zanje je uravnovesiti skrb zase in
hkrati biti dosegljiv tudi drugim. Pogosto namreč tako dolgo skrbijo za druge, da se popolnoma izčrpajo
in se nato popolnoma umaknejo. Težko prosijo za pomoč druge.
Njihov glavni dar je komunikacija z ljudmi, pogosto delujejo v senci drugih in vlečejo pomembne niti v
podjetju kot podpredsedniki, poslovni sekretarji. Veliko stevardes, bolniških sester, negovalk in tudi
igralcev najdemo med dvojkami. So odlični razčlenjevalci idej na detajle in so odlični psihologi.
Njihov trigram je Kun simbol zemlje, sprejemljivosti in podpore, ki nam jo nudi v naravi. Je zelo ženstven
trigram, v sebi nosi tri prekinjene jin črte in ga zato pogosto imenujejo „mati Zemlja”. Mati marava zbuja
v nas občutke ljubečnosti, negovanja in topline.

Napoved za oktober:
Verjetno boste imeli občutek, kot bi stopili na zavoro, ko se bomo premaknili v oktober. Naenkrat se vam
bo zdelo, da imajo tako ljudje kot dogodki kontrolo nad vami in vidljivost bo v teh okoliščinah zelo
majhna, kar pomeni, da boste težko videli kaj je pred vami in se odločali za naslednje korake. To je
odličen čas za umiritev in vpogled vase. Svetujemo vam, da ponoči spite kakšno uro več in si v tem
mesecu dobro odpočijete. Vaša intuitivna in duhovna plat bo v tem mesecu bolj v ospredju. Odprli se
vam bodo vpogledi v notranje svetove. Izkoristite mesec

izkoristite v svoji dru
Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Beril

Ti posamezniki s prirojeno zagnanostjo pomladne energije nosijo v sebi kvalitete mladega drevesa,
katerega veje segajo visoko v nebo, korenine pa niso globoko v tleh. Zelo zagnani so, polni optimizma in
akcije na začetku, kasnejšo izpeljavo projektov pa raje prepustijo drugim. Drzni so in pogosto jih imajo
za gibalo napredka. So idejni vodje in nosilci novih projektov, vendar pa potrebujejo ekipo sodelavcev,
saj njihovo zanimanje hitro popusti in pogosto stvari ne izpeljejo do konca. Pogosto imajo v ognju vsaj tri
žezla. Obožujejo izzive, ki jih peljejo po novih poteh do želenega rezultata.

časno boste imeli občutek, kot da vas bodo stvari
preplavile, zato je pomembno, da si vzamete čas za oddih. Vsekakor boste imeli

čisto nov pomen, dsaj je pomembno, da nova
poznanstva jemljete resno. Utegnejo vam prinesti zelo uspe

čas za meditacijo, kontemplacijo in predvsem
čimbolj

ženje z ljudmi bo v tem mesecu dobilo
šne posle v prihodnosti.

žbi.
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So direktni, odkriti in pošteni. Tako vedno veš kje si, ko si v njihovi družbi. Pogosto ne razmišljajo kako
bodo stvari povedali in so zato njihove izjave lahko precej šokantne. Ti ljudje so zelo radovedni, sijoči,
polni energije, entuziastični in imajo radi spontanost, impulzivne akcije, vendar se zelo hitro začno
dolgočasiti. So zelo ambiciozni. Pogosto ukrepajo brez pomisleka in so hitro vzkipljive narave. Jasno
pokažejo kaj jim je všeč in vztrajajo pri svojem mnenju.

Hoja v naravi, pohodništvo, plezanje, smučanje, plavanje, surfanje, jadranje in druge vodne aktivnosti so
primerni načini za uravnoteženje njihove energije in sproščanje. Potrebujejo fizično aktivnost, saj so
izmed vseh števil najbolj potrebni fizično pokuriti odvečno energijo. Fleksibilnost je zanje izjemnega
pomena v vseh pomenih, tako fizičnem, kjer si lahko pomagajo z vajami raztezanja, kot psihičnem.
Obožujejo živali in naravo.
Trigram Grom predstavlja pomladno silo rasti. Grom pride iz jasnega in nosi v sebi eksplozivno moč, ki jo
v sebi nosijo tudi predstavniki tega števila. So zelo močni ljudje, z jasnim glasom, kjerkoli se pojavijo
pustijo znamenje in se hitro premaknejo naprej, tako kot nevihta.

Napoved za oktober:
V oktobru bo premikanje v svetu še vedno bolj okorno kot ste vajeni in včasih se vam bo zdelo, da ta
umirjenost in neaktivnost res že predolgo traja. Vendar tudi oktober ne bo primeren mesec za velike
akcije v vašem stilu. Po
Zdelo se vam bo, da so zahteve in naloge, ki vam jih ljudje dajejo, težavne in skoraj smešne. Vendar pa je
v tem mesecu res pomembno, da si vzamete trenutek vašega časa in pomagate ljudem okoli tebe in da
podprete tiste, ki so vam blizu. To je dober čas za študij in branje knjig, ki vas morda čakajo že nekaj
mesecev. Naredite si načrt delovanja za prihodnje mesece.
Kristali, ki lahko pomagajo: Smaragd, Danburit

Ta lesni tip je bolj preudaren kot ljudje tipa jang les. So bolj premišljeni in delujejo bolj zrelo. Dajejo
občutek, da se lahko nanje zanesemo in imajo močan čut za pravičnost. So filozofi, zelo samostojni in
zelo radi se učijo. So zelo intuitivni, sočutni, ljubeči in občutljivi ter od vseh števil najbolj nagnjen k
spreminjanju. So kot veter. Pogosto so preveč zaupljivi, kar jih v življenju včasih tepe. Razviti morajo
samozaupanje in to, da se zanesejo nase.

Komunikacija in intuicija sta njegovi močni strani. To so pogosto karizmatični ljudje, ki so zelo impulzivni,
spreminjajoči. Zelo dobri so v komunikaciji in so čudoviti učitelji. S seboj nosijo sporočilo za svet, ki se
dotakne mnogo ljudi, če ga izrazijo. Veliko Nobelovih nagrajencev in priznanih avtorjev je iz te skupine.
Ne glede na ta svoj dar prenašanja znanj preko seminarjev in poučevanja drugih pa imajo pogosto
težave pri izražanju svojih čustev in notranjih občutkov.

Pomembno je,da si ne naložijo preveč stvari naenkrat. Ko so izven ravnovesja lahko postanejo slabe
volje in se izmikajo. Kopanje v banji, poslušanje fontane, stvari ki tečejo kot so majhni ribniki ali akvariji
dodajajo vodno energijo, ki te ljudi sprošča.

Trigram Veter predstavlja naravo teh ljudi. Raztrosijo ideje, da se širijo daleč naokoli, tako kot veter nosi
semena. Veter je lahko nežen kot šepet ali divji kot hurikan. Veter je neviden, pa ga še vedno lahko
občutimo. Vse to velja tudi za te posameznike.

Napoved za oktober:
To bo definitivno mesec v katerem lahko spustite vse svoje zavore in greste v akcijo. Iz faze planiranja ste
namreč vstopili v fazo akcije. Priložnosti bodo prihajale iz vseh strani in to z veliko hitrostjo zato je
okretnost izjemno pomembna vrlina, da boste ujeli vse tiste, ki so za vas pomembne, preden odbrzijo
mimo. Ne pozabite na uravnovešanje dajanja in sprejemanja, da bodo vaša zavezništva močna. To je
mesec, ki bo zaradi svoje aktivnosti od vas zahteval več telesne aktivnosti. Dolgi sprehodi, kolesarjenje in
druge telesne aktivnosti vam bodo pomagale premagovati stres. Narava bo v tem mesecu va

Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Howlit

čakati boste morali še en mesec, da boste lahko energijo izkoristili za velike skoke.

ša zaveznica
in zato nikar ne pozabite na vse njene darove, ki jih lahko deli z vami. Aromaterapija in globoko dihanje
na svežem zraku vam bomo še kako prav prišla v tem intenzivnem mesecu.
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so najbolj uravnovešeni ljudje od vseh treh zemeljskih tipov. Ker so postavljeni na sredo med ogenj in
vodo so pogosto v družbi poznani kot zaupanja vredni in ljudje, ki se dobro odločajo. Ker imajo jasna,
izoblikovana stališča in značaj pogosto postanejo središče vsakega razmerja ali družbe, kamor se
vključijo. Poznani so po tem, da lahko delajo več stvari hkrati. So zelo stvarni, zemeljski in se v javnosti
dobro znajdejo. So tudi dobri diplomati. Pogosto imajo v življenju velike uspehe in velike padce. Uživajo,
ko so v centru pozornosti.

Privlačijo jih poklici kjer lahko svetujejo drugim, kar izkazuje čast njihovi sposobnosti, da drugim dajejo
pravilne nasvete, čeprav morajo včasih iskati svojo objektivnost. So izjemno družabni in zabavni. 5 so
zelo karizmatični posamezniki in njihova magnetna osebnost pritegne ljudje vseh starosti.
Na izjemno kreativen način znajo reševati težave. Znajo pogledati težavo in najti rešitev, ki deluje in je
unikatna. Ne sledijo običajnemu načinu razmišljanja, zato najdejo rešitve, ki jih pred njimi ni še nihče. Ko
resnično verjamejo v nekaj, tega ne bodo izpustili za nobeno ceno. Nadaljevali bodo, dokler ne dosežejo
cilja. Zaradi te svoje sposobnosti so pogosto označeni kot egoistični. Vendar imajo zelo sočutno naravo,
ki pa jo le redko pokažejo na površini. Ko so v ravnovesju imajo mehko srce in so zelo skrbni do tistih, ki
jih obdajajo.

Mehke in tople tkanine te ljudi podpirajo. Njihov dom mora biti udoben, mehak in topel. Veliko oken in
veliko sonca ter kamin so stvari, ki jih zelo podpirajo. Pomembno je, da se gibajo, da spodbudijo svoj
limfni sistem.
Petica nima svojega trigrama, predstavlja center vseh smeri. Je v ravnovesju med jin zemljo števila 2 in
jang zemljo števila 8.

Napoved za oktober:
Tudi oktober bo mesec, ki bo zahteval veliko vaše pozornosti, osredotočenosti in energije. Še vedno je
modro, da poskrbite za svoje telo in mu pomagate skozi stres s sproščanjem, masažo ali plavanjem.
Določeni rezultati preteklega delovanja se že kažejo, vendar pa je še vedno pomembno, da se držite
zastavljenega načrta. Ne izgubljajte preve

Delajte na projektih, ki so se pokazali kot uspešni in ne začenjajte novih projektov, saj
vam utegne zmanjkati tal pod nogami. Ostanite osredotočeni na detajle in ne dovolite kaotičnim in
vznesenim mislim, da ovirajo vaše premikanje naprej. Va

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Lepidolit

Ti posamezniki so zelo odgovorni ljudje in hitro razmišljajo. Njihov um je aktiven, imajo mnogo idej in so
izjemni raziskovalci. Za razliko od zemeljskih tipov, ki si vzamejo več časa, da zbirajo informacije preden
delujejo navzven, se ti kovinski tipi odzovejo v trenutku in poskrbijo za stvari. Imajo zelo razvito intuicijo
in pogosto delujejo v skladu z dobrim občutkom, ki ga imajo o stvari. Običajno jih življenje postavi na
položaj vodje.

Ti kovinski ljudje so obrnjeni vase, žilavi, hladnokrvni in samo-obvladani. Imajo zelo močno voljo, jasna
in izoblikovana hotenja in ne marajo porazov ter kritiziranja. Čeprav dajejo vtis samozavesti so pogosto
negotovi. So pošteni in odkriti, zelo organizirani, radi imajo red in stalnost. Težko se prepuščajo
situacijam v življenju, pri njih mora biti red in konstantnost. Rado se jim zgodi, da se preveč vpletajo v
življenja drugih in jim svetujejo čeprav zato niso bili zaprošeni, saj jih motita nered in neorganiziranost
drugih ljudi. Močna volja in trma sta značilni za ta tip.

So zelo šarmantni in zabavni, imajo čudovit smisel za humor in znali vas bodo razvedriti. Ženske šestice
so zelo jang po svojem delovanju, znajo postaviti stvari na svoje mesto. Fizična aktivnost je za to število
izjemnega pomena, še posebej kardiovaskularne vaje, ki pomagajo telesu dovajati kisik. Kolesarjenje in
vaje, ki vključujejo aerobno gibanje jim pomagajo, da ohranijo jasen um in zdravo telo.
Trigram Nebo ima šest jang črt in predstavlja trigram očeta kozmosa. Je trigram kreativnosti. Energija se
polna navdiha premika navzdol iz nebes. Ljudje 6 morajo to nebesno energijo združevati z energijo
zemlje, zato jim vaje kot je Či gong ali Tai či pomagajo osrediščiti močno kreativno energijo neba.

č časa s filozofiranjem,

čanja in diplomacija
bosta vsekakor v ospredju.

še vedno bo veliko priložnosti, ki jih
boste želeli ujeti.

ša sposobnost osredoto
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Napoved za oktober:
To bo dober mesec za pregled vašega napredka in usmeritve. Kaj bi želeli spremeniti, kaj je tisto kar vam
ustreza in ostaja z vami. Pregled vaših sanj in ponovna postavitev načrtov, ki upoštevajo vse trenutne
okoliščine je v tem mesecu dobrodošla. To je čas opazovanja in učenja. Vendar pa vam ne svetujemo
sprejemanja velikih odločitev ali spreminjanje načrtov. Bodite prizemljeni, z obema nogama na zemlji.
Verjetno se bodo v tem mesecu pojavljale situacije v povezavi z nedokončanimi stvarmi iz preteklosti.
Lahko se bodo v va

V tem mesecu ne svetujemo velikih nakupov in investicij.
Kristali, ki lahko pomagajo: Obsidijan, Oniks

Ti ljudje delujejo, kot da so se v življenje rodili s priročnikom kako stvari delujejo. Imajo to sposobnost,
da vidijo, kako stvari delujejo. Ponavadi so organizirani in osredotočeni in uživajo v tem, da razberejo
stvari. Njihova največja vrlina je, da znajo reševati težave. Lahko bi rekli, da so ljudje sistemov. Vedo kako
delati v sistemu in hkrati najraje iščejo načine, kako obiti sistem. Veliko sedmic piše priročnike o tem,
kako sistemi delujejo. Imajo sposobnost, da komplicirane stvari naredijo enostavne. Pogosto v družbi
nadvladajo druge, ker nimajo težav z izražanjem svojega mnenja. Njihov pristop je, če to deluje zame, bo
tudi zate. Izziv zanje je doumeti, da so ljudje drugačni od njih in hoditi po svoji poti brez vpletanja v
druge.

Imajo zelo veselo in prijetno naravo. Zelo so na tekočem s trenutnimi modnimi trendi in uživajo v
druženju. Vešči so medčloveških odnosov. Sledijo zdravi pameti in imajo naravno sposobnost urejanja.
Pogosto so videti mlajši kot so v resnici. So dobri poslušalci in znajo ljudi spodbuditi k delovanju. Zelo
kreativni ljudje, umetniki po duši, radi uživajo in so veliki šarmerji.

Zanje je pomembno, da jih obdaja toplina, mehkoba, mehko pohištvo in materiali ,ki so puhasti.
Pomembno je, da poslušajo glasbo in da prirejajo zabave na svojem domu. Zadovoljevanje čutov je zanje
izjemnega pomena. Tople barve v domu jih sproščajo. Tudi masaža in jaccuzzi jim omogočita, da se
malce sprostijo.
Sprehodi ob vodi, vodno smučanje, jadranje, ali kakršna koli aktivna dejavnost na vodi jim pomagajo pri
uravnovešanju njihove energije.
Trigram Jezero predstavlja te ljudi. Je mirno na površini, vendar se energije mešajo pod površjem. V
globini se skrivajo prava čustva, sanje in želje.

Napoved za oktober:
Nagrade za preteklo delo se bodo pokazale v mesecu oktobru. Glede na vloženo delo v prejšnjih šestih
mesecih se bodo tukaj pokazali prvi rezultati. Če rezultati niso zadovoljivi je čas, da povečate svoj napor
in naredite vse kar je potrebno. V tem mesecu boste morda zaznali da lažje kot običajno rešujete težave,
ki se pojavijo, da je vaš um bolj dovzeten za praktične rešitve in urejeno razmišljanje. Na vas se utegnejo
obrniti ljudje s težavami, ki jim boste z lahkoto svetujete kaj storiti v dani situaciji. Ne pozabite uživati v
sadovih svojega dela. Uredite si svoj dom tako, da boste v njem u

Kristali, ki lahko pomagajo: Akvamarin, Ametrin

Ljudje s tem številom ponavadi ubirajo najtežje poti v življenju. Ti ljudje so na misiji. So zelo stabilni,
modri, samozavesti, resni, tihi ljudje, ki svojih napak ne ponavljajo. Globoki misleci in znajo pogledati
globoko v svojo notranjost. V sebi nosijo zanimivo nasprotje; po eni strani so zelo duhovno usmerjeni in
razmišljujoči, po drugi strani pa znajo biti izjemno tekmovalni in zelo motivirani posamezniki. So
pustolovci in se radi selijo, radi imajo spremembe.

Na zunaj delujejo nežni, vendar je v njih velika moč. Običajno so tiho in samo opazujejo, vse stvari
vsrkajo vase, da v popolnosti razumejo trenutno situacijo. So dobri načrtovalci. Imajo zelo močan
občutek za pravičnost. Zvesti so svojim načelom in se ne premislijo zlahka.

šem življenju pojavili ljudje, s katerimi niste zaklju
šite.

živali in da vam bo predstavljal oazo v
katero se boste radi vra

čili odnosov. Pomembno je, da
stvari razre

čali.
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Pogosto imajo občutek, da jih drugi ne razumejo. Potrebujejo svoj mir in svoj prostor tudi ko so v
odnosu, zato ljudje pogosto mislijo, da je ta oseba hladna in neizrazita. Zato so znani po tem, da se
umaknejo v svojo jamo in tam razmišljajo. Pogosto preveč razmišljajo.

Zanje je izjemnega pomena, da imajo svoj prostor pod soncem. Rabijo svoj dom ali vsaj svojo sobo, ki je
samo njihova. Pomembno je, da gredo v naravo, na sprehode in da delajo z zemljo. Vrtnarjenje jih
sprošča.

Trigram Gora predstavlja globoko notranje vedenje. V svoji notranjosti je stabilna. Skozi notranje
raziskovanje se spremembe in transformacije zgodijo navzven.

Napoved za oktober:
Majhni napori znajo v tem mesecu prinesti precej večje rezultate kot običajno. Ljudje bodo bolj
pripravljeni pomagati in pomembno je, da ste pripravljeni sprejeti njihovo pomoč. To je mesec, ko si
dovolite uživati in dovolite drugim, da vam pomagajo. Oktober je mesec, ko si lahko malce oddahnete in
si privoščite nekaj zabave. Pojdite na večerjo s prijatelji, v kino ali v gledališče. Preživite več časa z otroci
in se zabavajte! Počivajte in si naberite moči za naslednji mesec. Ne ubirajte novih poti in ne začenjajte
novih stvari, saj vas energija v tem ne podpira.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hidenit, Sodalit

Zvezda večera je običajno oseba z devetko kot svojo prvo zvezdo. Ko pomislimo na ogenj so iskre, zublji
in toplina tisti, ki nam pridejo na misel in to je zelo dober opis tudi za te posameznike. So izjemno tople
osebnosti, zelo družabni ljudje, naravno priljubljeni kjerkoli se pojavijo. Ogenj daje tem ljudem videz
energičnosti, briljantnosti in žara, ki pa zelo pogosto za masko skriva nežno notranjost. Ti ljudje
obožujejo sij slave. Zelo pomemben jim je zunanji videz, saj radi zbujajo pozornost.

Po drugi strani pa imajo izjemno potrebo, da bi bili sprejeti. Znajo biti pretirano kritični do samega sebe,
so dvomljivi in pogosto brez samozavesti. Zanje je zelo pomembno, da si postavijo jasne meje, da vedo
kje se konča njihova energija in se začnejo drugi ljudje, da niso vzvišeni in objestni. Ti posamezniki živijo
v sedanjem trenutku in imajo zato včasih težave, ko se morajo čemu zavezati. Veliko devetic ostane
samskih.

Imajo lastnost, da jasno vidijo kjer drugi vidijo le meglo. So zelo neodvisni in edinstveni, imajo mnenje o
skoraj vseh vprašanjih, so pa pogosto površni in nagnjeni k ukrepanju brez premisleka. Dobri so v stikih z
javnostmi. So izjemno nadarjeni za komuniciranje. Kot pri vodi imamo tudi tukaj dva značaja, jin
pridušeni ogenj, ki je bolj počasen in neizrazit, ki čustva bolj s težavo izraža in jang ogenj, ki je hiter,
komunikativen, se jasno izraža, je drzen in včasih celo hiperaktiven.

Naravna svetloba je za njih zelo pomembna. Veliko lončnic in slik z motiviko narave v njihovi okolici jih
pomirja. Radi imajo velike prostore in udobnost.

Trigram Ogenj predstavlja družabno povezanost, širjenje idej, povezovanje, navdih in prepoznavnost.
Toplina sonca in strast sta tista, ki nas navdihujeta. Je trigram širjenja,, osvetljevanja in izražanja.

Napoved za oktober:
Mesec bo poln izzivov in zdelo se vam bo, da je po prijetnem preteklem mesecu izbruhnila prava
revolucija na vseh področjih. Možno je da se bodo v vašem življenju zgodile velike spremembe. Iskreno
soočanje s trenutno situacijo je izjemno pomembno. Potrpežljivost bo vaš velik izziv in vendar bo
ključnega pomena, če se boste želeli s čimmanj stresa premakniti naprej. Pomembno je, da pri sebi
jasno veste kam želite iti. Je ugoden mesec za potovanja in začetek novih medsebojnih odnosov.
Pomembno je, da znate prisluhniti drugim in se jim v tem mesecu bolj posvetite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Zeleni turmalin
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AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO - LET’S DO IT SLOVENIA 2010

Tretjega maja 2008 so Estonci izvedli najbolj ambiciozno prostovoljsko akcijo vseh časov. Zadali so si, da
bodo državo očistili vseh divjih odlagališč in to v enem samem dnevu. Zbralo se je več kot 600 prostovoljcev
in pripravilo promocijsko kampanjo, ki je prepričala več kot 50.000 Estoncev, da so stopili skupaj in na dan
akcije očistili Estonijo odpadkov. Njihova zgodba je inspiracija tudi za vse nas.

Potrebujemo ljudi kot si ti, ki bi postali naši partnerji. Prav vsakdo od nas ima določeno znanje, ki nam bo
pri pripravi te velike akcije lahko v pomoč. Pridruži se nam! V priponki je članek o akciji, ki so jo izvedli
Estonci, spodaj pa link do filmčka. Poglejte si ga ! Res neverjetno, kaj pomeni posameznik, ko se združijo
moči...

Tudi mi lahko ponovimo to zgodbo

Poglej si video na:

Namen je izvesti največjo prostovoljno akcijo v zgodovini Slovenije, zato
potrebujemo pomoč vsakogar, ki bi bil pripravljen pomagati. Glede na svoja
znanja oz. veselje za delo, se lahko vključiš na naslednje načine:

1. Na dan akcije pomagaš očistiti Slovenijo.
2. O projektu obvestiš vse, ki jih poznaš.
3. Se pridružis eni od skupin, ki skrbijo za izvedbo projekta.

V začetni fazi projekta vabimo vse prostovoljce, organizacije in skupine, ki so pripravljene pomagati pri:
organizaciji in vodenju projekta,
odnosih z javnostmi in oglaševanju,
pisanju predstavitvenih besedil,
iskanju divjih odlagališč na Geopediji.

Prosila bi te, da mi v mailu sporočiš, kje se v projektu vidiš.

Več o projektu lahko izveš na spletni strani
Tu najdes tudi forum, kjer lahko izveš vse o projektu in se vanj tudi vključis.
Ob tej priložnosti te vabim tudi na veliki sestanek vseh udeležencev akcije, ki bo v torek, 6.10.2010 ob
17.00 v Zadružnem domu v Zadvoru. Lokacijo si poglej na sliki spodaj.
Hvala za pomoc!

Skupaj nam bo uspelo!!!!

Petra Holc, Let's do it 2010

V Sloveniji se ustanavlja tim,
ki bo ponovil to veliko zgodbo, na pomlad 2010. Vendar pa nam ne more uspeti brez tvoje pomoči.

http://www.youtube.com/watch?v=A5GryIDl0qY

http://www.pozitivke.si/Letsdoit/

5raholc@gmail.com
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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
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