
stevilka 39 september 2009
Pozdrav svetlobe !
Še vedno smo v globokem notranjem premiku, v spremembi, transformaciji starega. Mnogi opažajo
kako se temna stran v nas dviga in nas postavlja v zelo kon žaj, saj so mnogi menili, da se s
temo ni potrebno ukvarjati ali pa da smo se z njo že pomirili. Film The Shadow je nastal z namenom,
da nas spomni kaj moramo objeti v sebi, s želimo v korak s
spremembo, ki se dogaja na planetu in v Kozmosu.

Še vedno sem napol v Ameriki, saj sem teden dni preživela v Seattlu. Ja, Sleepless in Seattle, drži.
S Tomom Kenyonom smo preživeli izjemnih pet dni. V pripravi pa imam celo vrsto novosti, ki bodo
nedvomno prinesli nov veter v že tako spreminjajo

žujejo. Dejstvo je, da šele ko svojo levo in desno polovico možgan spravite v ravnovesje, aktivirate
duhovne centre v vaši glavi, kot sta šarika, hipofiza, hipotalamus in ganglijske centre, kar odpre
kronsko širini in veli

žanski zavesti

čljiv polo

čim se moramo pomiriti v sebi, če

čo se klimo mojega dela zadnje tri mesece.

Moja pot v biologijo je nedvomno fascinantna in izjemno plodna. Potrditve, da je to prava pot pa kar
de

če
čakro v vsej njeni častnosti.

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

Taja Albolena

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

"Ljubezen gore premika."

Češki pregovor

MISEL MESEC AMISEL MESECA



9.9.09 nam je prinesel zaklju

September je mesec v katerem bomo integrirali vse dogajanje celega poletja in nova luna 18. septembra
nam bo dala krila v katera lahko ujamemo mo

Morda tega

in ije Mnogo

čevanje. Trojna 9 je nedvomno nakazala, da se je
nekaj pomembnega zaključilo in da prihaja nova energija z novimi začetki in
novimi izzivi. Zaprli smo stara vrata preteklosti in odprli nova vrata prihodnosti.
V meditaciji 11.9.2009 bomo to energijo pritegnili, da se prizemlji v kolikor tega

ČITEV, va

času ne moremo več odgovornosti za svoje početje in svoje izbire prelagati na ramena drugih,
enostavno ne gre več, kar verjetno lahko potrdite skozi izku

čne povezanosti. Če č pojdite na www.vibrakeys.com

čno energijo novih začetkov. Najbr čutili kako močna je
bila energija polne lune 4. septembra,
ki nam je asistira pri odpu čanju vsega starega, ki nas je vodila skozi transformacijo vsega starega v tem
mesecu. 21.9. je pred nami Keltski praznik enakonočja, ko sta noč in dan enako dolga, ko lahko
uravnovesimo v sebi vse polarnosti in kamen magnetita vam bo pri tem več kot v pomoč.

času soočajo s svojimi sencami, z vsem, kar nosimo v globinah svoje predvsem biologije,
od časov Atlantide, Egipta, stare Grčije, preko vseh temačnih časov srednjega veka. Mnogi to imenujejo čas
pozabe, ko smo enostavno pozabili svojo Bo času preobrazbe se
enostavno spominjamo vsega kar v resnici smo in objamemo sebe v vseh svojih izkustvih. Svojo DNK tako
očistite vseh motenj in popačenj ter se skozi integracijo in sintezo vsega, kar ste izkusili skozi svojo
genetsko linijo pomirite sami s seboj. To se dogaja na kolektivni ravni, vendar se morate zavedati, da se vse
začne z vsakim posameznikom, ki naredi spremembo pri sebi. Mnogi govorijo o kolektivni zavesti nekje
zunaj nas, vendar je v resnici vse del nas, to je del na č od tega kar
se je dogajalo v preteklosti ni “slabo”, kajti s tem, ko nekaj opredeli

čenosti. Dejstvo je, da so odločitve v preteklosti pripeljale do občutka
ločenosti in odtujenosti, nizke samozavesti in občutka izgube, v na

čutki krivde, skrbi zaradi neuspeha in depresije. In vse to sedaj lahko preobrazimo enostavno s tem, da
se s tem pomirimo, to objamemo kot del na čimo za nekaj drugega.

čustvenih dram, odvisnih od “ljubezni” in zato
vedno znova poustvarjajo stres in bolečino. Ker se je v določenem času v na čilo od
čustev, so energije čenost, bolečina in trpljenje postale del odvisnosti člove

Čustvene travme so postale tako prodorne, da so vstopile v religijo in čudovito in inspirativno
zgodbo du čic, Yeshua Mar Magdalene. časa čanju, da je to pač del na

Čas je, da prevzamete

čitvami. Dejstvo je, da
čina, preko nezavednega strahu,

čitvah in izbirah ali preko zavestnega

še niste naredili :)

Nujno je zavedanje, da je vaša prihodnost odvisna samo in edino le od vaših
ODLO ših IZBIR.

V tem
šnje v vsakdanjem življenju.

Saleena Ki iz Havajev je ustvarila zgornjo mandalo, v kateri so skriti žitni krogi in simboli, ki v sebi nosijo
energijo kozmi želite o njej izvedeti ve

ž ste

š

Mnogi se v tem

žanskost in svetost Bitja, ki mi smo. V tem

ših sanj, ki jih soustvarjamo z drugimi. Ni
š kot slabo, je drugi aspekt da je nekaj

dobro in takoj si v dvojnosti in v lo
šo DNK in v zapise Akaše pa so se vpisali

ob
še izkušnje in se odlo

še ne veste, vendar je mnogo ljudi odvisnih od
ši zgodovini srce lo

žrtve, kot so izdaja, zapuš ške
psihe.

š dvoj živimo v prepri šega
življenja in da tega ne moremo spremeniti, kar so laži in zavajanje.

izvorno kodo ljubezni, radosti in
kreativnosti in ponovno ustvarjate svoje življenje s svojimi
lastnimi zavestnimi odlo življenje
lahko ustvarjate na dva na
ki vas vodi v vaših odlo
zavedanja in izbir, ki temeljijo na ljubezni, radosti in
blaženosti.

Kakšna je vaša izbira tokrat?

DIVINE.SI
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Pridru

Gre za pobudo Signe Fjord iz Danske, ki je preko svojih prijateljev po vsem svetu, spletna mre

Na

na osebo.

SVETOVNI MIR SE ZAČNE S TEBOJ!

žite se nam v nameri za svetovni Mir. Dovolite ljubezni in miru, da se iz vas razširi 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.

žo, ki bo
danes 11.9.2009 skozi celoten dan utripala po vsem svetu skozi meditacije, sre

še sre žili z zvo

žnost pripravljenih meditacij, gre preprosto za namero, da v sebi
ustvarimo sveti portal Miru, ki ga nato delimo z drugimi. Skozi namero in našo prisotnost.

Ni potrebno da karkoli naredite, samo bodite!

ške najema prostora in osnovne stroške, je priporo

čne v vsakem posamezniku in se iz njega

čanja in zdravljenja.

čanje v Mychi centru bomo zaokro čno meditacijo, ki nas bo popeljala v notranjost nas
samih.

Nobenih pravil ni in posebej za to prilo

Zato, da pokrijemo stro čen prispevek: 50 Dkr. / $10 /
€7

NA MEDITACI JA ZA MIR 11.9 .2009 PO VSEM SV ETUŠ IZ B O R . . .NA MEDITACI JA ZA MIR 11.9 .2009 PO VSEM SV ET UŠ IZ BO R . . .



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

MAGNETIT ...

Afirmacija deve kristala

kamen prizemljenosti

“Kadarkoli ste v dvomih ali se premakniti naprej na svoji poti, vam moja energija lahko pomaga. Dobili
boste energetski poriv, da boste la

Zdraviteljem pomagam naravnati pretoke energij v energetskih poljih. Odstranjujem blokade v
meridianih in tako pripomorem k bolj

”

M gne
hipocampusu, ki je odgovoren

za dolgotrajni spomin, so majhni kristali magnetita, v verigah
do 80 mikrokristal

Magnetit je kristal, ki nam asistira pri vzdr
povezave s planetom Zemlja, da energija lahko normalno te
Pomaga v situacijah, ko se po
in ste disorientirani v prostoru

Skrite potenciale prinese iz globin na povr

I
: " Odpiram se energetski stabilnosti in ravnovesju. Moja energetska telesa so v

popolnem ravnovesju s fizi

žje naredili potreben korak. V

ša pot odkrivala, zakaj je bil premik potreben. Nežno a vztrajno vam pomagam v

šemu pretoku energij po eteri
svojo energijo in svoje kreacije. Mojo magneti

š v svojim manifestacijah, da pritegneš k tebi tisto, kar manifestiraš.

šimi dnevnimi ritmi
spanja in budnosti ter ritmi povezanimi z bitjem srca,
dihanjem, hormoni (ultradian and circadian rhythms).

ževanju vitalne

šje, da se jih oseba
zavestno zave. Ljudje, ki so mo

šljanju, bodo ugotovili, da v prisotnosti tega
minerala v njih vznikne intuitivna stran. Tisti, ki so zelo intuitivni in jim manjka prakti

ške in ženske, fizi
žganske hemisfere, ter druge. Obi žimo v levi in

drugega v desni roki.

Magnetiti pomaga regulirati energetske frekvence in prizemljuje odve

ženju. Zelo koristen je v obdobjih, ko so prisotna velika hormonska
nihanja v telesu ( PMS, menopavza, med puberteto).

Magnetit stimulira ledvica in kostni mozeg. Asistira pri oksidaciji krvi in podpira celoten krvni sistem.
žimo na ranjeno mesto pohitri celjenje. V akupunkturi je izjemen pomo

število in u

časih ne boste povsem prepričani o tem,
zakaj stimuliram notranji premik k točno določeni zunanji manifestaciji. Vendar se bo pokazalo, ko se bo
va času sprememb.
Pomagam vam, da rastete brez strahu pred prihodnostjo, z notranjo trdnostjo in občutkom varnosti.

čnem telesu in preko čaker v fizično
telo. Lahko vam pomagam, da prizemljite čno energijo pa
lahko uporabi

a tit je kristal, ki je prisoten v našem fizičnem
telesu in sicer v možganih. V

čkov skupaj, pritrjeni na membrano.
Mikrokristali magnetita so povezani z na

če.
čutite odzemljeni, ko se vam vrti

čno racionalno usmerjeni v
svojem razmi

čnosti in
organiziranosti pa bodo ugotovili, da jim magnetit pomaga stopiti v stik z njihovo praktično naravo.

Izjemen kamen za usklajevanje polarnosti; mo čnega in duhovnega, leve in desne
mo čajno ga uporabljamo v parih, tako da enega dr

čno energijo, ter s tem pomaga da
se izognemo preobremenjenosti in izgorelosti zaradi preobilice energije. Omili energijo v čustvenem
telesu in preprečuje nihanja v razpolo

Če
ga polo čnik pri stimulaciji
akupunkturnih točk. Poveča činkovitost rdečih krvničk v telesu.

čnim telesom sedaj.”



V SRE DIŠČU . . . RECES I JA JE POMANJ KANJ E VREDNOTV SRE DIŠČU . . . RECES I JA JE POMANJ KANJ E VREDNOT

V zadnjem

Vrednote

Vrednota je nekaj, kar je dobro

Vrednote skozi zgodovino

času je recesija ena izmed najbolj pogosto uporabljenih besed. Lahko bi rekli, da je v zadnjem času
recesija kriva za vse tegobe tega sveta, torej je zelo priročen izgovor za vse tiste, ki jim v čejo
tako, kot bi si

življenju stvari ne te
želeli. Toda kaj je v resnici recesija?

Recesija pomeni žave
upada gospodarske rasti.

žavi in se nato v nekaj mesecih širi naprej. Trikrat D pri recesiji pomeni dolžino, globino in širino, ki jo zaobjame s
svojim vplivom. Vendar pa tako kot vedno po dežju posije sonce recesije enkrat konec.

.

Že mesece govorimo o tem, da moramo zamenjati vrednote, da je kriza nastala ker stare vrednote nekako ne držijo
ve še nismo postavili. To kriza identitete lahko prepoznamo povsod, v medsebojnih odnosih, v poslovnih
odnosih in ko ti nekdo vzame tisto, kar ti je bilo do sedaj mašilo, ki je zapolnjevalo notranjo praznino, in za mnoge je
to zgolj denar in materialno, je kriza identitete zelo huda. Dejstvo je namre žemo na
nekaj, kar je zunaj nas in nam nekdo to vzame s tem izgubimo ob

v ekonomiji pomeni nazadovanje; ob
Recesija ni tako globoka in resna kot je depresija. Ponavlja se v ciklih, obi

in tudi bo Ve

Vrednote so dejansko kategorije pojavov, ki jih cenimo. Lahko bi rekli, da gre za prepričanja o tem, kaj je dobro oz.
prav in za kaj si je vredno prizadevati. Med vrednote štejemo ljubezen, mir, prijateljstvo, zdravje, življenje, vrstni red
prioritet pa si določa vsak posameznik zase. Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni čemu odreči. V
vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj.

V razvoju človeške civilizacije so etični koncepti igrali osrednjo vlogo. Koncept vrednost služi človeku pri izpolnjevanju
samega sebe, pa tudi pri vrednotenju dejanj drugih ljudi. Za razmišljanje o vrednotah pogosto uporabljajo grško
sestavljenko aksiologija, ki pomeni áxios - vreden in lógos - beseda, znanost. Že v antiki so vrednote videli v takšnih
pojmih, kot so dobro, lepo, resnično, pravično, krepostno. Aksiologija je del etike.

Vrednota je psihološki koncept, ki ga najdemo v sociološki psihologiji. Prerez vseh pogledov skozi zgodovino človeštva
kaže, da je o vrednotah mogoče zares ustrezno govoriti v ožjem smislu v razmerju do temeljnih zahtev človeške
narave: čut za dobro in čut za pravičnost.
V stroki razlikujejo uporabo pojma vrednota v ožjem in v širšem pomenu. V ožjem smislu vrednota označuje le
najsplošnejši pomen dobrega, želenega ali vrednega. Gre za neke vrste zbirni pojem vsega dobrega. V širšem smislu
pa je vrednota oznaka za osnovne vrednostne pojme, kot so dobrota, lepota, pravičnost, ljubezen, resnica, krepost in
svetost. V najširšem smislu so vrednote začeli klasificirati na področja, kot so običaji, moralnost, religija, umetnost,
znanost, ekonomija, politika in pravo.

Gre dejansko za zbirko praktičnih pravil ali življenjskih maksim, za določen način obnašanja, ki veljajo za določeno
osebo in določene okoliščine. Tako poznamo profesionalni kodeks, institucionalni kodeks, lokalna pravila, zakone na
nivoju naroda in zakone pravne ureditve. Pri teh kodeksih pa gre za »pravilnost« na bolj generalni ravni vrednot, ki
same po sebi niso tako univerzalne kot so človeške vrednote. To je zaradi tega, ker nimajo stalnosti resnice in trajanja.
Zakoni in kodeksi se namreč spreminjajo skupaj z družbo in pogoji. Človeške vrednote pa so vedno del človeške psihe.

Odločitev za dobro in pravično ter zavračanje slabega in krivičnega človeka absolutno zavezuje. Iz tega brezpogojnega
bivanjskega jedra je mogoče izvajati različne vrste vrednot na osebnostni in družbeni ravni. V večini civilizacij in religij
sestavljajo samo jedro vrednostnega sistema: vrednota življenja, glas vesti, potreba po pravičnosti, osebno
dostojanstvo, osebna identiteta, čut za svobodo, sočutje do šibkega in pomen človeškega dela. Ljubezen in zvestoba
na splošno veljata kot najvišja ideala, toda v vsaki družbi se najbolj očitno manifestirata v družinskih razmerjih. Nič
čudnega torej, če v vseh civilizacijah družina spada med temeljne vrednote.

Teologi in psihologi so se skozi zgodovino pričkali okoli vprašanja vrednot. Vsak je imel svoj način identifikacije kaj
sploh so vrednote, zakaj in za koga so. Vsak je razvil svoj set pravil in razlogov za in proti raznolikosti človeškega
vedenja in prizadevanj. Vsak poskus uvedbe enega sistema vrednot, ki bi združil vse glavne religije in kulture sveta bi
bil zaman in bi verjetno deloval kontraproduktivno.

časno upočasnjevanje v proizvodnji neke dr čemer sledi
čajno se začne v eni

dr
čina jih upa, da bo

to čimprej

č, novih pa

č, da če svojo lastno identiteto ve
čutek za samega sebe, kar vodi v osebno krizo in

notranjo izgubljenost.

Aksiologija je znanost, ki raziskuje človeške vrednote in nam pomaga odkriti notranje vrednostne sisteme, ki vplivajo

na našo percepcijo, odločitve in akcijo. Pomaga nam razumeti zakaj delamo to, kar delamo.



Tako se skozi zgodovino pojavlja kar nekaj glavnih kategorij vrednot glede na zgodovinska obdobja in glede na
kulturna in religiozna izročila. Trojica antično grških vrednot je; pulchrum (lepota), verum (resnica), bonum (dobrota,
plemenitost). Sokratovsko-platonovske vrednote so na čelu s pravičnostjo tudi prijetnost, znanje, estetska izkušnja,
lepota, resnica, krepost, harmonija, ljubezen, prijateljstvo in svoboda. Nato so to starozavezno judovske vrednote,
povzete v desetih božjih zapovedih. Potem je trojica krščanskih vrednot nove zaveze; vera, upanje in ljubezen, ki jih
krščanstvo razglaša za kreposti. Sledijo temeljne vrednote francoske revolucije svoboda, bratstvo (solidarnost) in
enakost, se pravi, tako imenovane buržoazne (meščanske) vrednote. Poznamo tri socialistične vrednote delo, oblast in
čast, povzete v geslu; Delu čast in oblast.

Prednost sodobne evropske civilizacije in velikega dela svetovne civilizacije je izrazito osebnostna naravnanost naše
kulture. Človek je osebnost kot svobodno bitje in nosilec vrednot. Kot osebnost je človek sploh najvišja vrednota, ki
vključuje čut za dostojanstvo, svobodo, solidarnost, sočutje. Najvišji ideal človekovega bitja je mir, ki ga ustvarja
sprava. Le priznavanje in uresničevanje vrednot lahko ljudi povezuje v skupnost, ki predstavlja mir na zemlji. Človeštvo
ne more preživeti brez priznanja in uresničevanja vrednot. Nesporno je prepričanje, da je osebnostno načelo v
razumevanju človeka in družbe najbolj zanesljiva obramba pred nevarnostjo ideologizacije, determinizma,
kolektivizma in etatizma. Ni torej naključje, da so te vrednote prišle v deklaracijo Združenih narodov.

v tem pomenu jemljemo zelo široko, kot nego in skrb za druge. Lahko bi rekli, da je to vrednota, ki
je povezana z skrbjo in spoštovanjem do drugih in za okolje. Gre za širši pojem, ki se ne povezuje s čustvom
ali stanjem uma, za empatijo, kreacijo in božanskost. Patriotska ljubezen je do države, resnično bratstvo je
ljubezen do človeštva na sploh, skrb in spoštovanje do narave je ljubezen kreacije in predanost je ljubezen do
Kreatorja. Ljubezen je univerzalen občutek človeške duše ali psihe.

v stvareh ni le odraz volje in želje posameznika, temveč je neodvisna od želja, mnenje in interesov.
Resnica ima tako individualen kot skupinski aspekt. Tako kot je resnicoljubnost posameznika osnova varne
družbe, je napor skupine usmerjen v resnico o življenju in kozmosu, ki ga predstavljajo znanost, psihologija in
pravo. Dokaz o tem kako pomembna je resnica kot vrednota, pa je dejstvo, da nihče ne mara, če ga
imenujejo lažnivec, kar velja tudi za večino lažnivcev. Drugo dejstvo pa je, da je precej težje vzdrževati laž kot
ohranjati resnico, kajti ena sama laž vodi k celemu nizu laži, katerih kompleksnost je pogosto nepredstavljiva.

je odsotnost motenj, nasilja, vojne. Brez resnice, skrbi za druge in pravičnosti lahko vzniknejo konflikti in
mir je ogrožen ali izgubljen. Osebno ga lahko prepoznamo kot mir uma, medsebojno spoštovanje ter
zadovoljstvo prijaznosti in strpnosti. Kot univerzalno sprejeta pozitivna vrednota, je mir povezan z izkušanjem
harmonije, uravnovešenem vendar hkrati tudi dinamičnem mentalnem stanju. Gre za kontrolo uma,
pozitivno držo skupaj z umirjenostjo uma. Blaženost, ki ni odvisna od zunanjih čutov ali fizičnih pogojev, je
visok izraz umirjenosti.

kot človeška vrednota je povezana z ne-nasiljem kot dolžnostjo do narave življenja na splošno.
Gre za tendenco, ko se želiš izogniti povzročanju škode bitjem ali njihovem okolju, spoštovanje ekosistemov
in naravnega okolja ter za preprečevanje onesnaževanja, izrabe, zlorabe in prekomernega izkoriščanja. Gre za
vrednoto, ki nas sili da se umaknemo iz neetičnega vmešavanja v življenjske procese. Vedenje kaj je resnično
v povezavi z vpogledi v kaj je dobro je osnova za korektno delovanje. To najdemo tudi v konceptu dharme,
akcija v soglasju z univerzalnimi zakoni narave.

je socialna vrednota, katere cilj je razrešiti in zmanjšati konflikt, z upoštevanjem principov
negovanja, skrbi in ne-nasilja. Pravo kot ga poznamo temelji na principih pravičnosti in Sokrat ter Platon sta
to vrednoto postavljala na prvo mesto. Ima pa dolgo zgodovino in se je v obliki človeških pravic formalizirala
v Ženevski konvenciji leta 1948. Pravičnost je vrednota, ki zaobjema večino aspektov socialnega življenja;
zaščito, previdnost, budnost, razumevanje resničnih potreb, empatijo in ščiti osebno integriteto
posameznika.

Torej je pred nami zanimivo obdobje. Za mnoge ljudi, predvsem mlade, ki so zrasli v

Človek je svobodno bitje

Pet ključnih vrednot človeštva skozi čas

1. Ljubezen

2. Resnica

3. Mir

4. Odgovornost

5. Pravičnost

In kam naprej ?
času menjave sistemov, ru
čno. Prijateljskih vezi ne poznajo,

pristnih prijateljev ni več, vse je po če ti to vzamejo
in te naenkrat postavijo v pozicijo, ko izgubi čete v časopisih, v
nasilju, v vsej temi, ki hodi na povr času.
Vendar pa je pomembno to, kaj bomo z vsem tem naredili, kak

času tukaj in sedaj ne glede na to, kako
oguljeno se sli čemer govorijo mnogi...NOVO ZEMLJO.

šenju
starega in pehanju svojih staršev za materialne dobrine, je to obdobje izjemno kaoti

žrla tekmovalnost in pehanje za tem kdo bo boljši. In kaj se zgodi,
š edino vrednoto, ki si jo poznal? Odgovor lahko poiš

šje v zadnjem
šna bo naša izbira in naša usmeritev za naprej. Dobre,

stare vrednote kot so mir, ljubezen, milina in svoboda imajo svoje mesto v tem
šijo. Pripeljimo jih torej nazaj v svoja življenja in ustvarimo to o
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OJDIPOVA ZGODBA - ZVONE TURK
Laj, in Jokasta sta bila kralj in kraljica v mestu Tebe v stari Grčiji. Dolgo časa je bil par brez otrok, ko sta že
povsem obupala, da bosta imela dediče, je Jokasta zanosila in rodila otroka.
V odličnejših družinah je bilo v tistem času navada, da so ob rojstvu naslednika, povprašali prerokovalce o
usodi otroka.
Prerokba ni bila nič kaj obetavna. Rečeno je bilo, da bo ta otrok ubil svojega očeta in se poročil s svojo
materjo in z njo zaplodil otroke.

Take usode noče doživeti nihče, zato sta se Laj in Jokasta s težkim srcem odločila, da se »znebita » otroka.
Naročila sta enemu od svojih pastirjev, naj odnese otroka in ga odloži nekje v divjini, da otrok umre.
Pastir je odnesel otroka, vendar se mu je dete smililo, zato ga je dal pastirju iz sosednjega kraljestva, ta pa
tudi ni vedel kaj bi z otrokom, in ga je odnesel na dvor svojega kralja Poliba. Polib ga je posvojil, tako da je
mladi Ojdip celo mladost preživel v prepričanju, da je njegov pravi sin in tudi dedič prestola.
Vse bi se izteklo čisto normalno, če ne bi neki Korinčan v pijanosti Ojdipu dejal, da sploh ni pravi sin
svojega očeta.

Naslednji dan je Ojdip zahteval pojasnilo od Poliba in njegove žene Merope, vendar sta mu oba zatrjevala,
da je njun pravi sin.
To pojasnilo ga ni zadovoljilo, zato se je na skrivaj odpravil v preročišče v Delfe, da izve resnico.

»Ti boš« je govorilo preročišče, »ubil svojega lastnega očeta, se oženil s svojo materjo in zapustil ljudem
potomstvo ostudnega rodu«
Seveda je bil Ojdip zgrožen nad tem kar je slišal. Sklenil je, da se nikoli več ne vrne domov, in se tako izogne
zli usodi.

Ko je odhajal iz preročišča je na neki ozki poti srečal kralja Laja. Obadva sta bila zelo slabe volje, prišlo je do
prepira in na koncu tudi do pretepa v katerem je Ojdip ubil Laja, ne da bi vedel, da je to njegov oče.
V tistem času so bili taki pretepi kar precej pogosti, zato se nihče niti ni trudil podrobneje raziskati
dogodka.

Ko je nekaj časa blodil po svetu, je prišel do Teb, kjer je ravno v tistem času Sfinga, krilata pošast zastavljala
ljudem uganke, kdor uganke ni razrešil, pa ga je pojedla. Tebanci so bili potrti zaradi kraljeve smrti, obenem
pa je še krilata pošast terorizirala mesto, zato so se zaobljubili, da kdorkoli bo že odrešil mesto tega stvora,
postane njihov kralj.
Ojdipu je bilo čisto vseeno za svoje življenje, zato je poizkusil ugnati pošast. Sfinga mu je zastavila uganko,
ki pa jo je on zlahka rešil. Pošast se je od sramote vrgla s pečine in se ubila.

Ojdip je dobil za nagrado tebansko kraljestvo in roko kraljice vdove, ki pa je bila njegova lastna mati.
Jokasta mu je rodila štiri otroke, najprej dvojčka Eteokla in Polinejka, nato pa še dve hčeri Antigono in
Ismeno.
Dolgo časa je strašna skrivnost spala, tako da je Ojdip, ki je bil dober ter pravičen kralj, srečen in ljubljen z
Jokasto vladal Tebam.

Čez čas so bogovi poslali strašno kugo nad Tebe in nobeno zdravilo ni pomagalo proti tej bolezni.

Kot dober kralj je v skrbi za svoje ljudstvo poiskal vedeža Kreonta in ga prosil za nasvet. Vedež mu odgovori,
da so bogovi kaznovali mesto, ker še vedno ni kaznovan krivec za uboj prejšnjega kralja.
Ker je bila to edina oprijemljiva rešitev za njegovo ljudstvo, je Ojdip takoj ukazal preiskavo o smrti
prejšnjega kralja.
Po dolgih zapletih je končno izvedel kruto resnico - On je ubil prejšnjega kralja, ki je bil tudi njegov oče,
tako da se je v resnici poročil s svojo materjo in z njo zaplodil štiri otroke, ki so bili hkrati tudi njegovi lastni
bratje.
Ko je Jokasta izvedela za kruto resnico je od sramote naredila samomor, Ojdip pa si je izpraskal oči, da le te
ne bi nikoli več gledale kaj je storil in pretrpel.
Prebivalci Teb so ga sicer še vedno imeli radi in ga spoštovali, vendar se je sam kaznoval s tem, da je odšel
v svet kot preprost slep berač. Njegova hči Antigona, ki se ji je oče kljub vsemu smilil, je šla z njim v
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prostovoljno izgnanstvo in dolgo sta v revščini blodila po svetu, dokler ni Ojdip v kraju Kolon v bližini Aten v
gaju evemerid dobil očiščenja za svoje grehe.
Ko je bil očiščen se je odprla zemlja, Ojdip se je poslovil od sveta in vstopil skozi razpoko v podzemni svet.

Marsikdo bi dejal, da če ti je nekaj usojeno, temu pač ne zbežiš, ne glede na to, kako se trudiš.

Boljša definicija bi bila - TISTO PROTI ČEMUR SE BORIŠ, PRITEGNEŠ V SVOJE ŽIVLJENJE.

Bolj kot se boriš proti nečemu, večja je verjetnost, da to pride v tvoje življenje, saj je eden od pogojev za
manifestacijo prav čustven naboj ob misli na določeno stvar, dogodek, ali pa situacijo.
Kar se tiče jakosti čustev, je strah najmočnejši in tudi najpogostejši občutek ob neznanih situacijah.

Kar se tiče raznoraznih prerokb, se je potrebno zavedati da so antične pripovedke polne zloveščih prerokb,
ki so se vedno uresničile, zato je v kolektivnem nezavednem vedno prisoten nek strah pred prerokovanim,
zlasti ko je izid prerokbe negativen.

Prerokovanje je bilo že od nekdaj nejasno posredovano, tudi prerok ponavadi ne ve, točno kaj je
napovedal, zato so prerokbe, dostikrat nerazumljive, vse nam postane jasno šele, ko se dogodek izvrši
edino pravilo je to, da se prerokba izpolni na čisto drug način, kot smo si predstavljali. Če je prerokba
negativna, po vsej verjetnosti spada v razred samo izpolnjujočih se prerokb, ki se je uresničila predvsem
zaradi energije strahu .
Znan je primer iz zgodovine, ko je nek perzijski vojskovodja pred osvajalnim pohodom obiskal preročišče in
vprašal za izid osvajalnega pohoda.
»Če boš prekoračil reko Ind, boš uničil mogočno vojsko« se je glasila prerokba.
Po dolgotrajnih in napornih bojih se je kralj prebil do te reke. Ker se mu je prerokba zdela ohrabrujoča, je
prekoračil reko.

Vsa njegova vojska je bila uničena.

Kar se tiče Ojdipa se prerokba po vsej verjetnosti ne bi izpolnila, če ga lastna oče in mati ne bi dala pastirju
da ga izpostavi v divjini, prav tako pa se prerokba ne bi izpolnila, če Ojdip ne bi zbežal od svojih krušnih
staršev za katere je sicer mislil, da so pravi.
V tem primeru so starši in pa tudi Ojdip vložili ogromne količine strahu, zato ni čudno, da se je
prerokovano izpolnilo.

Danes je že splošno znano, da si moški izbirajo življenjsko partnerico po svoji mami, ženske pa po očetu.
Že samo to dejstvo si ponavadi težko priznamo, kaj šele da bi nam kdo prerokoval podobno usodo kot so jo
Ojdipu. Kakorkoli bi kdo želel obsojati nesrečnika, ostaja dejstvo, da bi se večini ljudi zgodila približno ista
zgodba, če bi bili v njegovi koži.

Zadnje nekaj let odkar je planet Pluton stopil v ozvezdje Kozoroga, kolektivno nezavedno precej prihaja na
površje in včasih se zgodi ljudem, ki so bolj senzibilni, da doživljajo take Ojdipovske in podobne zgodbe,
čeprav se jim v fizični realnosti mogoče niti niso zgodile.
V takem primeru je treba povedat, da je to potrebno transformirat, ne pa človeka prepričevat, da je resnica
povsem drugačna. Mogoče je del poslanstva teh ljudi da transformirajo kolektivne travme človeštva, lahko
pa, da so zaradi svoje občutljivosti »ujeli frekvence«, ki sploh niso bile namenjene njim.

Naj vam vaše življenje kreira radost veselje in ne strahovi!

Kaj bi bil nauk te zgodbe?

Zvone Turk
astrolog
gsm 041-420334
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MALA DU - NEALE DONALD WALSCHŠA IN SONCE
Nekoč, ko še ni bilo časa, je živela mala dušica, ki je rekla Bogu: »Jaz vem, kdo sem!«
Bog je odgovoril: »Čudovito! Kdo pa si?«

Mala duša je zaklicala: »Jaz sem luč!«
»Res je, ti si luč,«se je široko nasmehnil in ji pritrdil Bog.

Mala duša je bila nesrečna, odkrila je ravno to, kar želijo odkriti vse duše v nebeškem kraljestvu. »hej, »je
dejala, »to je čudovito.«

Kmalu pa vedeti kdo je, ni bilo dovolj. V notranjosti je začutila nemir in hotela je postati, kdor je bila. Spet
je odšla k Bogu ( kar sploh ni slaba ideja za vse duše, ki bi rade postale, kar so ) in rekla:

»Pozdravljen Bog. Ali bi zdaj, ko vem, kdo sem, bilo prav, da to tudi sem?«
»Hočeš reči, da bi rada postala to, kar že zdavnaj si ?« je vprašal Bog.

»No ja,« je rekla mala duša, » eno je vedeti, kdo sem, drugo pa to v resnici biti. Rada bi občutila, kako je biti
luč.«
»Ampak ti si vendar že luč, » je ponovil Bog in se ponovno nasmehnil.

»Ja, ampak jaz bi rada vedela, kako se občuti biti luč,« je zajokala mala duša.

»No ja,« se je nasmehnil Bog, » to bi si že lahko mislil. Ti si bila vedno pustolovska.« Bog se je zresnil. »Tu je
še nekaj…«

»Kaj pa?« je vprašala mala duša.

»No, nič drugega ne obstaja kot luč. Veš, nič drugega nisem ustvaril kot to, kar si. Zato zate ni tako
preprosto izkusiti, kar si, če ni ničesar, kar ne bi bila.«

»Kako? » je zbegano vprašala mala duša.

»Predstavljaj si to tako,« je dejal Bog,« ti si kot sijaj sveče na soncu. Poleg tebe je še milijone sveč, ki skupaj
s tabo tvorijo sonce. Toda sonce brez tebe ne bi bilo sonce. Ne bi bilo sonce brez katerekoli od teh sveč, ker
ne bi moglo tako svetlo sijati. Kako boš torej spoznala sebe kot luč, če si povsod obdana z lučjo to je torej
vprašanje.«

»No ja, ti si Bog, pa si kaj domisli,« je predrzno rekla mala duša.

»Prav imaš,« se je spet nasmehnil Bog,«sem se že spomnil. Ker ne moreš videti svoje luči, ko si obdana z
lučjo, te bomo ogrnili s temo.«

»Kaj pa je tema?« je vprašala mala duša.

Bog je odgovoril: «Tema je to, kar ti nisi.«

»Ali me bo teme strah?« je zaklicala mala duša.

»Samo, če boš tako izbrala. V resnici ni ničesar,
česar bi se morali bati, razen če se sama odločiš, da je.
Veš, strah si le sami izmislimo,« je odgovoril Bog.
»O,« je pokimala mala duša in se že bolje počutila.

»Da bi nekaj sploh izkusili, se mora pojaviti ravno nasprotje tega,« ji je razložil Bog. »To je veliko darilo,« je
dejal, »kajti brez tega ne bi nikoli zvedeli, kako nekaj v resnici je.
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Ne bi poznala toplote brez mraza, zgoraj ne brez spodaj, hitrega ne brez počasnega. Spoznati ne bi levice
brez desnice, tukaj ne brez tam, zdaj ne brez takrat. In ko boš obdana s temo, ne stiskaj pesti, ne dvigaj
glasu in ne preklinjaj teme. Bodi raje luč v temi, kot da se nanjo jeziš. Tako boš vedela, kdo v resnici si in
tudi vsi ostali bodo vedeli. Dopusti svoji luči svetiti tako močno, da bodo vsi spoznali, da si nekaj
posebnega.«
»Hočeš reči, da je v redu, če drugi vidijo, da sem nekaj posebnega?« je vprašala mala duša.

»Gotovo,« se je zasmejal Bog, »zelo v redu je! Vendar zapomni si biti nekaj posebnega ne pomeni biti
boljši. Vsak je nekaj posebnega, vsak na svoj način. Že veliko pa jih je na to pozabilo. Šele ko bodo videli, da
je v redu biti nekaj posebnega zate, bodo spoznali, da je to tudi zanje v redu.

»Juhu,« je zaplesala mala duša, se smejala in poskakovala od veselja. »Lahko sem torej tako posebna, kakor
hočem!«
»Da in lahko začneš takoj zdaj,« je zaplesal z malo dušo Bog in se tudi on smejal in poskakoval od veselja.
»Kateri del posebnega bi rada bila?«
»Kateri del posebnega?« je ponovila mala duša, »tega ne razumem.«

»No,« je pojasnil Bog, »biti luč je nekaj posebnega in posebno je sestavljeno iz veliko različnih delov. Nekaj
posebnega je biti prijazen. Nekaj posebnega je biti nežen. Nekaj posebnega je biti iznajdljiv. Nekaj
posebnega je biti potrpežljiv. Se lahko spomniš še česa drugega, s čimer bi bila nekaj posebnega?«

Mala duša je za trenutek tiho obsedela. Nato je vzkliknila: »Lahko se domislim veliko stvari, s katerimi bi
lahko bila nekaj posebnega. Nekaj posebnega je biti ustrežljiv. Nekaj posebnega je deliti z drugimi. Nekaj
posebnega je biti prijateljski. Nekaj posebnega je biti pozoren!«

»Da,« se je strinjal Bog,« in lahko si vse to ali pa le del tega, karkoli želiš v vsakem trenutku. To je to, kar
pomeni biti luč.«
»Vem, kaj hočem biti! Vem, kaj hočem biti!« je razburjeno zaklicala mala duša. »Rada bi bila tisti del
posebnega, ki ga imenujemo odpuščanje. Ali je odpuščati nekaj posebnega?«

»O, da,« je zagotovil Bog mali duši, »to je nekaj zelo posebnega.«

»Prav,« je dejala mala duša, »to je to, kar hočem biti. Hočem biti odpuščanje. Prav kot to bi se rada
izkusila.«

»Dobro,« je dejal Bog, »vendar je tu še nekaj, kar bi morala vedeti.«
Mala duša je postala nestrpna. Vedno nove težave. »Kaj pa še?« je zastokala.
»Nikogar ni, ki bi mu morala odpustiti.«
»Nikogar?« mala duša kar ni mogla verjeti, kar ji je Bog povedal.

»Nikogar,« je ponovil Bog. »Vse, kar sem ustvaril, je popolno. V tem stvarstvu ni ene duše, ki bi bila manj
popolna od tebe. Kar ozri se okoli sebe.«

Sedaj je mala duša opazila, da se je okoli njiju zbralo veliko drugih duš. Prišle so od vsepovsod, iz celega
nebeškega kraljestva, kjer se je razvedelo o izredno pomembnem pogovoru med malo dušo in Bogom in
vse so hotele slišati njun pogovor.

Ob pogledu na nešteto zbranih duš, se je morala mala duša strinjati z Bogom. Nobena od njih ni bila manj
lepa, manj bleščeča in manj popolna kot ona sama. Bile so tako čudovite, njihova luč je tako svetlo sijala, da
je mala duša komaj lahko gledala.

»Komu boš torej odpustila?« je vprašal Bog.
»O joj, s tem pa ne bo veliko veselja,« je zamrmrala mala duša. »Rada bi se spoznala kot nekdo, ki odpušča.
Rada bi vedela, kako se s tem delom posebnega počuti.«

In tako je mala duša spoznala, kako je biti žalosten.
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Prav tedaj je iz množice stopila neka prijazna duša. »Ne skrbi, mala duša,« je dejala, »jaz ti bom pomagala.«
»Res?« je zasijala mala duša, »kaj pa lahko storiš zame?«
»Lahko ti dam nekoga, ki mu boš lahko odpustila.«
»Lahko?«
»Seveda,« se je zahihitala prijazna duša, »prišla bom v tvoje naslednje življenje na zemlji in ti nekaj storila,
da mi boš lahko odpustila.«

»Ampak zakaj? Zakaj bi hotela to storiti zame?« je vprašala mala duša. »Ti si vendar tako popolno bitje.
Tvoje vibracije so tako visoke, da tvoja luč žari tako svetlo, da te komaj gledam! Le zakaj hočeš svoje
vibracije tako znižati, da bo tvoja luč temna in gosta? Zakaj bi ti, ki si tako svetla, da lahko plešeš po zvezdah
s hitrostjo svojih misli, prišla v moje življenje na zemlji in se tako obtežila, da bi mi lahko storila nekaj
hudega?«

»Preprosto,« je odvrnila prijazna duša, »ker te imam rada.«
Malo dušo je presenetil tak odgovor.

»Ni se ti potrebno čuditi,« je rekla prijazna duša, »ti si isto storila zame. Ali se ne spominjaš? Ti in jaz sva že
velikokrat plesali skupaj. Skozi različna časovna obdobja sva se na mnogih krajih igrali skupaj. Samo
spomniš se ne. Bili sva že vse mogoče. bili sva zgoraj in bili sva spodaj, bili sva levo in desno, tukaj in tam,
zdaj in takrat, moška in ženski, dobri in slabi, obe sva že bili žrtvi in hudodelca.

Tako sva prihajali skupaj, ti in jaz, že velikokrat, vsaka z namenom, da prinese drugi natančno in popolno
priložnost izraziti in izkusiti to, kar sva v resnici.

IN zato,« je pojasnila prijazna duša, »bom prišla v tvoje naslednje življenje in prevzela vlogo hudobneža.
Storila ti bom res nekaj strašnega, da boš lahko izkusila sebe kot tistega, ki odpušča.«

»Ampak kaj boš storila,« je vznemirjeno vprašala mala duša, »kaj tako strašnega?«
»O,« se je nasmehnila prijazna duša, »se bom že česa spomnila.«
Potem je prijazna duša postala zelo resna in rekla s tihim glasom: »Veš, v eni stvari imaš popolnoma prav.«
»Kaj pa?« je hotela vedeti mala duša.
»Svoje vibracije moram zelo znižati in postati zelo težka, da bom lahko storila nekaj strašnega. Pretvarjati se
bom morala, da sem nekdo, kar nisem. Zato te moram prositi za uslugo.«

»Lahko si želiš, kar hočeš!« je zaklicala mala duša in začela plesati in peti. »Lahko bom odpuščala, lahko
bom odpuščala!« Sedaj je opazila, da je prijazna duša postala zelo tiha. »Kaj je,« je vprašala, »kaj lahko
storim zate? Takšen angel si, da si pripravljena to storiti zame!«

»Seveda je prijazna duša angel,« ju je prekinil Bog, »vsako bitje je angel. Zapomni si: nikoli ti nisem poslal
drugega kot angele!«
Še bolj si je zaželela mala duša izpolniti prošnjo prijazne duše. »Kaj lahko storim zate?« je ponovno
vprašala.
»V trenutku, ko te bom našla in ti storila tisto strašno,« je odgovorila prijazna duša, »ko ti bom storila tisto
najstrašnejše, kar si lahko predstavljaš,…torej v tem trenutku…«

»In,« je rekla mala duša, »in…«
Prijazna duša je postala še tišja. »…spomni se na to, kdo v resnici sem.«

»O, prav gotovo bom,« je zaklicala mala duša, »obljubljam ti! Vedno se te bom spominjala kot te vidim v
tem trenutku tukaj!«

»Dobro,« je rekla prijazna duša, »veš, tako se bom pretvarjala, da bom sama pozabila. In če me ti ne boš
spomnila, kdo v resnici sem, se sama ne bom spomnila zelo dolgo časa. Če pozabim, kdo sem, se lahko
zgodi, da boš tudi ti pozabila, kdo si in obe bi bili izgubljeni. Potem bi potrebovali drugo dušo, ki bi prišla v
najini življenji in naju spomnila, kdo v resnici sva.«

ZG O D BA . . .



»Ne, ne bova,« je še enkrat obljubila mala duša, »vedno se te bom spominjala! In zelo ti bom hvaležna za
tako veliko darilo za priložnost, da lahko izkusim sebe kot kar resnično sem »

Tako je bil dogovor sklenjen in mala duša se je podala v novo zemeljsko življenje, navdušena, da je luč in
nekaj posebnega in vznemirjena, da je lahko tisti del posebnega, ki se imenuje . Nestrpno je
čakala na izkušenje sebe kot odpuščanje in da se bo lahko zahvalila drugi duši, kakorkoli ji bo ta omogočila
to izkušnjo.

In v vsakem trenutku tega novega življenja, kadarkoli je srečala kakšno novo dušo in ji je ta prinesla radost
ali žalost, še posebno, kadar ji je prinesla žalost, se je mala duša spomnila pogovora z Bogom:

Knjiga je izšla pri založbi

Odpuščanje

»Vedno si zapomni,« se je nasmehnil, »nikoli ti nisem poslal drugega kot angele!«

SAMALA, založništvo in založniške storitve www.mala-dusa.si

ZG O D BA . . .



TORTARNA PUPI
PUPI TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O.
STARETOVA ULICA 24
LJUBLJANA 1000

Kontakti:
Telefon: (01) 283 91 42
Elektronska pošta: pupi@siol.net
GSM: 031 636 088

Od 10. do 19. ure vsak dan razen nedelje in praznikov

Podajte se v pravljico sladic izdelanih z ljubeznijo in brezmejno fantazijo naravnih vonjev in okusov, ki jih
prilagodijo va

borovni o o o o o o, o o o
o o o), baklavo, bio pecivo, biskvitno potico, e e e e e

o o o o o o o o o o o
e o o e e e e o o

jo , brez umetnih barvil, pecilnega pra

Da si angel

šim željam in okusom.

Ponujajo doma izdelane torte (

ška in umetnih oja

čev tort , čokoladn tort , mareličn tort ribezov tort , skutin
tort , višnjev tort čajn brizgan piškot , čokoladn piškot ,
jabolčn pit , jagodn pit , kokosov kock , kremšnit , makov potic , orehov rogljiček, orehov potic ,
piškot , sadn pit , slaščičarsk i izdelk , vanilijev rogljičk , višnjev pit ,

izdela torte brez glutena čevalcev okusa. Po naročilu
naredijo sladice brez moke, jajc, sladkorja ali mlečnih sestavin, primerne tudi za ljudi z alergijami.

čki obliznejo prste!

Vabljeni!

P R I P O RO Č A M O . . .



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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