
stevilka 46 april 2010

Pozdrav svetlobe !
In je

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 son

že april. Tile meseci kar letijo in vse se nasploh dogaja z izjemno hitrostjo. Tale ognjeni april pa
nam bo prinesel marsikatero presene že v
prejšnjem mese ši medsebojni odnosi in sedaj imate zlato priložnost, da se

živajte v soju žarometov.

žanski zavesti

žarke

čenje in dogajalo se bo zelo intenzivno. Kot sem napovedala
čniku bodo na udaru va

čimveč naučite o sebi skozi odseve, ki jih prepoznavate v drugih.

Dejstvo je, da nas večina zanika temo in vse kar je grdega v nas ali v drugih. Drugo dejstvo pa je, da
smo vedno bolj godni za to, da se s tem sočimo, pa naj smo pripravljeni ali ne. Čas je tak, da to
podpira! In tale ognjeni april vas bo postavil na oder, v vas usmeril reflektorje in počakal kaj se bo
pokazalo. U Več o projekcijah in sencah pa lahko izveste v petkovem večernem
seminarju. Vabljeni!

č pa pojdite ven čne , angelske mavrice in magičen vilinski prah

Taja Albolena

"Ljudem manjka nekaj,
kar se ne da kupiti za denar:
ljubezen, veselje, mir, sadovi Duha.
Kdor ne občuti ljubezni,
kdor ne pozna veselja
in ne najde miru,
nima pravega življenja."

Phil Bosmans-
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Po izjemno intenzivnem marcu se po enakono

Ve

n kot prebujeno bitje se zavedamo dejstva, da moramo

Ve

Mimo je

čju energije malce umirjajo a le toliko, da zajamemo sapo
preden se zopet podamo v vrtince sprememb, ki jim bomo priča globoko v poletje. Verjetno opa

čeno dvajsetletju so bila močno orientirana na iskanje na
čina tehnik je bila orientirana na dejstvo, da smo

ranjeni in ne funkcioniramo, zato je potrebno vzpostaviti celoto. Trpljenje je nesporno najbolj priljubljena
igra člove

Sam
proces vnebovzetja v zadnjih letih v nas ponovo obuja resnico, da smo bili vedno popolni, narejeni po
podobi in ljubezni boga. In vendar so mnogi ujeti v podganji dirki, ki jim pravi, da so blokirani, da
čutijo pomanjkanje, strah in so ločeni od bo

č drugega. In iskreno, tudi časa nam zmanjkuje.

č pometati stvari pod preprogo, ker nam je univerzum
vzel preprogo in so vse stvari izpostavljene in vidne. In to ljudi spravlja v obup. Dejstvo, ki ga mnogi
poznate je, da morate stvari najprej prepoznati in jih sprejeti, da bi jih lahko spremenili, pa naj bodo to
odvisnosti, va Če ste mislili, da je proces
vnebovzetja lahek ste se zmotili. Zahteva veliko “dela” in sicer vpogledov vase, soočanje z najtemnej

čite, da boste izrazili moč svoje du
č, da bolj ko

si va čate
s svojim zakonom, kariero, izgubo otroka, kajti, kot pravi drugi zakon gibanja:”Sprememba v momentu,
zagonu (masa, smer gibanja in hitrost) telesa v gibanju je direktno sorazmerno s silo, ki vpliva na telo v
gibanju in vpliva na smer v kateri sila deluje.” Tisto kar je med vami in drugačnim

čitve. Z zavestno izbiro namreč odločate ali
boste zavestno gojili in hranili potrebe svoje du

ča odgovornost in da se izogne odgovornosti izbire. In to o čemer govorimo, ko
pravimo, da čno to, pomeni, da smo odgovorni za svoje izbire v vsakem trenutku.
In tudi, da imamo to sposobnost, da se odločimo drugače v vsaki izbiri, kot smo rutinsko vajeni. Če ne
naredimo izbire, pomei, da smo izbrali nezavedno, kar pa nam omogoči, da neodgovorno uporabljamo
svojo moč. V svoji praksi se zelo pogosto priča raznoraznim izgovorom, ki ljudem omogočajo, da ne
izberejo, da ne prevzamejo odgovornosti, vendar je cena za to izjemno visoka, stane vas va

č stopite v energijo inercije, lenosti in
stagnacije in padete iz toka kozmične milosti. Izbire so namreč akcije s katerimi dovolimo toku bo

č o tem pa v seminarju Matrica člove
čnih praznikih od 9. do 11.4.2010.

čas, ko ste imeli občutek, da lahko kreirate s
pomočjo kontrole in manipulacije. Sedaj je pomembno, da
se soočite s svojo potrebo po nadzoru in jo opustite.
Ključ v tem mesecu in vseh naslednjih ostaja isti OPUSTITE,
predajte bo

žate, kako
se spreminja zavest in kako stari pristopi in tehnike nekako ne delujejo tako, kot smo bili vajeni. Zdravljenja
v zadnjem desetletju ali bolje re ših ran in
predvsem smo se spraševali; Kaj je narobe z menoj?

štva in le redki so pripravljeni pogledati, kako jim ta igra služi.

še vedno
žanske volje in obilja. Premakniti se moramo od drame, ki jo

ustvarjamo skozi pomanjkanje in ranjnost in se ponovno povezati z ljubeznijo. Nedvomno je o tem lažje
govoriti kot to storiti, vendar nam ne preostane ni

Že nekaj let govorim o tem, da ne bomo mogli ve

ša senca ali temne strasti kot so bes, jeza, pohlep, zavist.
šim v

nas. Ko se odlo še, bo vedno znova na površje prihajal tisti del vas, ki ga
izzivate, skušnjava, ki jo izzivate bo splavala na površe vedno znova in znova. Dejstvo je namre

ša duša želi ozdraviti vaše zasvojenosti, višja je cena za to, da se odvisnosti oklepate. Na koncu pla

življenjem je odgovorna
izbira. Odgovorna izbira je tista, ki upošteva posledice vaše odlo

še, ter izzvali in opustili hotenja svoje osebnosti.

I živeti v tem trenutku, tukaj in sedaj in da imamo
na voljo izbiro, kako razmišljamo in kaj s svojo energijo podpiramo ali svojo dušo - ljubezen ali svojo
osebnost - strah. Samo ti dve izbiri sta v svoji osnovi na voljo v vsakem trenutku. Odgovornosti za svoja
dejanja ne moremo predati nekemu iluzornemu dogodku, ki se zgodil v naši preteklosti, v otroštvu. Um
obožuje to igro, da zavra

želimo biti zavestni je to

ših celic, vaše
življenjske energije, vaše mladostnosti in živosti. Z neizbiro namre

žanske
ljubezni, da manifestira naše želje in potrebe. škega duha takoj po
velikono

žanskemu v sebi in si dovolite integracijo v
vaše vsakodnevno življenje.

Dejstvo je, da imamo ljudje mnogo
odvisnosti in najbolj trdovratne so prav odvisnost od trpljenja, od jeze, od strahov, od pomanjkanja.
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V tradicionalni kr
in njegovega

Innana
, ki je

na Osirisa, ga obudila od mrtvih in z njim spo
Horusa, ki je preporod mo .

In kako je ta starodavna zgodba postala osrednji del praznovanja v kr
Yeshua in Marijo Magdaleno. Na zemljo sta

pri Zanimivo
pa je pogledati, kako so se v to zgodbo o zavesti vme

Astarte, ki je druga oblika imena boginje Innane. Innana pa
je bila tista, ki so jo slavili kot boginjo plodnosti in kreacije. Jajca in zajci so nedvomno primeren simbol za
plodnost in ustvarjanje, kar je prevzela kot simboliko tudi kr

Tako so se starodavni simboli
praznovanja plodnosti povezali v zgodbo o smrti Jezusa in procesu vnebovzetja.

In kaj sploh je vnebovzetje? Vnebovzetje je sposobnost, da se premaknete

Tisto, kar sta Yeshua in Marija Magdalena spo

Zato je praznik velike no

V svetem partnerstvu ne govorimo o du

Hollywood/
Bollywood. Njihove formule za izra romanti

na mnoge na

Ko se volja uravnovesi z ljubeznijo skozi duha, se va

š
škega principa žnega ponovnega

rojstva in vstajenja skozi ženski princip. To je zgodba starodavnih Sumercev, kjer je njihova boginja
šla v podzemje, da bi rešila svojega moža, ki je bil navaden smrtnik, ali egip

šla razmetane dele svojega umorjenega moža
škega duhovnega principa bojevnika

š
škega ženskega principa skozi

šla kot avatarja in s seboj prinesla seme nove zavesti, te, ki jo imenujemo Kristusova zavest.
šala jajca in zaj

š
ške cerkve so bili, da je prevzela ikonografijo in simbole poganskih tradicij in

jih združila z novimi u žje ljudi pokristjanila.

žanske ljubezni in žev višje zavesti v takoimenovani peti dimenziji bivanja. To je bilo
u

šitve bojevnika s strani boginje. In
pomembno je, da to ozavestimo, kajti vse ima svoje mesto in namen!

š

žanje
hvaležnosti veliki duši Jezusa v tem žnost izkazati drugemu
polu, ki je to energijo negoval in poskrbel za to, da se je to seme svetlobe prenašalo skozi celi

š, ki v popolni harmoniji in ravnovesju z božansko voljo kreirata
radost in božansko harmonijo. Ve

šah dvoj

š šnjo, da si dovolite in se predate sveti zvezi v
sebi. To ni nekaj, kar je težko ali nekaj, kar najdejo le izbrani sre ži. Gre za naraven proces kot je dihanje.
Caroline myss rada re

žanje ljubezni skozi seks in mladostno lepoto ter
šjo raven zavesti v

tok svetosti in izkušanja božanske ljubezni, ki združuje nebo in zemljo

ški princip v vas), da bi se lahko ponovno rodili skozi ljubezen (ženski
princip v vas). In ta pot mnogokrat pelje v temno no še duše.

ša zavest dvigne na višjo raven. Zato praznujte Ostaro!
Ta žansko voljo in harmonijo.

čanski tradiciji je velika noč praznovanje smrti in ponovnega vstajenja Jezusa. V resnici
pa gre za starodavno arhetipsko zgodbo smrti mo čude

čanske zgodbe boginje Isis
čela magičnega

otroka

čanskem koledarju? Gre za
inkarnacijo mo principa skozi

čki, ki so simbol velike noči.
Easter ali Ostara je druga oblika imena boginje

čanska cerkev, ko je praznik prevzela poganski
tradiciji v Evropi. Principi katoli

čenji, kajti na ta način je veliko la

čez dvojnost tretje dimenzije
bivanja v tok bo čude

čenje Jezusa in vseh kristusovih avatarjev, ki so učili osredotočanje na srce, na brezpogojno ljubezen in
enost v vseh stvareh. Hkrati pa sovpada tudi s starodavnimi učenji odre

čela v svojem svetem partnerstvu je bil simboličen otrok,
nova zavest na zemlji, ki naj bi ljudi Zemlje popeljala skozi vnebovzetje v peto dimenzijo po obdobju teme.

či velik praznik tudi za vse tiste, ki nas kr čanska tradicija ne zanima, kajti
pomembno je zavedanje, da so bili v preteklosti ljudje, ki so nam kazali pot in so nam odprli vrata v
svetove, kamor jim moramo slediti. Energija Kristusa je prinesla seme svetlobe in zato je izra

času zelo na mestu. Prav tako pa moramo hvale
čni spomin v

srca mnogih otrok Luči, Mariji Magdaleni.

Esenco te zgodbe o kristusovi energiji lahko povzamemo v svetem partnerstvu ali duhovnem partnerstvu.
Gre za soustvarjanje dveh enakovrednih du

č o tej temi boste imeli priliko izvedeti v večernem seminarju duhovno
partnerstvo, ki bo v Ljubljani 7.5.2010.

čicah in dvojnih plamenih niti o tem, da morate najti tisto
pravo osebo. V svetem partnerstvu gre za pogum in moč, da se predate procesu ljubezni, ko vas najde.
Ljubezen vas vedno i če in vedno se obrača na vas s pripro

čne
če, da vse tisto kar ni do konca uničila religija, je z veliko vnemo storil

čno ljubezen
ohranjajo ljudi na določeni ravni zavesti. Čas je, da vse to prarastemo in se podamo na vi

čine in v skladu s
posvečenim dogovorom. Sveta zveza nima zveze z iskanjem pravega partnerja, temveč s tem, da ste
pripravljeni “umreti” v volji (mo

č va

čas v letu, ko praznujemo sveto ljubezen, ponovno rojstvo in vnebovzetje v bo
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Delno povzeto po Celii Fenn



Pridru

Tokrat bomo delali na

Ve

Dovolj je va

TRANSFORMACIJA SVETA SE VEDNO ZA V I

zdravju in krepitvi fizi

ČNE TEB !

v petek 9.4.2010 23.4.2010 čnega telesa

čno
čili vse,

ki bodo svoje podatke poslali do 16. ure.

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

.
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.

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

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

želimo. Nato bomo energijo božanskosti, celostnosti in ljubezni prenesli
vsem tistim, ki jih imamo radi enostavno tako, da si bomo predstavljali in njih dvignili v njihovo Božansko
Bit in jih ugledali kot celostne, popolne in celovite.

Na koncu pa bomo to storili za celotno štvo in za planet Zemljo, kot bitje, ki nas drži v svojih zelenih
nedrjih.

Vabljeni, da se nam pridružite!

čij na

Dobimo se in .
Dovolite, da

čne v vsakem posamezniku in se iz njega

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

četrti petek v mesecu ob 21. uri.

častno bitje v
neizmernem izobilju tega, kar si

člove

Vsi tisti, ki želite prejeti konkretno zdravljenje lahko svoje ime in starost, zdravstveno ali psihi
težavo ter državo bivanja pošljete na e-mail taja@divine.si V zdravljenjih bomo zavestno vklju

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

DIAMANT...

Afirmacija deve kristala

“

. Spodbujam vas, da i

Ponovno vas spomnim na va

”

Diamant je brezbarven, rahlo rumenkasto, rjavkasto in
Roza je eden najbolj dragocenih vrst.

-
povezanost z vi Dviguje osebno jasnost in

pripomore k ustvarjanju jasnega pogleda na svet.
Je
posameznika.

Ka

Zelo dobro podpira vse ostale kristale, ki
jih uporabljamo v zdravljenju. Najbolj uporabni so v primeru zgo

Diamant uravnoteža metabolizem, razstruplja telo in krepi o
, starodavno prepri

: " Kli

Kamen bo
čne. Častite

čutili nenehno povezanost s svetlobo resnice.
Vedenje, da ste v nenehni povezanosti z bo č, da delujete v
skladu s prepričanji, ki so za vas sveta, četudi se drugi ne bodo strinjali z vami. Moja prisotnost vam bo
pomagala čnim kodeksom, ki pravi, da delaj z drugimi tako,
kot

čakre in vas povezujem
direktno z izvorom, bo čete svetlobo v sebi in to svetlobo sijete v svet,
da osvetljujete vso zgo čenost, te či svoje du

č in osvetljuje pot.

če me postavite na svoje tretje oko bvam pomagam spodbuditi va čne sposobnosti, telepatsko
povezanost in jasnovidnost. Pri zdravljenjih vna

črnikasto
obarvan kristal čistega ogljika.
Diamant je eden najtrših in najčistejših substanc v naravi.
Že od nekdaj verjamejo, da ima moč, ki ščiti pred negativnimi
energijami, da zdravi blaznost in razsvetljuje um, dviguje samoza
vest in .

Poživlja vse čakre.
čudovit zaveznik pri či čenju zastalih energij iz energetskega polja

Uporabljamo ga pri zdravljenju vseh boleznih in
težavah.

čjo na lahkoten in ne čin. Dajo nam pogum in
spodbudo, da izrazimo svoj najbolj sveti del.
Ker je diamant energetsko močan kamen, izberite v primeru
vznemirjenosti ali stresa raje drug kristal, ki deluje pomirjajoče.

čene energije, ki je ustvarila fizične
te

česni vid.
Diamant pomaga pri zastrupitvah čanje je, da čiti pred strupi, ter zlom in pri spolnih
motnjah.

čem jasnost vizije, ”

žanskosti
Univerzalne resnice so ve Živite v skladu s temi resnicami. življenje v vsej njegovi svetosti,

spoštujte vsa bitja in bodite prijazni do vseh. Le tako boste
žansko modrostjo in resnico vam bo dalo mo

živeti v skaldu z božansko voljo, v skladu z eti
želiš, da drugi delajo s teboj. Spodbujam iskrenost tako s samim seboj, kot z drugimi. Opustiti

morate obrambo, da lahko sprejmete mojo resnico in svetlobo. Odpiram vse
žanskostjo š
š žave in iluzije zunanjega sveta. Ko se znajdete v temni no še

sem zaveznik, ki vam drži lu šo usodo, vašo izbrano pot v
tem življenju, odstanjujem zmedo in vam pomagam po vaši poti naprej. Spodbujam vizijo in domišljijo in

še psihi
šam svetlobo v dele, kamor me položite.

šjim jazom

š

žejo nam model kako skozi transformacijo in preobrazbo
z božjo pomo žen na

š
žave, saj pomagajo odpraviti zgostitev na energetskem nivoju in vzpostavljajo prost pretok energije.

š

žarenje svetlobe in suverenost mojega jaza.



Diamant… Ta skrivnosten, že stoletja eden najbolj iskanih in cenjenih kamnov na svetu. Zanj so se bojevali,
ga oboževali in se ga zaradi njegove »magične moči« celo bali. Verjeli so, da so diamanti drobci zvezd z
neba, solze bogov in jim zato pripisovali nadnaravno moč, ki presega um navadnega človeka. Vse do 15.
stoletja so jih vladarji nosili na svojih težkih oklepih kot talismane in z njim izkazovali svojo moč, pogum in
nepremagljivost. Navadni vojaki so se umikali njim, ki so imeli to
srečo, da so se na njihovih prsih lesketali ti od bogov poslani kamni.
Skozi stoletja se je okrog diamantov spletlo nešteto romantičnih
zgodb in legend. Že Stari Grki so v njih videli večni ogenj ljubezni
in še danes milijonom ljudi čarobno lesketanje preprostega
briljanta pove vse, kar srce čuti, a se z besedami ne da opisati.
Morda je to tudi razlog, da je v zaročnem prstanu največkrat ravno
diamant.

Že v zgodnji fazi razvoja našega planeta, pred približno 3,5 milijardami let, je narava poskrbela, da je nekje
na globini 200 kilometrov v njenem osrčju pri visokih temperaturah in pod velikim pritiskom nastala z
diamanti bogata ruda, ki jo je po več deset milijonih let oblikovanja nato vulkanski izbruh pred okrog 70
milijoni let ponesel proti površju zemeljske oble.

Prvi diamant so naši predniki verjetno potegnili iz rečne struge ene od indijskih rek pred več kot 4000 leti.
Vulkanski izvor teh kamnov sicer ni potrjen, toda naplavine diamantne rude so bile dovolj bogate, da je bilo
moč zadostiti svetovnemu povpraševanju po diamantih vse do 18. stoletja, ko so pojemajoče indijske
zaloge spodbudile intenzivnejše iskanje možnih nahajališč tudi drugod po svetu. Iskanje je obrodilo sadove
v Braziliji, ki je kmalu postala pomemben vir diamantov v 18. stoletju.

Vse do druge polovice 19. stoletja so prevladovala sekundarna najdišča, v katerih so s primitivno tehniko
izplakovanja s pomočjo sita in vode iskali drage kamne v produ starih rečnih korit ali morskih obal, kamor
so razpadlo, z diamanti bogato rudo zanesle reke in ledeniki. Šele, ko so leta 1870 v Južni Afriki diamantno
rudo našli v neposredni bližini vulkanskega žrela in celo v njem, se je začelo obdobje »suhih« izkopavanj v
t.i. primarnih najdiščih.

Južnoafriška najdišča diamantov so bila brez konkurence vse do najdbe diamantne rude v Sibiriji leta 1954,
danes pa 80% svetovnega trga diamantov oskrbuje le sedem držav: Botsvana, Rusija, Južna Afrika, Angola,
Namibija, Avstralija in Demokratična republika Kongo (nekoč Zaire). Že ob samih imenih držav je jasno, da
gre večinoma za politično nestabilna področja in če omenimo še to, da so najdišča diamantov nemalokrat
daleč stran od naseljenih območij, do katerih vodi že skorajda neprehodna pot, je jasno, da izkopavanje
diamantov ni lahek, še manj pa poceni posel in zato ne preseneča dejstvo, da je skrbno varovan in
dostopen le izbranim.

Če mislite, da rudarji le hodijo naokrog po »diamantnem polju«, se sem ter tja sklonijo in poberejo
lesketajoč se kamen, se motite. Že samo iskanje možnih področij rude s pomočjo sodobnih tehnologij traja
več mesecev, pri čemer ni mogoče dolgoročno zanesljivo predvideti, na kakšen način in kako dolgo se bo
določeno najdišče lahko izkoriščalo, čeprav izkušnje v večini primerov kažejo, da ob natančnih meritvah
strokovnjakov in ustreznih pripravah izkoriščanje posameznega kopa traja tudi več desetletij.

Ko je najdišče enkrat določeno, marljivi rudarji začnejo z izkopavanjem. In to ni šala! Izkopati in obdelati
morajo kar 250 ton diamantne rude, da lahko kupec v draguljarni kupi en sam samcat 1 karat velik
kvalitetno brušen diamant! Letno izkopljejo okrog 120 milijonov karatov diamantov, toda velik del količine
predstavljajo t.i. industrijski diamanti, ki se, kot pove že ime, zaradi slabše kakovosti uporabljajo v
industrijske namene.

Diamanti so skriti v diamantni rudi, zato mora le-ta skozi več faz drobljenja in obdelave. V skrbno varovanih
prostorih nato visoko usposobljeni strokovnjaki dobljene diamante razvrstijo v okrog 16000 skupin glede na
obliko, kvaliteto, barvo in velikost. Tako razvrščeni kamni nadaljujejo svojo pot na dražbe, kjer jih prodajo
vodilnim svetovnim brusilnicam.

Brušenje je razmeroma nova veščina, ki se po večini prenaša iz roda v rod. Stoletja so diamante nosili
neobdelane kot talismane, le sem ter tja je bilo najti kak naraven osemkotni kamen, vedlan v prstan. Zapisi

Iz osrčja zemlje v naročje človeka

Diamantovo popotovanje

Obdelava naravnih kamnov
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zgodnjega obdelovanja diamantov s pomočjo diamantnega prahu izvirajo iz Indije in segajo tja v 14.
stoletje, kasnejši pa razkrivajo, da so se z obdelovanjem kamnov ukvarjali tudi stari Benečani.
Šele od druge polovice 16. stoletja pa lahko govorimo o pravem brušenju, s katerim so se v tistem času
ukvarjali zlasti v Antwerpu, diamantnem središču, ki se je imelo za svoj razcvet zahvaliti predvsem
portugalskemu odkritju morske poti do Indije. Brusilci, ki so neobdelane diamante dobivali tako iz Lizbone
kot tudi iz Benetk, so se združevali v stanovske cehe, toda po španskih napadih leta 1585 se jih je veliko
umaknilo v Amsterdam, Nizozemska pa je s svojo liberalno politiko kmalu postala zatočišče diamantnih
mojstrov, ki so pobegnili pred verskim pregonom v Španiji, Nemčiji, na Portugalskem in Poljskem. Konec 17.
stoletja je z utrjevanjem angleške vladavine v Indiji, ki je še vedno veljala za svetovno dobaviteljico
diamantov, postal pomemben brusilni center še London, ki je imel tedaj tudi status glavnega svetovnega
trga neobdelanih diamantov. Danes se najpomembnejše brusilnice nahajajo v Antwerpu (Belgija),
Mumbaiu (Indija), Tel Avivu (Izrael), New Yorku (ZDA) in Johanneburgu (Južna Afrika), ki hkrati predstavljajo
tudi svetovne borzne centre diamantov.

Iz brusilnic večina diamantov roma na eno od 24-ih registriranih borz dragih kamnov, kjer jih prodajo
draguljarjem za vdelavo v nakit ali prodajo kamna samega. Toda zakaj so cene treh enako težkih, na videz
popolnoma enakih diamantov, ki ležijo pred vami, tako zelo različne?

Ko ste kupovali stanovanje, ste lahko ugotovili, da je njihova cena zelo različna odvisno pač od velikosti,
ohranjenosti, starosti, lokacije… Podobno je s ceno diamantov, le da so lastnosti tu drugačne njegova
lepota in cena so odvisni od t.i. štirih C-jev: teže, izražene v karatih (angl. carat weight), kakovosti brušenja
(angl. cut), barve (angl. colour) in čistine (angl. clarity), ki se povsod po svetu uporabljajo kot merilo za
redkost diamanta. Ni potrebno posebej poudarjati, da najvišja kombinacija štirih C-je predstavlja
najredkejše in najdražje diamante. Seveda pa nima smisla težiti k popolnosti; nobena od štirih lastnosti
namreč ni bolj ali manj pomembna od drugih v smislu lepote kamna in le vi sami se morate odločiti, katera
je tista, ki je najpomembnejša.

Začnimo s težo, izraženo v karatih. Skok v zgodovino pove, da so kot prvo težinsko mero uporabljali seme
rožičevca, ki ima redko lastnost, da suho ohranja relativno konstantno težo, ki jo danes poznamo kot 1 karat
(angl. carat) in je vedno podana na dve desetinke natančno. Kot zanimivost naj povemo, da se s karati
(angl. karat) označuje tudi čistina zlata, le da slovenski jezik ne loči pisave ali izgovorjave te merske enote, ki
pa vsebinsko pove nekaj popolnoma drugega in je zato ne smemo enačiti s težo kamnov.

Čistina se nanaša na nepravilnosti v diamantu samem, ki nastajajo z oblikovanjem kamna v zemlji in se
kažejo kot drobceni mehurčki, oblački ali razpokice v diamantu. Strokovnjaki jo ocenjujejo na podlagi
čistinske lestvice, ki temelji na vidnosti nepravilnosti diamanta pri 10-kratni povečavi in proporcionalni teži
1 ct. Nečistoče so s prostim očesom vidne le v diamantih, ki sodijo v najnižja čistinska razreda, to sta SI2
(zelo majhna inkluzija) ali I (inkluzija). Popolnoma čistih (razred F, angl. flawless) je v naravi le malo
diamantov, zato so le-ti toliko več vredni, čistina pa ne samo, da močno vpliva na ceno kamna, pač pa veliko
pove tudi o ranljivosti njegove strukture manj čisti diamanti so bolj nagnjeni k temu, da počijo, čeprav se
to resnici na ljubo ne dogaja pogosto.

Nadalje se ustavimo pri kakovosti brušenja, od katere je odvisen sijaj diamanta. Dobro brušen diamant,
katerega razmerja kotov in ploskev so blizu idealnim, omogoča žarku svetlobe, ki prihaja iz zgornjega dela v
notranjost strukture diamanta, da se razlomi v barvni spekter ter se nato v svoji polni moči s čim manj
izgube spet vrne skozi zgornje ploskve kamna v obliki čudovito prelivajočih se mavričnih barv. Brušenje
zahteva visoko usposobljenega strokovnjaka z izjemno natančno roko, katerega delo traja več ur,
nemalokrat pa celo dni. In ker je bolj kot ohranjanje teže naravnega, nebrušenega diamanta cilj doseči
maksimalen možen sijaj kamna, moramo pri višini cene poleg kvalitete brušenja upoštevati tudi vloženo
strokovno znanje in čas brusilca ter izgubo teže.

Za konec posvetimo nekaj pozornosti še četrti lastnosti diamanta barvi, ki se nanaša na stopnjo
brezbarvnosti kamna. Ker so brezbarvni kamni redki, so bolj dragoceni (in seveda dražji). Njihova barva se
ocenjuje s pomočjo barvne lestvice z razredi od D (najbolj brezbarven) pa vse do Z, kjer so diamanti že
rahlo rumenkaste barve in zato za draguljarstvo nimajo posebne vrednosti. Opozoriti pa moramo na izjemo
barvne ali »fancy colour« diamante. Le-ti so še redkejši in še dražji.

Vir: http://www.myluxuryjewellery.com

za vas

Štiri ključne lastnosti
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Vse kulture sveta poznajo dejstvo, da je potrebno prostor najprej izprazniti, da ga lahko ponovno
napolnimo. Ideja čiščenja in polnjenja prostora skozi obred je stara kot sam čas. Vsak obred čiščenja ima
dva dela; v prvem delu energije čistimo, v drugem polnimo skozi blagoslavljanje.

Naš dom je sveti prostor, prav tako, kot je sveti prostor naše lastno telo. Naš dom simbolično predstavlja
nas same in dejstvo, da je v globjem pomenu dom le podaljšek nas samih. Odseva naše interese, želje,
naša prepričanja, naša oklevanja, našega duha in našo strast. Ko stopimo v prostor, nam le-ta pripoveduje
zgodbo o tem, kako se počutijo prebivalci sami s seboj in s svetom, ki jih obdaja. Dom je pravzaprav most
med notranjim in zunanjim Vesoljem. In tako kot se spreminjamo sami, tudi naš prostor kliče po
spremembi. Običajno si spremembe zaželimo takrat, ko smo zaključili z nekim projektom in je namera, ki
smo jo postavili v prostor zaključena. V praksi opražam, da ljudje po tem, ko otroci zapustijo dom, ali ko
dom zapusti partner zaradi ločitve začutijo močno željo po tem, da vse stvari v prostoru spemenijo, vržejo
ven staro pohištvo, prepleskajo stene ali pa dom enostavno prodajo in se preselijo v nov prostor. Ko se
spremenimo običajno zamenjamo prostor, pa naj bo tako da se selimo ali ga prenovimo in prostor nas
podpira v naši rasti in spremembah, ko dosežemo neko namero pri kateri nas je prostor podpiral pa gremo
ponovno nov krog. To je ritem spremembe, ki je del nas in pomembno je da mu prisluhnemo. Običajno
prostor postavimo z jasno namero kaj želimo v življenju doseči, potem, ko to izpolnimo pa pozabimo
energijo v prostoru ponovno obnoviti.

Iz zgodovine je znano dejstvo, da so vse kulture sveta pred prvo naselitvijo prostora le-taga najprej očistile
in ga nato blagoslovile. Tudi naša domača, slovenska tradicija v sebi nosi te iste informacije.
Ljubezen in hvaležnost sta močni energiji, ki se zapišeta v fizično okolje, kot nam kažejo raziskave dr. Emota,
ki skozi fotografiranje zamrznjenih vzorcev vode razkriva kako močno se energija čustev kot je jeza ali
radost pokažeta v obliki kristalov fotografirane vode. Te kvalitete v resnici naredijo iz hiše Dom. In ravno
zaradi tega je energetsko čiščenej prostora tako ključno. Vsak prostor ima namreč svojo energetsko
matrico, v katero se zapisujejo vse želje, ideje, vsa čustva in misli vseh, ki v njem bivajo ali živijo. Ta matrico
ob energetskem čiščenju dobesedno pretresemo in iz nje odstranimo vse, kar je nanjo naloženo. Nato v to
matrico postavimo vse, kar si želimo in kar nes podpira v tem, da to tudi dosežemo. In to ni neka
novodobna izmišljotina, dejstvo je, da imamo na Slovenskem tradicijo čiščenja in blagoslavljanja doma.

Po stari navadi se noben obred ni odvijal brez predhodne priprave lokacije in udeležencev. Obredi so v
dogodke in doživetja ljudi vnašali duhovno zavest in vzdušje svetosti. Med obredom se ustvari stanje
svetosti tukaj in sedaj, sveti ritual stanjša tančico, ki ločuje fizični svet od nevidnih svetov. Ko se odvija sveti
dogodek, lahko zaznamo spremembo vzdušja. Tradicija čiščenja v Sloveniji se naslanja na staro keltsko
tradicijo, ki jo je kasneje povzela krščanska tradicija. Za čiščenje prostorov se tradicionalno uporablja kadilo,
za blagoslavljanje pa sveta voda, ki se jo razprši po prostoru. Tradicionalno so na Slovenskem čiščenje delali
dvakrat letno, kar je tudi moje osebno priporočilo. Priporočljivo je čiščenje prostora narediti vsaj okrog
Velike noči in za Božič, ko so po stari slovenski tradiciji duhovniki prišli v vsak dom v vasi in opravili
blagoslov. Tudi ob vselitvi v nov dom je priporočljivo opraviti čiščenje in blagoslov doma, kar so naši
predniki poznali in to vključili v staro tradicionalno slovensko stavbarstvo. Obredi so bili včasih del
vsakdanjega življenja, kar se kaže tudi v uporabi preprostih blagoslovov, ki pa so dandanes, ko svetost ni
več vrednota za katero bi si prizadevali, odšli v pozabo.

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



Čiščenje z ognjem

Čiščenje z zrakom

Čiščenje z vodo

Čiščenje z zemljo

Deva kot varuh prostora

Deve in u v soboto ob 18. uri

Uporaba živega ognja za rituale je starodavna in dandanes povezuje naša življenja z življenji naših
prednikov. Plamen sveče je starodavni simbol naše povezave z Duhom in to je arhetip, ki ga prepoznavajo
vse kulture sveta. Ogenj čisti vse nečistoče iz prostora v katerem gori. Če se v meditaciji zazremo v plamen
sveče to pripomore k notranjem očiščenju. Meditacija z opazovanjem plamena sveče pripomore k čiščenju
negativnih misli in umirja kaos v glavi. Ogenj je povezan s salamandri, bitji ognja, ki v prostoru preobražajo
energijo.

Kombinacijo živega ognja in zadimljanja že tisoče let uporabljajo za čiščenje in transformacijo energij v
prostoru. Dim pa so uporabljali tudi za čiščenje osebnega prostora, za spreminjanje stanja zavesti v ritualih
in v procesih zdravljenja telesa in uma. S peresom so dim usmerili na vse dele telesa iz posode v kateri so
bila zelišča na tlečem koščku oglja. Običajno se v procesu zadimljanja uporablja žajbelj ali cedra, kajti obe
rastlini imata velik potencial za čiščenje energij. Drug način uporabe dima je tudi skozi dišeče palčke, ki v
prostoru spremenijo razpoloženje in atmosfero, ustvarijo občutek čarobnosti in povezave z notranjim
znanjem. Silfi so bitja zraka in skozi veter, paro in oblake se nam razodevajo v tem svetu.

Voda je simbol očiščenja, čištosti in vsebuje sveto življenjsko energijo. Uporaba svete vode je izjemno
močen in takojšen način za čiščenje negativnosti v prostoru in v osebi. Procesi čiščenje z blagoslovljeno
vodo so znani v vseh starodavnih tradicijah. Za čiščenje lahko uporabite razpršilo v katerem je
blagoslovljena voda in eterična olja. Prostor obhodite v smeri urinega kazalca in v vsak kot razpršite enkrat
ali trikrat. V mislih imejte namen, ki ga želite vnesti v prostor, npr. mir, sreča, obilje.
Osebno čiščenje naredite preko kopeli v slani vodi, ki ji lahko dodate eterična olja. Undine so vodna bitja, ki
pomagajo pri čiščenju prostorov.

Sol je darilo mame Zemlje, ki ima v obredih čiščenja poseben pomen. Sol je poznana po svojih izjemnih
sposobnostih čiščenja, deluje kot antiseptik in uničuje bakterije. Običaj metanja soli čez levo ramo je star
način obvarovanja pred negativnimi energijami. Morska voda prikliče lastnosti morja, ki še posebej
blagodejno deluje pri čiščenju čustev iz prostora ali osebe in pri čustvenem zdravljenju. Kamena sol pa ima
v sebi moč Zemlje in pomaga ustvarjati ravnovesje in prizemljuje. Za dom je dovolj, če postavite posodo s
soljo v kot sobe. Lahko jo tudi raztresete po prostoru za bolj globoko čiščenje. Sol pa lahko uporabite tudi
za čiščenje svojih kristalov. Enostavno jih postavite na sol v posodi. Take soli potem ne smete uporabiti za
kuhanje ali kopeli. Gnomi in palčki skrbijo za zemeljski aspekt našega doma.

Deve so del narave in asistirajo vsem živim bitjem, tudi živalim in ljudem. Deve so zavest, ki se skriva za
vsako fizi

ve e

čno stvaritvijo. Zemlja ima svojo devo, vsaka žival ima svojo devo, vsak človek ima svojo devo
telesa in tudi vaša hiša in avto imata svojo devo. Devinski svet bomo bolj podrobno spoznali in se z njim
povezali v černem s minarju na temo .stvarjanja svetega prostora
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Če smo v prvi fazi razstrupljanja podprli presnovo, se v drugi fazi razstrupljanja osredotočimo na površinske
organe, ki izločajo strupe. P eti moramo, da te organe podpremo v njihovem izlo

ajo

ob ih

Očistimo in
okrepimo črevesje in mehur, pljuča in kožo ter limfni sistem. Vsak od teh sistemov ima specifično funkcijo
čiščenja organizma. Izrabljene in škodljive snovi zapuščajo telo skozi črevesje z blatom in mehur z urinom, z
dihanjem skozi pljuča in z znojenjem skozi kožo, iz vseh telesnih celic pa jih odplavlja limfni sistem, ki skrbi
za obrambne sposobnosti organizma in čisti telo. Z zavestnim postopkom odpiranja telesnih poti izločanja
dopustimo, da telo opusti vse, česar več ne potrebuje in da izloči vse strupe.

Na nivoju duha temeljito čiščenje na telesnem nivoju spremlja ravno tako intenzivno čiščenje na
energetskih nivojih. Nedvomno se boste v tem času začeli soočati s starimi sistemi vzorcev in navad,
odvisnostmi in negativnimi čustvi, ki bodo, kot rada rečem, »lezli« iz vseh por. Soočeni boste z blokadami
na svoji 5. čakri, ki je povezana z voljo ter predajo svoje volje božji volji. To je čakra izbir in ko pridemo do
soočanja z negativnimi vzorci in razvadami je izbira ena izmed osrednjih stvari, ki jih moramo upoštevati.
Dejstvo je, da grlena čakra leži na poti od srca k umu in če ta dva aspekta v nas nista v harmoničnem
odnosu se peta čakra, ker nima opore v samem sistemu obrne navzven in v vaši zunanjosti poišče nekaj,
kar si vzame kot oporo. Tej predaji svoje volje nečemu zunaj nas pravimo zasvojenost.

Izjemno pomembno je, da ne sodite, ne obsojate, ne ocenjujete in ne kritizirate sebe niti drugih. Ne
primerjajte in dokazujte se preveč v odnosu do drugih in okolja. Vse to so energije, ki majo nizko frekvenco
in vas ujamejo v iluzijo ter neuravnoteženo delovanje, ki slednjič vodi v kopičenje strupov v telesu, v
bolezni, žalost in trpljenje. Sprostite v sebi čustvene bolečine in zamere ter jih opustite v zavedanju, da če
se želite odpreti višji stvarnosti in biti bolj zdravi in srečni, je nujno pretrgati vezi, ki vas držijo v starem
svetu žalosti in nezadovoljstva. Odprite se brezpogojni energiji sočutja, sprejemanja, božanske ljubezni,
lepote narave in predvsem živite v sedanjem trenutku. Naredite kaj zase, da vam bo v tem in vsakem
drugem trenutku, tudi ob premagovanju življenjskih izzivov, prijetno in lepo.

V tem času je pomembno poskrbeti tudi za kožo, ki zelo intenzivno sodeluje v procesu razstrupljanja.
Priporočamo kopeli v vroči vodi, ki ji lahko dodate eterična olja. Vsekakor pa uporabite vsaj kilo morske
soli, saj bo sol pomagala v procesu razstrupljanja. Pod toplo prho pa lahko uporabite ščetko ali grobo
rokavico, s katero prekrvavite kožo in odstranite z nje odmrle celice. Koža vam bo zelo hvaležna, zasijala bo
kot prerojena. Lahko pa si naredite doma narejen piling iz morske soli in olivnega olja, ki ga nanesete na
celo telo in nežno drgnete. Tudi blatne kopeli so v tem obdobju zelo zaželene.

V tej fazi nam bo v največjo podporo voda v vseh svojih izrazih.

Svetujem vam tudi uživanje Chlorella alge. Chlorella je edinstvena enocelična zelena alga, poznana
predvsem po svoji bogati ter uravnoteženi strukturi. Vsebuje ogromno beljakovin (beljakovine predstavljajo
kar 66,7% njene strukture), njen največji zaklad pa so zagotovo zgoščeni vitamini, zlasti B, C, E in beta
karoten, ki je poznan kot najmočnejše naravno odvajalo strupenih snovi iz telesa. Vsebuje tudi vse
najpomembnejše minerale, kot so kalcij, kalij, železo, magnezij in drugi, ki jih stežka dobimo dovolj v
vsakodnevni prehrani. Chlorella je popoln naravni izvor vseh pomembnih aminokislin, ki predstavljajo več
kot 60% delež Chlorelle. Poleg tega je veliko boljši vir beljakovin kot pa meso, ribe in jajca. Chlorella ima
izjemno sposobnost razstrupljanja telesa.

oskrb
poplava strupov, ki se polagoma izloč iz telesa, preplavi telo.

Kljub zdravilnemu očiščevalnemu procesu, ki sicer poteka, lahko pride do trenutne krize s slabim počutjem
in motnjami v delovanju organizma. Nemalokrat se zgodi, da se običajnih postopk prečiščevanja
telesa pojavijo kožne alergije, izpuščaji, splošna oslabelost, zasoplost, težave s črevesjem, prebavo, slab
zadah ter razna vnetja.

Oslabela pljuča, koža, limfni sistem in črevesje so namreč povezani z vnetji, zato je te organe v drugi fazi
razstrupljanja nujno okrepiti ter uživati hrano, ki deluje protivirusno in protibakterijsko.

čanju strupov iz
teles,a saj lahko v nasprotnem primeru

Čisti se namreč mehur in voda iz telesa
spira vse tisto, kar telo ne potrebuje več. Ob povečanem razstrupljanju je pomembno, da telesu pomagate.

Hrana bogata z vlakninami bo pomagala va črevesju pri odstranjevanju snovi iz telesa. Laneno seme
je izjemen zaveznik v tej fazi razstrupljanja.

šemu

Če vas zanima več napotkov v povezavi z 2. fazo razstrupljanja, pošljite e-mail naslov na in
v predmet e-maila vpišite Druga faza razstrupljanja. Na svoj e-mail boste prijeli celoten seznam napotkov.
Kot pomoč pri razstrupljanju ali shujševalnih dietah pa vam svetujem terapijo RPT, ki vam bo omogočila, da
se boste s toksini na čustvenem in mentalnem nivoju soočali in jih preobražali zlahka. Seminar Reference
Point Therapy Level 1 - Nazaj v izvorno stanje Biti je v Novi Gorici razpisan za vikend 24 in 25.4.2010, v
Ljubljani pa bo 22. in 23.5.2010.

taja@divine.si
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ZGODBA O MERKURJU - ZVONE TURK
Hermes (rimsko Merkur), je bog trgovine in prometa, ima pa kot vsa mitološka bitja, pestro in zanimivo
zgodovino.
Hermes je sin Zevsa in Plejade Maje, hčere Japetovega sina Atalanta. Velja za najbolj premetenega in
zvitega med bogovi. Njegova osnovna »služba« je prenašanje sporočil Zevsa, tako bogovom, kot tudi
ljudem. On je večno na poti, ker prenaša Zevsove ukaze. Kar se tiče nas ljudi, je on glavni posrednik med
ljudmi in Bogom, za nas on živi v obeh svetovih na zemlji in v nebesih, nikoli ne vemo kje točno je, nikoli ne
vemo, kam gre. Sporočila predaja osebno, lahko pa tudi s pomočjo prevar ali iluzij. Apolon mu je podaril
zlato glasniško palico, ki širi blaginjo in napredek, ta palica ima tudi čarodejne lastnosti. S palico lahko
nekomu zatisne oči in ga zaziblje v sanje, lahko pa s to palico tudi prebudi ljudi iz sanj. Z zlato glasniško
palico v roki vodi ljudi skozi nevarnosti, varuje popotnike na potovanju, spremlja duše umrlih na njihovi
zadnji poti v Had. Kadar smo na pomembni poti, ki je pomembna za naše poslanstvo na zemlji, nas varuje
in zakriva pred sovražniki, ki bi nam lahko prekrižali pot. Eden od takih primerov je bil, ko je Priam, trojanski
kralj, v boju izgubil svojega najljubšega sina Hektorja. Zevs se je usmilil starca in poslal Hermesa, da je
spremljal Priama v grški tabor po truplo svojega sina. Priam je s seboj peljal cel voz dragocenosti s katerimi
je želel odkupiti Hektorjevo truplo. Ob Hermesovi pomoči se je neopazno s celim vozom dragocenosti
pripeljal pred Ahilov šotor in prosil velikega junaka, da mu vrne truplo svojega sina, da ga lahko častno
pokoplje. V boju je namreč ravno Ahil ubil Hektorja in truplo je bilo po tedanjih pravilih njegov vojni plen.
Ker je Hektor v boju ubil najboljšega Ahilovega prijatelja, Partokla, je Ahil iz maščevanja hotel onečastiti
tudi truplo mrtvega trojanskega junaka, vendar je takoj, ko je zagledal trojanskega kralja v svojem šotoru,
spoznal, da je božja volja, da vrne Hektorjevo truplo njegovemu očetu. Bilo mu je povsem jasno, da je
trojanski kralj s celim vozom dragocenosti lahko samo po volji bogov prišel neopažen v središče grškega
vojaškega tabora, zato je sprejel darila, starcu vrnil sinovo truplo in ga celo pogostil.

Hremes največkrat svoja sporočila prinaša tako, da prevzame obliko kakega smrtnika in na ta način
navdahne ljudi, da izpolnijo Zevsove ukaze, dostikrat pa uporabi tudi kakšno zvijačo, da doseže svoje. Je
zelo dober glasbenik in lahko s piščaljo, liro ali s kakim drugim inštrumentom uspava ali pa spravi ljudi, pa
tudi bogove v dobro voljo, tako da popustijo v svojih zahtevah. Govori se, da se je zjutraj rodil, opoldne že
lezel iz plenic, naredil iz želvinega oklepa liro ter nanjo pel in igral. Zvečer se je napotil v Pierije, kjer je
Apolon pasel črede bogov. Ukradel je petdeset telet, jih skril, še preden se je zvečerilo pa se je neopazno
vrnil nazaj v svojo zibko v votlini na gori Kilene v Arkadiji. Apolon je seveda čisto pobesnel, šel do Hermesa
in zahteval nazaj ukradeno živino in pa seveda terjal zadoščenje za tako žalitev. Hermes se mu je tako
spretno lagal, da je moral posredovati sam Zevs, ki je ukazal Hermesu naj vrne ukradeno živino. Sedaj je
mladi bog vzel liro in začel tako lepo igrati nanjo, da je bil Apolon popolnoma očaran in je pozabil na vso
zamero, prepustil mu je vseh petdeset telet v zameno za liro. Od tedaj sta bila velika prijatelja, Apolon mu
je podaril tudi zlato glasniško in čarodejno palico, ki jo od takrat Hermes uporablja na svojih poteh.
Zaradi tega dogodka je med drugim tudi zavetnik tatov in sleparjev. Hermes je že od nekdaj bog pastirjev, ki
množi črede, kot bog paše, ki skrbi za živino. Kot bog spretnosti in zvijače je tudi zavetnik trgovcev, on skrbi
za varnost cest, v novejšem času je tudi zavetnik interneta in brezžičnih povezav. Stari Grki so ga priznavali
tudi kot boga gimnastične in govorniške spretnosti, ponekod so ga častili tudi kot boga vetra in vremena.
Ravno njemu se pripisuje izum mer, številk in pisave.
Umetniki ga upodabljajo kot lepega mladeniča v popotnem klobuku, v zlatih sandalih s krili in s palico v
roki.
V astrologiji je znan, kot sončev sel, se pravi on raznaša ukaze našega Sonca (Sonce v astrologiji kaže našo
pot v življenju), ravno on skrbi za komunikacijo z ostalimi našimi planeti, pa seveda tudi s svetom okrog
nas, ravno tako pa skrbi za izpolnjevanje našega življenjskega poslanstva.

Eden od najboljših primerov »dobrega sodelovanja« z Merkurjem, je naš pokojni predsednik Janez
Drnovšek. Njegova kariera je bila polna Hermesovih posredovanj, kakršna zasledimo v starogrških mitih in
legendah.
Že sama izvolitev za predsednika takratne Jugoslavije je bila nadvse nenavadna. Takratni politični sistem je
bil tak, da je državo vodilo predsedstvo sestavljeno tako, da je vsako republiko predstavljal po en član.
Predsednik države je bil eden od članov, ki so se menjavali po vnaprej znanem ključu, tako, da je vsaka
republika »prišla na vrsto«.
Ko smo v Sloveniji volili člana predsedstva, sta bila dva kandidata, eden od njih je bil takrat skoraj neznani
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Janez Drnovšek, brez političnih izkušenj, brez kakršne koli možnosti, da bo izvoljen. Takrat tudi ni bilo
predvolilnih kampanj, tako, da je bilo vsakomur jasno, da bo izvoljen drugi kandidat, ki je bil znan kot
izkušen politik, pa tudi priljubljen med narodom. Glede na to, da je bil izid že v naprej jasen, se je celo
zgodilo, da so v večini časopisov že vnaprej pripravili intervju z kandidatom, ki naj bi zmagal na teh volitvah.
Takrat potem nekaj časopisov sploh ni izšlo, saj so imeli že natisnjen intervju s kandidatom, ki je te volitve
izgubil in ga v njem že naslavljali kot bodočega predsednika naše takratne države.
Zakaj je na teh volitvah zmagal Janez Drnovšek, ni bilo jasno niti tistim, ki so ga volili, ljudje so v glavnem
kot razlog za to, komu so dali svoj glas, navajali, da so volili tistega, ki govori več jezikov. Astrološko gledano
je bila njegova izvolitev sigurno na podlagi Merkurjevih trikov. Očitno je Zevs imel načrte z Janezom.
Nekaj čas po izvolitvi je postal Janez Drnovšek predsednik države, med časom njegovega predsedovanja
Jugoslaviji, se je Slovenija osamosvojila, po vsej verjetnosti se je osamosvojitvena vojna speljala tako
nežno, ravno zaradi delovanja takratnega predsednika Jugoslavije, Janeza Drnovška. Po mojem je tudi
takrat Zevs poslal Hermesa, da pomaga Janezu, z zvijačami, pa tudi z lepimi besedami, mogoče tudi z liro,
karkoli je bilo pač tisti trenutek najbolj potrebno.
Ko je Drnovšek odslužil svoj mandat predsednika Jugoslavije, je bila Slovenija že samostojna država. Janez
je sicer v tem času izgubil državo, pa tudi svojo stranko. »Po naključju« so ga v takratni ZSMS povabili, naj
se pridruži njihovi stranki. Če bi slučajno na volitvah dobili kakšen pomemben delež, bi jim »prav prišlo«
kako znano ime v stranki.
Stranka je potem dobila večino na volitvah, Janez pa je postal predsednik vlade.
Tudi v tistem času je bil verjetno Hermes na delu, saj so bile stranke v vladajoči koaliciji vedno na
nasprotujočih si bregovih, pa mu je vedno uspelo dokaj uspešno vodit vlado.
V resnici je bil predsednik vlade dokler se mu je to zahotelo, ko je želel »malo izpreči«, pa je kandidiral za
predsednika slovenske države in seveda tudi te volitve gladko dobil.

Zadnje znano Hermesovo posredovanje je bila sigurno novica o njegovi nezakonski hčerki. Ko se je odločil,
da hčer tudi javno prizna za svojo, je to storil ravno v pravem času, na prav način. Tudi tukaj je očitno po
Zevsovem naročilu posredoval Hermes. Klub temu, da je to skoraj teoretično nemogoče ob tej novici ni bilo
nobenega škandala, nobenega obtoževanja po časopisih, Janez je v očeh ljudstva ostal brezmadežen, kar
verjetno ne bi uspelo nobenemu drugemu politiku, ne pri nas ne v svetu.

Tako je videti kariera, če imaš dobre odnose z Hermesom (Merkurjem).

V astrologiji velja, da naj bi poslušali Merkurja, velja pa tudi, naj bomo previdni kaj nam govori, saj je
njegova komunikacija lahko tudi kak trik, ki nas hoče prevarat. Merkur je naša komunikacija z božanskim,
lahko pa je tudi slepar, ki nas vara. Sliši se malo čudno, to nasprotje lahko bolje ponazorimo s primerom, ko
nam nekdo laže in tudi sam iskreno verjame v laži, ki nam jih trosi. Sedaj, ko je med materialnim in
duhovnim svetom, med zemljo in etrom, meja vedno tanjša, je take komunikacije vedno več.
Ljudje, ki imajo dobro povezavo med našo zemeljsko dimenzijo in tako imenovano peto dimenzijo, se pravi
svetom angelov, vnebovzetih mojstrov, takih in drugačnih duš, ki bivajo v nematerialnem svetu, lahko
podležejo kateri od teh entitet, ki jih prepričujejo, da bog govori prav skozi njih in potem kanalizirajo
sporočila teh entitet.
Seveda v osnovi to niti ni kakšen poseben problem, vendar, če kdo le pretirava s poudarjanjem, da bog
govori ravno skozenj, če se komu zdi, da ima ekskluzivno nad najvišjimi resnicami, je potrebno biti
previden.
Po mojem mnenju je na primer Jose Argelias, eden od takih primerov. Ta znanstvenik je precej raziskoval
Majevski koledar, pri tem delu je bil zelo temeljit, tudi v resnici je opravil veliko znanstveno delo, vendar ga
je na koncu, pošteno zaneslo. Pri svojem preučevanju je prišel do spoznanja, da so lunini cikli precej bolj
pomembni, kot cikli sonca. Po njegovem mnenju je koledarsko štetje let nepravilno, zato je priredil
majevski koledar tako, da odseva predvsem lunine cikle. Gospod Argelias je celo svoje življenje podredil
promociji tega koledarja, poslal ga je na primer združenim narodom, poslal ga je papežu, ustanovil je celo
svetovno gibanje za podporo tega koledarja. To dela z vsem svojim srcem, odpovedal se je svoji sorazmerno
dobro plačani službi in dokler ni za svoj koledar pridobil dovolj privržencev, se je v resnici komaj preživljal.
Po mojem se tudi tukaj skriva neka Hermesova oziroma Merkurjeva prevara, kaj tudi gospod Argelias je
trdno prepričan, da dela po nalogu vrhovnega majevskega boga Quetzalcoatla in da kanalizira sporočila
tega boga.
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Nekateri sicer trdijo, da je majevski koledar spremenil zato, da imata on in njegova žena najbolj ugodne
številke v majevskem horoskopu in da se zaradi tega vsa energija ljudi, ki uporabljajo njegov koledar steka k
njima, vendar po mojem mnenju on resnično verjame, da dela po nareku najvišjega majevskega boga.
Zakaj je Merkur posredoval ta sporočila gospodu Argueliasu, ne vem, je pa možno, da bo sčasoma njegovo
koledarsko gibanje doseglo, da človeštvo razmisli o novem načinu štetja časa, saj je gregorijanski koledar, ki
ga uporabljamo sedaj mogoče res že zastarel. Na vsak način, pa bi po mojem mnenju morali ljudje bolj
upoštevati lunine cikle in tako živeti bolj v sožitju z naravo.
Tudi tak način, kot je v primeru gospoda Argeliasa kaže na Hermesovo posredovanje, saj je gospod kljub
vsemu, brez kakršnih koli sredstev, brez kakršnekoli podpore, o svojem koledarju obvesti cel svet, uspelo
mu je tudi pridobiti ogromno privržencev.

Naše besede so vedno podprte s čustvi oziroma nameni, ki stojijo za temi besedami in ravno ta del
neverbalne komunikacije je domena Merkurja, zato pravimo da je tudi čarovnik, oziroma tisti, ki prispeva
najpomembnejši del uroka. Merkur nam pomaga pri molitvah, mantrah, on je naš »oficir za zvezo« z
bogom, oziroma z bogovi. Z njegovo pomočjo naše besede ali pa naše delovanje odmeva v stikih z drugimi
ljudmi.
Kakor z bogovi, tudi v komunikaciji z ostalim svetom zelo pomaga, kadar naša beseda dobi ustrezno težo.
Vsaka stvar ima dobro in slabo stran, tako, da včasih zaradi Merkurja pozabimo, kdo v resnici smo, včasih
zaradi komunikacije z entitetami iz nematerialnega sveta, dobimo občutek da smo eden izmed nesmrtnih
bogov, ravno to je tisto, ko pravimo, da je Merkur tudi slepar. Včasih nam podstavi spolzek teren in nas
pošteno spodnese, ko nismo pazljivi. Merkur se prikrade v naše besede v naše delovanje in nas opomni, da
vsakdo kdaj pa kdaj izpade norček, zgleda, da je njegova služba tudi to, da vsake toliko časa poskrbi, da smo
tudi tarče posmeha in se mogoče zaradi trga malo bolj prizemljimo.
Kadar se javno osramotimo, je vedno v škandal vmešan tudi Merkur. Ko izpademo arogantni, kruti, sebični
je v kakšnem slabem aspektu z Uranom, če smo se osramotili zaradi alkohola ali drog, je Merkur tvoril tak
aspekt z Neptunom, seveda če pa pride do dobrih aspektov pa v primeru Urana pride do tega, da smo
opaženi in tudi nagrajeni zaradi dobre intuicije, nepristranskosti, hitrega in uspešnega reševanja
nenavadnih zapletov, ostrega razuma …
Pri Neptunu bi bil primer dobrih aspektov to, da postanemo kakšen idol, dobimo priznanje zaradi naše
vere, lahko postanemo priznan mistik ali pa filmska zvezda.
Če imamo kakšen dober aspekt Merkurja z Jupitrom, postanem slavni in priljubljeni ne glede na to, kaj smo
v resnici naredili dobrega. To bi bili podobni dogodki, kot so bile posamezne epizode kariere Janeza
Drnovška.
V primeru aspektov Merkurja s Plutonom obstaja močna želja po borbi, ob takih aspektih pride do zelo
močnih notranjih ali zunanjih bojev.

Merkur je planet komunikacije, širše gledano vlada vsem vrstam povezav, vlada trgovanju, pogodbam, tudi
zaobljubam (sebi, bogu, drugim ljudem), krvnim prisegam in podobno. V telesu vlada rokam, živčnemu
sistemu. Močan Merkur lahko tudi kaže ročne spretnosti, kaže rokodelca, umetnika, lahko tudi odličnega
upravljavca strojev, informatika.
Položaj Merkurja v rojstni karti kaže na pristop v komunikaciji in povezovanju, najbolj kaže na kakšen način
najlažje sprejema in posreduje informacije. Merkurjevo znamenje naj bi kazalo, kako nekdo razmišlja, hiša v
kateri leži pa o čem razmišlja.
Kot na nebu, je tudi naš osebni Merkur, včasih viden, včasih pa preprosto izgine, se kaže v povsem drugi
luči, tako da ga zelo težko točno opredelimo. Včasih govori resnico, ko pa se mu zdi to potrebno pa postane
slepar in nas vara.
Jungovska astrologinja Alice O. Howell je Merkurja primerjala z vezalkami: »Če si predstavljamo da je oseba
čevelj, so luknje za vezalke planeti in Merkur so vezalke, ki držijo vse te luknje in čevelj skupaj. Merkur
prenaša misli, sanje strahove in potrebe ostalih planetov, zato njegove lastne oblike dostikrat postanejo
nevidne.

Merkur na nezavednem nivoju dostikrat pri astrološkem svetovanju igra pomembno vlogo. Ljudje se
posvetujejo z astrologom, ker se počutijo zmedene in negotove, ker ne vedo po kateri poti naj bi šli, kaj je
njihovo pravo življenjsko poslanstvo, kakšna prihodnost jih čaka. Ponavadi so po astrološki seansi zelo
pomirjeni, pa ne zaradi tega, ker bi slišali kake velike srečne prerokbe, pač pa, ker so se pogovorili o svojih
mislih občutkih, ker so dobili priložnost, da na problem pogledajo z druge strani, ker jim je bilo omogočeno,
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da določen problem pogledajo skozi arhetip, z distance in ravno to je tisto, kar pomaga. Če ti uspe, da na
svoj problem ne gledaš iz sebe, pač pa lahko na kakršenkoli način stopiš iz sebe ven in iz razdalje pogledaš
situacijo, brez da te ob tem preplavljajo čustva in zamere, takrat lahko precej bolje razrešiš problem.
Zaradi tega hodijo ljudje k astrologom, saj kar se tiče vpogledov v prihodnost tiče, tako ali tako vsak ve, da
skoraj vsak astrolog napove drugačne stvari, dva različna dogodka, pa se zaenkrat v naši fizični realnosti še
ne moreta zgodit.

Mitološkega Merkurja dostikrat prikazujejo z dvema paroma kril, enim na sandalah, drugim parom pa na
čeladi. To kaže na fizična popotovanja, prav tako pa tudi na mentalne polete proti nebu in tudi nazaj proti
zemlji, torej so njegove misli lahko praktične, prizemljene, realistične, ali pa dobiva božanski navdih in
uporablja kreativno domišljijo, izkušnje z raznoraznih svetov.
Ta dvojnost se odraža tudi v znamenjih, ki jim vlada Merkur. To sta zemeljska Devica, ki analizira, razporeja
v predalčke in pravila, ocenjuje in prebavlja naše izkušnje bivanja, tako da lahko izmojstrimo praktične
izkušnje tega sveta in pa zračno znamenje Dvojček, ki je radoveden, fleksibilen, prilagodljiv, vedoželjen. On
lahko »kroži okrog« objekta, ki ga zanima, dokler ne najde najboljše perspektive iz katerega bi ta objekt
opazoval.
V bistvu potrebujemo oboje. Znati moramo oceniti stvari s čisto zemeljskega vidika in »vedeti kako se tej
reči streže«, obenem pa moramo znati na vsako stvar gledati z zornega kota, ki nas najbolj zadovoljuje in
izpolnjuje.
Ko uravnovesimo to dvoje, je naše življenje popolno in Merkur nima več potrebe, da nas zavaja in nas na ta
način tišči v smer našega življenjskega poslanstva. Vedno je treba imeti v mislih, da Merkur ni samo naš
oseben planet, je tudi planet povezave z božanskim, kadar ne izpolnjujemo Zevsove, volje nas na tak ali
drugačen način spametuje.

Da ojača svojo moč poslušanja, se mora tudi vedno potujoči planet Merkur, od čas do časa spočiti. To je
glavni namen slavnih Merkurjevih retrogradnih obdobij.

Ko je Merkur retrograden je zelo veliko težav v komunikaciji. Ljudje so nervozni, stvari, ki jih ponavadi
opravimo »z levo roko«, zahtevajo nenavadno veliko energije, pa še takrat se ponavadi nič ne premakne,
pogodbe, ki se takrat podpišejo, se izkažejo za slabe, dogovori doseženi v tem času se dostikrat izkažejo za
nedorečene, saj si vsaka stran drugače predstavlja dogovorjene zadeve. Takrat se radi kvarijo računalniki in
na sploh vse naprave, najbolj tiste, ki imajo nekaj več elektronike, pa tudi pri transportu je več težav kot
običajno.

V letu 2010 bo Merkur retrograden - od 18. aprila do 12. maja;
- od 21. avgusta do 13. septembra;
- od 11. decembra do 30 decembra.

Takrat gre Merkur na dopust in se ne ukvarja z zemeljskimi zadevami, zato naša komunikacija v tem času
nima njegove podpore, torej naše besede in dejanja nimajo dodatne podpore ezoteričnih dimenzij. Te
podpore se v resnici nihče ne zaveda, le takrat, ko je Merkur retrograden »nam gre vse narobe« in redko
komu je jasno, kaj za vraga, se sedaj dogaja.

O retrogradnem Merkurju je veliko govora, vendar nihče od astrologov ne more o tem obdobju povedati
kaj bolj konkretnega, po mojem mnenju je še najbolj verodostojna interpretacija astrologinje Dane
Gerhardt, ki trdi, da si je Merkur takrat »vzel dopust«. Če je možno, si ga vzemite tudi vi, če pa to ni možno,
si ne ženite preveč k srcu, če se takrat »nič ne premakne«. Ta čas je v vsakem primeru čas za vpogled v
svojo notranjost in nima nobenega smisla, da se preveč ukvarjamo s svetom okrog nas, saj gre tam tako ali
tako preveč stvari narobe. Res je najbolj modro, da se takrat ukvarjamo s seboj, probleme zunanjega sveta
mirno lahko pustimo, da se razrešijo sami od sebe, kar se po koncu obdobja retrogradnega Merkurja, tako
ali tako zgodi.

V zvezi s tem je pomembna le še ena stvar. Če se boste preveč pripravljali na obdobje retrogradnega
Merkurja, če boste v to vložili dovolj strahu in negativnih pričakovanj, se te stvari lahko tudi zgodijo v precej
večji meri, kot bi bilo potrebno.

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



V obdobju retrogradnega Merkurja, je pomembno, da si preveč ne ženete k srcu, če stvari ne tečejo gladko,
da pomembnejše odločitve preložite na čas, ko bo Merkur zopet potoval normalno, predvsem pa pazite, da
ne obljubljate ljudem nemogočih stvari in predvsem, da ne ignorirajte, kaj vam želijo povedat ljudje s
katerimi takrat komunicirate. Če takrat obljubiš nekaj, pa potem narediš po svoje, si lahko nakoplješ obilo
težav in zamer. Ravno to je mišljeno, ko rečemo, da je »Merkur šel na dopust«. Takrat magija ne deluje,
takrat se iz težav ne bomo izvlekli z zamegljevanjem resnice in potvarjanjem dejstev, takrat nikogar ne
moremo preslepiti brez neprijetnih posledic, takrat nam postane jasno, na katerih področjih nas hočejo
preslepit, ravno na teh področjih se tudi pokažejo najbolj neprijetni zapleti. Ko pride do teh zapletov, sta
možna dva načina reševanja problema. Lahko počakamo, da naporen aspekt mine, pa bo po teh treh
tednih življenje zopet teklo po ustaljenih tirnicah in nas ne bo več tako hudo motilo, če kdo manipulira z
nami, druga, bolj pametna možnost pa je, da pogledamo, zakaj se dogajajo zapleti in kdo manipulira z
nami, predvsem pa to, da poizkušamo ugotovit, zakaj to dovoljujemo, kako nam služi dejstvo, da smo
zmanipulirani, kaj se nam zdi, da pridobimo s tem.

Ljudje, ki imajo retrogradnega Merkurja v svoji rojstni karti, težav ob retrogradnem potovanju Merkurja
nimajo, oni se takrat odpočijejo od napornih aspektov, ki jih čutijo ko Merkur potuje normalno. Te osebe
imajo namreč že v osnovi težave z običajno, najbolj navadno komunikacijo. Višje resnice so jim popolnoma
jasne, ko pa je potrebno na primer nekomu naročit naj naslednji dan kupi mleko in kruh v trgovini, pa se
jim zelo rada realizacija tega naloga nenavadno zaplete. On vidijo svet, kakršen bi moral bit, ne takšnega
kot v resnici je.

To so zelo bistri ljudje, ker pa sprejemajo komunikacijo na povsem drugačen način, kot »navadni smrtniki«,
jim to predstavlja dostikrat težavo v vsakdanjem življenju. Če ima otrok v natalni karti retrogradnega
Merkurja, ima v začetku precej več težav pri branju in učenju nasploh, v takih primerih je pogosta disleksija,
vendar to nikakor ne pomeni da otrok ni inteligenten, nasprotno, ko se enkrat nauči prevesti komunikacijo
običajnih ljudi v svoj jezik, se običajno izkaže da je precej bolj inteligenten, kot povprečni ljudje. To so
ljudje, ki imajo dostikrat aspekt »norega znanstvenika«, ki se v običajnem svetu ne znajde ravno najbolje.

Vaš astrolog Zvone
gsm 041-420334
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31. marec od 14:42 do 2. april do 18:54, Luna v Škorpijonu, padajoča. Spuščanje napetosti v spolnih
organih, trebuhu, čiščenje krvi, debelega črevesa, medenice, čiščenje nosa, žolčnika. V tem času je
spuščanje napetosti, prepričanj in občutkov, ki povzročajo težave na omenjenih delih telesa, najbolj
učinkovito, sem spadajo tudi zlata žila in preganjavica.

Kaj nas preganja, kdo nas nadzoruje, zakaj imamo tako močno potrebo po nadzoru nad drugimi ljudmi?
V tem času je spuščanje občutkov, da nas nadzirajo, oziroma iskanje in odpravljanje teh vzorcev, precej bolj
učinkovito kot ponavadi.
Pod to rubriko spada tudi ljubosumnost, torej če imamo to težavo, je sedaj najlažje pogledati zakaj
dobivamo napade ljubosumja, zakaj se nam to dogaja, to je tudi najbolj ugoden čas, da te vzorce, občutke
ali prepričanja tudi spustimo.

Kaj nam gre v nos?
Zakaj se zapletamo v žolčne razprave, in zakaj se nam zdi, da je to potrebno?

Debelo črevo je pomembno, za ponovno vsrkavanje vode, rudninskih snovi in vitaminov.
Če iz hrane ne dobite dovolj teh snovi, so po vsej verjetnosti tukaj shranjeni neki občutki, da energija, ki
prihaja do vas, ni dovolj čista, da vam škoduje.
Kateri so vzorci, ki vam zamegljujejo presojo, da ne znate ločiti strupenih vplivov od hranilnih snovi?
Ko boste to znali v vsakdanjem življenju, vam tudi ta del prebave ne bo delal težav.

Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, lahko razčistim. Koristne snovi
uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem. Pravzaprav bi bilo bolje namesto izločim in zavržem,
uporabiti izraz ločeno zbiranje odpadkov ali kaj podobnega. Tako kot odpadke, ki jih »proizvedemo« v
gospodinjstvu, odlagamo ločeno; se pravi steklo v bele zabojnike, papir v modre in tako naprej, tako
energije, ki nam ne služijo lahko odložimo, pa naj se kje drugje koristno uporabijo. Če ločujemo odpadke, si
lahko delamo afirmacije, da se na tak način ločimo tudi od energij, ki nam ne služijo in to delamo v
najboljše in najvišje dobro človeštva in planeta.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej učinkovito.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.
Ugodno za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje), perilo se bolje očisti tudi pri manjših količinah
pralnega praška.

2. april od 18:54 do 5. april do 3:08, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti v stegnih,
spuščanje napetosti v jetrih, kolkih. Kaj nas moti pri moških, težave v odnosih z očetom, kaj nam gre »na
jetra«?
Najugodnejši čas za spuščanje teh vprašanj. Celulit je pri ženskah pogostejši, ker stegna predstavljajo
odnos z očetom. Ko razrešiš vsa nerešena vprašanja z očetom, se avtomatsko tudi znebiš celulita.
Po nekaterih teorijah naj bi bilo področje strelca tudi sladkorna bolezen. V primeru te težave, si v tej Luni
spuščaš občutke hrepenenja po nečem, kar bi lahko bilo, spuščaš vzorce zaradi katerih hočeš imeti kontrolo
nad drugimi in pa seveda vzorce, da je »sladko življenje« greh.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

5. april od 3:08 do 7. april do 14:52, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za spuščanje napetosti iz kosti,
sklepov, kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti, nagnali so mi
strah v kosti, šlo mi je za nohte… Idealen dan za spuščanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti, namesto
tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje vlijte moč,
dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu, spustite
tudi togost in trmo, ki sta Kozorogova temna plat.
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Ti dnevi so najbolj primerni za čiščenje kože.
Kako se počutite v svoji koži, ali se sami sebi zdite dovolj lepi?
To so vprašanja, ki se v fizični realnosti kažejo na naši koži. Če tukaj spustite prepričanja. občutke, vzorce,
boste imeli kožo lepo kot dojenček.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju kozoroga,
krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit
grizenja nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Nasvet za lepo kožo
Na dan, ko je Luna v Kozorogu se lepo uredite, oblečete se tako, da se najbolje »počutite v svoji koži«.
Bodite hvaležni, ker božanska lepota sije ravno skozi vas. Enostavno na ta dan bodite lepi. Je zelo zdravo za
kožo. Od januarja do junija so Kozorogove Luna padajoče, kar pomeni, da je takrat čiščenje predelov telesa,
ki jim vlada Kozorog še posebej učinkovito, od julija do januarja pa so Kozorogove Lune rastoče, to pomeni,
da ima vsak postopek ali zdravilo, ki krepi organe, ki jim vlada Kozorog , dodatno moč in je še bolj
učinkovito.
Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo.
Edini čas, ki je še ugodnejši za to, je 18. junij do 13. ure. To sicer ni povezano z Luninimi ritmi in nihče ne ve
točno zakaj je ta čas tako primeren, dejstvo pa je, da dlake izpuljene v tem času nikoli več ne zrastejo. Isto
velja tudi za plevel.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

7. april od 14:52 do 10. april 3:49 Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti iz goleni,
gležnjev, tudi težav zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito spuščanje
prepričanj vzorcev ali občutkov, ki so povzročili krčne žile. Vzroki za to bolezen bi bili lahko strahovi
povezani s sprejemanjem ženske energije, pretirana kontrola nad vsemi energijami, ki prihajajo do nas.
Lahko da vzroki za to ležijo že v samem začetku sveta, ko je Uran legal na Gajo (zemljo) kadarkoli mu je pač
odgovarjalo in tako zaplodil vse kar obstaja na zemlji in v nebesih. Že takrat je Gajo motilo, da je vrgel
Kiklope v temno brezno pod zemljo, samo zato, ker se je sramoval dejstva, da so grdi. Zaradi tega je
nagovarjala svoje ostale otroke, naj se uprejo očetu in rešijo svoje brate Kiklope iz temnega brezna pod
zemljo. Lahko, da se tukaj skriva kakšna zamera do moških, oziroma do očeta, ki je povezana s krčnimi
žilami, lahko pa je tudi kakšna zamera do žensk, ki iz ozadja vlečejo niti in svoje moške ščuvajo, naj se
borijo za čast in oblast.

Dober dan za čiščenje oken.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

10. april od 3:49 do 12. april do 15:32, Luna v Ribah, padajoča. V obdobju padajočih lun je čas za
spuščanje. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na
splošno vsem tekočinam v telesu. Karkoli spuščamo iz teh delov telesa na te dni, deluje dvojno.
Idealen dan za razstrupljanje telesa. Vseeno je, katero tehniko uporabimo, lahko se poslužimo stradanja,
lahko za to uporabimo čaje, kamne, katerikoli bioenergetska tehnika čiščenja telesa, tudi farmacevtski
pripravki (tablete), ki so temu namenjeni, vsaka metoda čiščenja telesa bo v teh dneh delovala dvakrat bolj
učinkovito.
Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst. V teh
dneh je najboljši čas za spuščanje iluzij, če bi radi odložili kako iluzijo je sedaj pravi čas.

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.
Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.
Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
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12. april od 15:32 do 15. april do 0:56, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito sproščanje in
spuščanja vzorcev, prepričanj občutkov ali energije glave, mišic, vseh živcev glave, zob.
Koristno je, da se sprostimo iz mišic utrujenost, bolečino, občutke nemoči., spustimo tudi tisto kar nam je
»padlo v glavo«, pa se je izkazalo za nekoristno ali še celo moteče

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

14. april ob 14:30 je mlaj in sicer v ozvezdju Ovna. To je najbolj ugoden čas za spuščanje razvad, vzorcev,
tudi občutkov in prepričanj. Ker je znamenje ovna znamenje začetka, je ta mlaj najboljši od vseh mlajev v
letu za opuščanje razvad. Na ta mlaj je kozmična podpora za opuščanje razvad največja, zato je ravno ta
mlaj najboljši začetek za opuščanje najbolj trdovratnih razvad, kot je na primer kajenje.

Na silvestrovo se je marsikdo zaobljubil, da bo prenehal s kajenjem, da bo shujšal, da bo opustil to ali on
razvado. 31. decembra 2009 je bila polna Luna, ki je pravo nasprotje mlaja, kar se tiče opuščanja razvad.
Na polno Luno ljudje marsikaj obljubimo sebi in drugim, pa to težko potem izpolnimo, sploh če so v teh
obljubah elementi odrekanja. Če ste takrat sklenili opustiti kako razvado, se ne obtožujte po nepotrebnem,
takrat res ni bil pravi čas za opuščanje razvad, razvade se opuščajo ob mlaju, takrat so vse energije
usmerjene v zemljo in je spuščanje najbolj naravno in seveda tudi najlažje, najbolj učinkovito.

15 april od 0:56 do 17. april do 8:09, Luna v Biku, rastoča. Vse kar krepi glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje,
žrelo, ščitnico, tudi zobe, deluje na te dni dvojno.
Kdor ima težave s ščitnico, naj si na ta dan dela afirmacije, da se mu nikamor ne mudi, da je vse tako ali
tako narejeno v pravem času, skratka pade naj v dalmatinski ritem življenja vsaj te dni in stanje ščitnice se
bo občutno izboljšalo.
Na dneve ko je Luna v Biku, nas rada napade požrešnost. Marsikdo trdi, da bi na te dni še posebej morali
pazit, da ne pojemo preveč, saj takrat, sploh pa v rastoči Luni lahko pridobimo več kilogramov, kot
običajno.
To sicer drži, vendar samo načeloma.

Kje je tu problem?
Dejstvo je, da Luna zahteva, da so naše preživetvene potrebe zadovoljene in Luna v Biku pod te potrebe
šteje najprej hrano. Z Luno se ni smiselno pomerit v direktnem dvoboju, kajti na koncu vedno zmaga Luna
in je to samo nepotrebno trošenje energije.
Problem rešimo lahko samo s primernim pristopom, ki bo Luno v Biku zadovoljil, nam pa še vedno prinesel
uspeh. Glede na to, da si Luna »zapomni« vse situacije, ko smo potrebovali zaščito in negovanje in si
zapomni tudi to, kako so bile te potrebe zadovoljene, bo najbolje, če poskusimo zadovoljiti njene potrebe.
Če se bomo borili z lakoto, bomo samo dodali novo travmo, ki bo prej ali slej udarila na plan z še večjo
močjo.
Prva varianta je, da, ko začutimo lakoto, nekaj malega pojemo, kar je še vedno bolje, kakor da sredi noči
»izropamo« hladilnik.
Druga, precej boljša možnost pa bi bila, da se spomnimo na trenutke, ko smo imeli lepo poln želodček, ne
preveč, ne premalo, ko smo se ob tem počutili božansko in pa predvsem brez vsake krivde, objamemo ta
občutek in ga pošljemo v vse situacije, ko smo bili lačni. Ker si Luna včasih zapomni tudi prejšnja življenja,
ga seveda pošljemo tudi tja.

V teoriji se sicer omenja, da je treba najprej spustiti travmo, pa potem dodajati energije, vendar, če
upoštevamo Lunine cikle, je dejstvo, da je ob rastoči Luni veliko bolj uspešno dodajanje energij ali snovi,
spuščanje pa je občutno bolj učinkovito ob padajočih Lunah.
Luna v Biku je od novembra do maja rastoča, od maja do novembra pa padajoča, torej bo veliko bolje, bolj
učinkovito in predvsem lažje, če lakoto spuščamo v toplih poletnih mesecih

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad.
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17. april od 8:09 do 19. april do 13:40, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo telesu snovi in
energijo ki krepi: členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe, pljuča
sapnik, bronhije. Če morate nekaj skomunicirat so to najbolj ugodni dnevi da »gre iz vaših ust v božja
ušesa«, na vsak način pa je v tem obdobju zelo koristno zadihat s polnimi pljuči, če si krepite roke ali prste
in jim na kakršenkoli način dovajate snovi, ki krepijo, boste dosegli dvojni učinek.

Dober dan za pospravljanje zimske obleke nazaj v omare.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

19. april od 13:40 do 21. april do 17:43, Luna v Raku, rastoča. Kozmične energije podpirajo dovajanje
energije ali zdravilnih snovi želodcu, prebavnemu sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnemu košu,
jetrom, požiralniku, tekočinam v telesu, njihovi cirkulaciji, žlezam, predvsem mlečnim, koristno je tudi
negovanje kože in linfe. V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse kar pride do nas, pride z
najboljšim namenom, vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Če boste med jedjo gledali televizijo ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili
največjo škodo svoji prebavi, saj boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.
Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

21. april od 17:43 do 23. april do 20:25, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajati
telesu snovi ali energije, ki krepijo srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v
vašem srcu, ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši
poti skozi življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri,
dosežejo vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.
Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Na Luno v Levu se nikakor ne sme gnojiti, posebej nevarna so umetna gnojila, ki na te dni požgejo zemljo.

23. april od 20:25 do 25. april do 22:18, Luna v Devici, rastoča. Dan primeren za krepitev prebavnega
trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat,
razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem
prebave. Lahko med drugim pogledate, »kaj je v trebušni slinavki«. Tam najdemo sladkost življenja, zato si
v teh dneh tudi najlažje krepite vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje sladko in brez skrbi. Ker je
luna rastoča je dodajanje energij veliko učinkovitejše, zato bo pravi čas, da v trebušno slinavko pošljete
ljubezen do sebe, vedenje da je življenje sladko. Če si to delaš na telesu, se rezultati poznajo tudi v
življenju.

Če boste v teh dneh tarnali nad nepravičnostjo v svetu si boste naredili dvojno škodo. Če imate kogarkoli
»v želodcu«, če kogarkoli »ne prebavljate«, poskusite to opraviti te dni ko imate dobro kozmično podporo
za to. Če vam v teh dneh uspe prebavit vsaj nekaj takih stvari, ste si naredili odlično zdravljenje želodca,
oziroma celega prebavnega trakta, pa še nepravičnost v svetu vam ne bo jemala energije in se boste
namesto tarnanju lahko posvetili kakim bolj pomembnim stvarem.

Seveda to lahko delamo za vsak del telesa, ki mu vlada Devica.
Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Odličen dan za sajenje rastlin.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.
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25. april od 22:18 do 28. april do 0:30, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev ledvic,
mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

Spustimo božansko ljubezen v svoje življenje, dajmo si vedenje da imamo popolno podporo v življenju,
dajmo si vedenje da smo vedno v popolnem ravnovesju, da nas življenje podpira, lahko tudi pokličemo
angele ali vodnike, da nam dajo podporo v vsakdanjem življenju.
Na ta dan bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.
28. april ob 14:20 je polna Luna v ozvezdju Škorpijona. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu
obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo, takrat izgubimo veliko več energije,
če se ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže,
na katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju. Ob
polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držat.

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem, ker je ta Luna v Škorpijonu, je
idealna za krepitev delov telesa, ki jim vlada Škorpijon. To so spolni organi, trebuh, kri, debelo črevo,
medenica, nos, žolčnika. Glede na to da je Škorpijon zelo intenzivno znamenje, se bo zelo izrazito pokazalo
kje v življenju nismo v ravnovesju. Vaše boleče točke vas bodo vznemirile še bolj intenzivno kot ob drugih
polnih Lunah.

Od vas je odvisno, ali boste peli pesem »Nesretnik sam od malena, ojoj, ojoj
ali pa komad » Moj Bog težko sem ponižen, vse mi gre dobro od rok,

kdor me pozna me ljubi, od sreče mi gre kar na jok…«
V vsakem primeru bo vesolje slišalo vašo molitev in jo tudi izpolnilo.

28. april od 0:30 do 30. april do 4:37, Luna v Škorpijonu, padajoča. Spuščanje napetosti v spolnih organih,
trebuhu, čiščenje krvi, debelega črevesa, medenice, čiščenje nosa, žolčnika.
Kaj nam gre v nos?

Zakaj se zapletamo v žolčne razprave, in zakaj se nam zdi, da je to potrebno?
Debelo črevo je pomembno, za ponovno vsrkavanje vode, rudninskih snovi in vitaminov.
Če iz hrane ne dobite dovolj teh snovi, so po vsej verjetnosti tukaj shranjeni neki občutki, da energija, ki
prihaja do vas, ni dovolj čista, da vam škoduje.

Kateri so vzorci, ki vam zamegljujejo presojo, da ne znate ločiti strupenih vplivov od hranilnih snovi?
Ko boste to znali v vsakdanjem življenju, vam tudi ta del prebave ne bo delal težav.
Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, lahko razčistim. Koristne snovi
uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem. Pravzaprav bi bilo bolje namesto izločim in zavržem,
uporabiti izraz ločeno zbiranje odpadkov ali kaj podobnega. Tako kot odpadke, ki jih »proizvedemo« v
gospodinjstvu, odlagamo ločeno; se pravi steklo v bele zabojnike, papir v modre in tako naprej, tako
energije, ki nam ne služijo lahko odložimo, pa naj se kje drugje koristno uporabijo. Če ločujemo odpadke, si
lahko delamo afirmacije, da se na tak način ločimo tudi od energij, ki nam ne služijo in to delamo v
najboljše in najvišje dobro človeštva in planeta.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin
Ugoden dan za gnojenje rastlin.

Polna luna je najboljši čas za manifestacijo, najboljši čas za krepitev in dodajanje energije.
Spuščanje in odrekanje je desetkrat bolj učinkovito ob mlaju, ko so vse energije obrnjene navzdol.

Zapiši, vzorce rešuj ob padajočih lunah ali ob mlaju
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Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.
Ugodno za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje), perilo se bolje očisti tudi pri manjših količinah
pralnega praška.

30. april od 4:37 do 2. maj do 12:02, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti v stegnih,
spuščanje napetosti v jetrih, kolkih. Kaj nas moti pri moških, težave v odnosih z očetom, kaj nam gre »na
jetra«?

Najugodnejši čas za spuščanje teh vprašanj. Celulit je pri ženskah pogostejši, ker stegna predstavljajo
odnos z očetom. Ko razrešiš vsa nerešena vprašanja z očetom, se avtomatsko tudi znebiš celulita.

Po nekaterih teorijah naj bi bilo področje strelca tudi sladkorna bolezen. V primeru te težave, si v tej Luni
spuščaš občutke hrepenenja po nečem, kar bi lahko bilo, spuščaš vzorce zaradi katerih hočeš imeti kontrolo
nad drugimi in pa seveda vzorce, da je »sladko življenje« greh.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

2. maj od 12:01 do 4. maj do 22:53, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za spuščanje napetosti iz kosti,
sklepov, kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti, nagnali so mi
strah v kosti, šlo mi je za nohte… Idealen dan za spuščanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti, namesto
tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje vlijte moč,
dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu, spustite
tudi togost in trmo, ki sta Kozorogova temna plat.

Ti dnevi so najbolj primerni za čiščenje kože.
Kako se počutite v svoji koži, ali se sami sebi zdite dovolj lepi?
To so vprašanja, ki se v fizični realnosti kažejo na naši koži. Če tukaj spustite prepričanja. občutke, vzorce,
boste imeli kožo lepo kot dojenček.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju kozoroga,
krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit
grizenja nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Nasvet za lepo kožo
Na dan, ko je Luna v Kozorogu se lepo uredite, oblečete se tako, da se najbolje »počutite v svoji koži«.
Bodite hvaležni, ker božanska lepota sije ravno skozi vas. Enostavno na ta dan bodite lepi. Je zelo zdravo za
kožo. Od januarja do junija so Kozorogove Luna padajoče, kar pomeni, da je takrat čiščenje predelov telesa,
ki jim vlada Kozorog še posebej učinkovito, od julija do januarja pa so Kozorogove Lune rastoče, to pomeni,
da ima vsak postopek ali zdravilo, ki krepi organe, ki jim vlada Kozorog , dodatno moč in je še bolj
učinkovito.

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo.
Edini čas, ki je še ugodnejši za to, je 18. junij do 13. ure. To sicer ni povezano z Luninimi ritmi in nihče ne ve
točno zakaj je ta čas tako primeren, dejstvo pa je, da dlake izpuljene v tem času nikoli več ne zrastejo. Isto
velja tudi za plevel.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

4. maj od 22:53 do 7. maj do 11:35 Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti iz goleni,
gležnjev, tudi težav zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito spuščanje
prepričanj vzorcev ali občutkov, ki so povzročili krčne žile. Vzroki za to bolezen bi bili lahko strahovi
povezani s sprejemanjem ženske energije, pretirana kontrola nad vsemi energijami, ki prihajajo do nas.
Lahko da vzroki za to ležijo že v samem začetku sveta, ko je Uran legal na Gajo (zemljo) kadarkoli mu je pač
odgovarjalo in tako zaplodil vse kar obstaja na zemlji in v nebesih. Že takrat je Gajo motilo, da je vrgel
Kiklope v temno brezno pod zemljo, samo zato, ker se je sramoval dejstva, da so grdi.
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Zaradi tega je nagovarjala svoje ostale otroke, naj se uprejo očetu in rešijo svoje brate Kiklope iz temnega
brezna pod zemljo. Lahko, da se tukaj skriva kakšna zamera do moških, oziroma do očeta, ki je povezana s
krčnimi žilami, lahko pa je tudi kakšna zamera do žensk, ki iz ozadja vlečejo niti in svoje moške ščuvajo, naj
se borijo za čast in oblast.
Dober dan za čiščenje oken.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 14. aprila in od 28. aprila do
14. maja.

Kemično čiščenje je boljše opraviti ob padajočih lunah, izogibamo se le dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Padajoča Luna je zelo ugodna za obisk dermatologa, ko so potrebni manjši posegi za urejanje hrapavosti,
mozoljev ali kaj podobnega. Pri padajoči Luni skoraj nikoli ni brazgotin po teh posegih. Če je možno se
izogibamo dnevom ko je Luna v Kozorogu.

Za beljenje in lakiranje je primeren čas padajoča Luna, takrat se belež in podlaga dobro sušita, belež se
dobro veže na podlago, čopič drsi kar sam od sebe. Izogibati se moramo le dnevom, ko je Luna v vodnih
znamenjih, ker se takrat barva slabše suši. Tudi dnevi, ko je padajoča Luna v Levu, so neustrezni, kajti
sušenje je prehitro in barva pušča za seboj suhe drobce.

Če je v stanovanju občutno preveč vlage in imamo težave s plesnijo, lahko izkoristimo pojav prehitrega
sušenja in belimo stanovanje ko je padajoča Luna v Levu. Luna v Levu je padajoča od avgusta do februarja.

Od 14. aprila do 28. aprila je Luna rastoča (v dvigu). Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži
napravljeni v tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja
nam v teh dneh ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo
delo opravljeno hitreje, bolje in s precej manj muke.
Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

Posebno opozorilo:

Hipokrat je zapisal: Ne dotikaj se z železom nobenega telesnega dela, ki ga vodi znamenje skozi katerega
Luna pravkar potuje.

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Vodnarju, ni primeren dan za operacijo krčnih žil.
Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje pa uspejo
operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji krčnih žil:

najbolj neugodno: polna luna v Vodnarju
zelo slabo: rastoča luna v Vodnarju
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Vodnarju
dobro: padajoča luna v drugih znamenjih

Lep pozdrav do naslednjič, namesto da vas »meče Luna«, naj vas Lunini cikli podpirajo.

Zvone



Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec aprilje mesec ognja, ko se bo

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

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

V tem mesecu bodo prišli rezultati vaše setve, ki ste jo opravili v prejšnjih 5 mesecih. Pomembno je, da
zaključite tisto, kar delate zadnje tri mesece. Rezultati bodo prihajali zelo hitro in bodo sorazmerni z
vloženim trudom in energijo. Kar pomeni, da boste želi samo, če ste sejali in da bo pridelek sorazmerno
velik s količino nege, ki ste mu jo posvetili. Zapišite si svoje cilje na vseh področjih, ki so vam
pomembno in se jasno naravnajte na to, kar si v svojem življenju želite in ne na tisto, česar nočete več.
Zelo jasno boste razmišljali in pomembno je, da ne poskušate ljudi okoli sebe prepričati v stvari, ki bi jih
morali narediti. Negujte svoje telo in dušo!
Kristali, ki lahko pomagajo: Dioptaz, Sodalit

Pred vami je mesec v katerem boste uživali v družbi ljudi, ki vas obdajajo. Ljudje vam bodo z veseljem
priskočili na pomoč tako v osebnem kot v poslovnem svetu. Pomembno je, da sprejmete ponujeno
pomoč in dovolite ljudem, da vam naklonijo čas in pozornost, četudi bi raje vi pomagali drugim.
Sprejmite in se zahvalite brez občutka, da ste komurkoli karkoli dolžni. To ni vedno lahko, še posebej za
vas. Čutili boste lahkotnost in stvari bodo tekle gladko. Drobna nesoglasja in težave, ki jih boste opazili
boste z lahkoto rešili, pomembno je, da si upate spogledati z njimi. Preživite več časa z otroci in živalmi,
pojdite v naravo. Dolgi sprehodi vam bodo koristili. In smejte se!
Kristali, ki lahko pomagajo: Akvamarin, Roževec

April vam bo pokazal s čim v svojem življenju niste preveč zadovoljni, kaj bi radi spremenili, v katero
smer bi se radi premaknili in kaj vam ne ustreza več. Ker je aktivnost za vas ključnega pomena bo v tem
mesecu morda ključno to, da se boste notranje umirili in ne boste kot pobesnela žival skakali na mestu.
Bodite potrpežljivi! Verjetno bo mesec naporen, saj si lahko obetate spremembe, lahko se pokažejo
priložnosti za selitev ali spremembe v stanovanju, zamenjava službe ali le zamenjava pisarne. Pozorno
načrtujte in dobro premislite, preden se odločite za spremembe. Spoznali boste kaj si želite delati in s
kom si želite družiti in nekateri ljudje bodo odšli iz vašega življenja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Iolit, Opal

Sedaj je čas, da z zanosom pogledate v svojo prihodnost in se odločite kaj si želite početi, katere
možnosti in priložnosti vas čakajo v življenju. Vaša sposobnost širokega pogleda vam v oktobru daje
možnost vpogleda v širšo vizijo. Hkrati pa boste dobili zalet, da s pogumom in vztrajnostjo, ki je ena od
vaših vrlin, dosežete vse tisto, kar si želite. Prisluhnite srcu in si dovolite, da vas vizija popelje do
uresničitve vašega cilja. Mesec bo naporen, saj bo priložnosti veliko. Vse se bo odvijalo z veliko
silovitostjo in naglico, zato je izjemno pomembno, da znate z obema nogama ostati trdno na tleh.
Dokončajte svoje obveznosti pravočasno!
Kristali, ki lahko pomagajo: Črni turmalin

April bo mesec, ko se boste iz divjega ritma prejšnjega meseca znašli v svojem notranjem mirnem
kotičku. Imeli boste priložnost, da sprejmete vse tiste misli in občutke, ki se pojavijo, ko ste sami s
seboj. Vaš trenutek v soju reflektorjev je mimo in energija vas bo usmerila v notranjost, v notranje
raziskovanje potencialov za prihodnost. V vas se dogajajo notranje spremembe in postavljate energijo
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delovanja za naslednjih devet mesecev. Vaš pogled na svet in na ljudi se bo verjetno spremenil in morda
se bodo pojavili strahovi, ki jih niste vajeni. Pogovorite se z nekom, ki mu zaupate in se soočite s tistim,
kar bi vas utegnilo v prihodnosti omejevati.
Kristali, ki lahko pomagajo: Labradorit, Granat

April bo idealen čas za sanjanje, za načrtovanje, za študij in za učenje vsega tistega, kar menite, da boste
v prihodnosti potrebovali. Pomembno je, da si dovolite svobodo, da vse kar delate, delate sproščeno in
premišljeno. Zberite informacije, ki so potrebne za izvedbo vašega načrta in se pogovorite z ljudmi, ki
jim zaupate. Bodite prijazni do ljudi, ki vas obkrožajo. To je čas, ko sebe osrečujete s tem, ko pomagate
drugim. Hkrati se povezujte z ljudmi, ki razmišljajo podobno kot vi. Tako boste ustvarili ozračje zaupanja
in dobrih odnosov in k sebi pritegnili potrebne informacije in nasvete. Naglica in prehitre odločitve v
tem mesecu niso priporočljive!
Kristali, ki lahko pomagajo: Lapis lazuli, Magnezit

Mesec april prinaša nove izzive. To je čas, ko se bodo stvari začele odvijati z veliko naglico. Čas v katerem
boste spoznavali nove obraze in se srečevali z novimi ljudmi. Imeli boste pretanjen občutek za tiste ljudi,
s katerimi boste lahko v prihodnje sodelovali tako v osebnem kot v poslovnem svetu. Priložnosti bodo
kar deževale in odprta so vsa vrata za izpeljavo zastavljenih načrtov. Pomembno je le, da se zavedate, da
so vam pri tem drugi le v oporo, vi pa boste morali narediti vse potrebne korake. Občasno napetost v
telesu sproščajte skozi telesno dejavnost in ne pozabite uživati v svoji družbi!
Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Obsidijan

April bo zanimiv mesec, saj boste tako kot marca polni malo manj znane energije, ki vam daje izziv in
moč, da te izzive sprejmete. Marec vam je ponudil obilico novih možnosti, hkrati pa nimate nobenih
oprijemljivih rezultatov vaših aktivnosti. Sedaj se bodo pokazale določene usmeritve in rezultati, ki vam
bodo dali poriv za razširitev vašega delovanja. Navdušenje nad idejami bo veliko, zato bodite
osredotočeni na detajle in pazite, da vas entuziazem ne odnese popolnoma. V tem mesecu se bo
pokazalo katere svoje iniciative boste nadaljevali in katera so tista področja, v katera boste vlagali manj
svoje moči. Ni modro, da začnete s popolnoma novimi smermi delovanja!
Kristali, ki lahko pomagajo: Oniks, Karneol

Modro je vztrajati na zastavljeni poti, saj pogosto rezultatov ne vidimo takoj. Preglejte svoj napredek in
svojo držo. Pomembno je da vidite svojo pot in greste k svojim ciljem. Ne delajte velikih sprememb in se
raje učite skozi opazovanje. To je čas za popravke, poliranje in popravke na izbrani poti. Vzemite si čas za
pregled svojih vizij in prisluhnite svoji notranjosti, kaj je tisto kar si resnično želite! April bo čas, ko vam
bo življenje pokazalo kaj bi lahko naredili bolje, na boljši način, kaj delate dobro in kaj v enaki smeri
nadaljevati naprej. Potreba po organiziranosti v tem mesecu bo velika in čas bo idealen za čiščenje
fizičnih omar, kot tudi miselnih vzorcev v svojih glavah.
Kristali, ki lahko pomagajo: Pink Turmalin, Peridot
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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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