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Pozdrav svetlobe !
Lepota nam odpira vrata v zadnji mesec leto pot vase. Je tisti aspekt,
ki odpira vrata du

V letu 2011 vam
! Delite z drugimi sebe v svoji najbolj

Do naslednji sne utrinke

šnjega leta. Lepota pa odpira tudi
še in nam omogo še in

dolgo
šo in od tam je prišlo

razumevanje kaj je pomeni moja vizija templja za boginje. Dojela sem, da je boginja, ki se ponovno
prebuja, naša duša, ki je arhetipsko gledano boginja. Skozi širši pogled iz arhetipskega nivoja se je
zgodil AHA moment, ki je zavalil sneženo kepo, ki se je po prvem momentu poriva, za

želje in kje naj poženem korenine. V novembru je bilo zame kot bi vse kocke padle na pravo mesto.
Vodstvo in pomo

prostor, ki je le
posledica hrepenenja mojega srca po lepoti in potrebe po mirnem koti

ženi korenine,
nau

želim veliko svetlobe. Naj bo leto Dovolite si biti v tišini,
spoznavati sebe, biti pristni in se imeti radi ši podobi in jim
dovolite, da vas imajo radi, vas razvajajo, negujejo in podpirajo. Bodite sami sebi svoji najboljši
prijatelji. Anam Cara

žinke

ča pristen stik s samim seboj. Lepota je del misije moje du
časa nisem razumela, kam me pelje in kaj je tisto, kar naj bi z njo čisto zares počela, razen vseh

svojih hobijev, ki jo nedvomno vključujejo. Lepota mi je odprla vrata v du

čela valiti sama
od sebe. Moja srčna zahvala gre prijatelju, ki je odigral mojega čarovnika in mi je razvozlal, kaj so moje

č, ki sem jo prejemala je bila izjemna. Moja dojemljivost za informacije na vseh nivojih
pa tudi. In tako se je iz telefonskega klica, ki me je postavil v center Ljubljane rodil

čku, kjer bom lahko opravljala
ponovno povezavo, ritual, ki mi je segel v srce, kajti v njem prepoznavam vedenje iz preteklosti in
prihodnosti. In tako sem dojela bistveno lekcijo zemeljske zvezde; prizemljevanje, po

či se kako jih pognati in kako jih izpuliti, ko je to potrebno. Naj bo to stvar izbire!

čarobno in izjemno.

č pa pojdite ven lovit , angelske in magičen vilinski prah

Taja Albolena

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Z ljubeznijo ne moreš trgovati,
izbire nimaš.
Ljubezen je zrcalo.
Če si dovolj pogumen,
da vanjo se zazreš,
odseva tvoje bistvo.

-Rumi



Iz meseca v mesec je čutiti kot bi nas navijali na vedno vi
čanja. Vedno večji izziv nam je vlačiti s seboj vso zgodovino, ki jo imamo skrito v svoji psihi, vse

navezanosti, vse zamere, zaprisege... Če smo s prehodom 10:10 stopili v popolnoma novo realnost bivanja,
smo s prehodom 11:11 te energije bolj integrirali. In prehod, ki nam ga prina

čutite to spremembo, ki je v
zraku? Milino in ne

Kaos in zmeda, ki ga izku

či, prehod o katerem
či, ponovno vstajenje, postati luč in bivati v luči.

čnega sistema na luč, ki se prebuja v nas, kajti če tega ne storimo, to za telo pomeni velik stres.
Hkrati s tem pa ta ista luč osvetljuje vse tiste aspekte v nas, tiste strahove, zamere, upravičenosti, ki smo
jih do sedaj uspe

čna vpra
čamo bogu, univerzumu, kakorkoli poimenujemo

to najvi čno. Ko sem sama stopila po tej
poti si niti v sanjah nisem predstavljala na kaj se podajam in kaj vse mi bo odvzeto, kaj vse bom morala
spustiti, da bom prepoznala svojo pot in ostala na njej. Levimo se kot kače in mnogi so si ta proces
predstavljali popolnoma drugače. In verjemite, ko vam rečem, da so najbolj nezamisljive in nore poti tiste,
ki vam jih bo du čje čude

čas čude č boste počeli vi. To je v vas.
Ko bi se zavedali kak č, kak č ne bi sabotirali na tej
poti, ki ji pravimo

Ne pozabite, da imate na voljo milosti, ki vas vodijo po poti ljubezni in rasti. Kajti v resnici imamo edino
izbiro v vsakem trenutku ali izberemo ljubezen ali strah. Rast ali stagnacijo in uničenje. Regeneracijo ali
stagnacijo. Odprtost ali zaprtost in čitenje. Milost ali temno strast. Luč ali temo. Dobro ali slabo.
Res je,

čitenju in
zaprtosti. To dvoje se med seboj izključuje. In kot dr. Bruce Lipton tako lepo razlo

čitenje in gre vsa energija iz jedra v stene celice, da
se za čiti pred napadom ali pa vso energijo usmeri v jedro, v procese rasti in obnove, oboje hkrati pač ne
more potekati. Torej, kak

In sinhronosti se dogajajo, ko si dovolite, da ste luč, da ste odprti za ljubezen, za obilje in za vse, kar si
čno opozori nase je njeno vedenje

in razpolo čenosti, marveč
sprejemanja ljubezni in sovra česar ne poznamo in to je
pogosto tudi neljubljeno, tisto, česar ne sprejemamo. Na časih je
edina pot k du
načine, s katerimi se podzavestno varujemo pred neprijetni-
mi občutki, ki jih s seboj za nas nosi usoda.
Podajte se torej vase! Izkoristite svetih 12 noči za
samo ozdravljenje in konec decembra za opu čanje in
odpu čanje vsega, kar
seboj. Mesec december vam bo ponudil veliko prilo

čanje. Zato odpu čajte z lahkoto in se soočajte s
svojimi sencami z ljubeznijo.

DIVINE.SI

šjo in višjo stopnjo zavesti, dojemanja in
dopuš

ša zadnji mesec v letu 12:12
nam bo pokazal ali smo pripravljeni dati obliko novi usmeritvi v našem življenju. Energije višje zavesti nam
bodo zmanifestirale nove usmeritve za delo in naše medsebojne odnose. Ali

žnost, lepoto in krhkost, ranljivost in odprtost ženske energije ... milosti.

šajo mnogi kaže na nepripravljenost spustiti svojo preteklost, spustiti prtljago in
se prepustiti, aktivno spustiti po toku nove vibracije, ki se dviguje v naših celicah. Izjemno pomembno je,
da svoje telo pripravite na to, da postane nosilec lu že vseskozi govorimo je utelešenje
lu Že v prejšnjem mesecu sem govorila o pomembnosti
priprave živ

šno skrivali. Mnogi se ne zavedajo, da je klic k prepoznavanju življenjske misije in
vprašanja zakaj sem tukaj in kaj je moja misija v resnici misti šanja, ki dajo znak naši duši, da smo
pripravljeni stopiti po poti svojega klica. In da s tem sporo

šjo silo, da naj odstrani iz našega življenja vse tisto, kar ni avtenti

ša pokazala kot prave in tiste, ki vam bodo prinesle najve že v vaše življenje. In
dejstvo je, da se premikamo v žev. In kot je rekel Jezus, vse to in še ve

šen potencial, kakšna mo šna ljubeen je v vas, se nikoli ve
življenje. In niti na misel vam ne bi prišlo, da bi zapustili pot, po kateri vas vodi božanska

sila kajti vedno imate na voljo vse, kar potrebujete, da naredite to, za kar ste tukaj. Vedno! Vprašanje je le
ali verjamete in zaupate, da je za vas poskrbljeno. In seveda kaj za vas pomeni, da je za vas poskrbljeno.

š
živimo v svetu polarnosti in vendar so polarnosti same po sebi nevtralne. Mi smo tisti, ki jim

dodamo pomen. Res pa je tudi da ne morete biti hkrati v ljubezni, rasti in odprtosti ter v strahu, š
ži na nivoju bioloških

procesov celica ali vso energijo usmeri v obrambo in š
š

šna je vaša izbira? In v tem trenutku? In v tem? Izbirate non-stop, 24/7.

želite. Vaša duša se ne prilagaja znanim življenjskim vzorcem. Kadar mo
ženje nenavadno in težko je živeti z njim. Živeti z dušo ni stvar vedenja ali ozaveš

štva, ki ju nosimo v srcu. Nezavedno je tisto,
š izziv je sprejeti svojo celovitost. In v

ši razmeroma neugodna. Prepoznati moramo

š
š želite pustiti v starem letu in za

žnosti
za odpuš š
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Moja molitev za zdravljenje:

Naj nič najdražji, ne zmoti tega trenutka miru.
Danes izbiram ljubezen
In to izbiro bom ponavljala vsak dan
Dan za dnem, v neskončnost
Danes se predajam luči
In izbiram, da ji služim dan za dnem
Jaz sem otrok Boga.
Danes izražam veličastnost Boga, ki je v meni
Dovolim moji luči, da sije
In dajem dovoljenje vsem ljudem
Da sijejo svojo luč.
Danes prepoznavam, da Božanska ljubezen v meni raztaplja
in razblinja vsa napačna stanja mojega uma, telesa in zadev.
Božanska ljubezen je v vesolju najmogočnejša
in raztopi vse, kar ni ljubezen.
Danes se osvobajam vseh svojih strahov
In v moji prisotnosti se osvobajajo drugi.

Jaz sem, kar sem, božanska.



Yule, Zimski solsticij, 21. december

Ključ: Umirjenost, počitek, oklevanje
Simbol: Venčki iz smrečja, božje drevce, bršljan,
omela, zlata sveča
Kristal: Rubin, Smaragd, Diamant

31.10

21.12.je dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši.

Sile v naravi počivajo, se usmerjajo
navznoter. Vendar se globoko v nedrjih Zemlje novo
življenje pripravlja na rast.

je po legendi stari bog umrl, se vrnil domov na
Drugi svet ali Tir - Na - Nog in potrpežljivo čakal na
ponovno rojstvo ob zimskem solsticiju.

Temna polovica leta se prelevi v svetlo polovico.
Naslednji dan bo Sonce malo višje na nebu in dan bo
malo daljši.

PO SE BN OST T EG A MESEC A. . . YUL EPO SE BN OST T EG A MESECA. . . YULE

Ko je Krščanstvo prevzelo poganske praznike, so Yule začeli praznovati kot Božič. Prevzeli so tudi mnogo
poganskih simbolov povezanih s tem praznikom luči. Prižiganje sveč in obešanje venčka na vrata sta samo
dva od najbolj poznanih simbolov Luči.

Mitološko gledano je na Yule boginja rodila sončnega boga, na najdaljšo noč zato vsako leto praznujejo
ponovno rojstvo - sonca.

Povezujemo se z boginjami, ki predstavljajo aspekt matere. Najdaljša noč v letu se je imenovala Materina
noč, saj je v temi boginja še enkrat rodila Luč. Isis je rodila Horusa, Freya sina Baldurja, gre za simbolično
rojstvo Luči. Freya je boginja magije, sonca, moči in molitve. Njen simbol je omela, ki simbolizira mir in
ljubezen ter obljublja poljub vsakomur, ki se sprehodi pod njo.

To je dan preobratov, ključen trenutek, ko se začne nov cikel. Dvanajst dni božiča se začne 21. decembra in
traja do 6. januarja, ko so praznovali mali božič, v tem obdobju so se obdarovali.

Na ta dan postavite božično drevesce. Okrasite ga z zlatimi in rdečimi okraski, ki tradicionalno, skupaj z
zeleno predstavljajo novo rojstvo.

Po stari tradiciji so na ali e so li
bila

Na ta ve

V tem

Pridru

poljih se prižg kresov . Otroci hodi od hiše do hiše z jabolki in pomarančami v
košari, ki je narejena iz zimzelenega stebla. Jabolka in pomaranče predstavljajo Sonce. Stebla
simbolizirajo neumrljivost. Božično drevo, omelo in bršljan so povabilo Naravi, da se pridruži proslavljanju.
V ta namen v bližini vhodnih vrat nameščamo vejico božičnega drevesca.

čer Velika Mati rodi otroka upanja. Na najdaljšo noč v letu so predniki proslavljali ponovno rojstvo
sina, ki bo segrel zmrznjeno zemljo in omogočil, da se bo iz semen, ki jih je skozi dolgo zimo varovala
Zemlja, razvilo novo življenje. Prižigajo se sveče in kresi v pozdrav novorojenega sina. Vrnjena luč zaključi
cikel življenja, smrti in ponovnega rojstva.

času ponovnega rojstva se začnemo bolj zavedati svoje povezanosti z angelskimi energijami, ki so del
nas in so v nas. V tem času nas na svojo prisotnost začenejo opozarjati z vseh koncev. Pojavljajo se na
televiziji, v trgovinah jih videvamo na policah, z njimi se obdarujemo in z nami so, da nas spomnijo, kdo
smo v resnici in da so del nas in v nas.

čno popotovanje z boginjo Isis pri
č ponovno rojenega Horusa v sebi. Vabljeni!

žite se mi na praznovanju 21.12. ob 18. uri, ko bomo skozi zvo žgali
lu
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December bo ponudil precej priložnosti za transformacijo, če si boste le to dovolili.
V tem mesecu bodo ob polni luni (21.12 ob 9:18 v ozvezdju Dvojčkov) na plan prišle raznorazne težave v
zvezi s komunikacijo. Ob polni luni bo skoraj sočasno (21.12. ob 9.15 ) tudi lunin mrk, kar na splošno
pomeni pomanjkanje ženske oziroma Yin energije, ki umirja, neguje, tudi zdravi. Običajno lunin mrk precej
bolj občutijo ženske, seveda pa tudi moškim ne prizanese, čeprav moške praviloma bolj zmoti sončev mrk.
Luna predstavlja negovanje, zaščito. Arhetipsko jo občutimo kot mati, kamor se zatečemo, ko potrebujemo
zaščito in negovanje. Luna si zapomni tudi dogodke, oziroma občutke, kako je bilo, ko smo potrebovali
nego in zaščito, in kaj se je zgodilo potem. Ti občutki so shranjeni globoko v našem nezavednem in pridejo
na dan nenapovedano. Luna je tista, ki je »kriva« za naše čustvene reakcije, ki so včasih povsem
nerazumske, dostikrat nas ravno te reakcije »porinejo« v težave.
Ko se »vklopijo« lunini vzorci, na dan privrejo močna čustva, ki nas popolnoma preplavijo. Če ima naša
Luna v sebi kakšne travme, oziroma neprijetne izkušnje, bomo takoj predpostavljali, da se bo situacija
odvila tako, kot ima naša osebna Luna v spominu in temu primerno bomo tudi reagirali. Če je star vzorec
negativnih izkušenj dovolj močan, nas bo pač potegnil vase in zopet si bomo skreirali težave.

Naša reakcija in reševanje problemov, kadar smo pod stresom je največ odvisna od tega, kako je
postavljena naša Luna. Znamenje pove, na kakšen način se odzovemo, ko smo pod stresom, hiša v kateri
imamo Luno, pa pokaže na katerem področju, se nam to največkrat dogaja.

Na primer Luna v Levu se odzove silovito, teatralno. Ljudje, ki je ne poznajo, se lahko zelo ustrašijo te
reakcije, saj ne vedo, da ta Luna vedno pretirava, Luna v Ovnu se odzove v trenutku, ko začuti, da je
napadena, lahko tudi fizično obračuna z osebo, ki jo čuti, kot napadalca, dobra plat te lune pa je v tem, da
ne nosi zamer iz preteklosti. Ko je odreagirala, tega nikoli več ne »pogreva«. Luna v Biku, ne pozna panike.
Ko je pod stresom, deluje na fizičnem nivoju in se zaposli s tem, da problem rešuje na praktičen način,
Luna v Devici vedno analizira problem, vendar se ji rado zgodi, da se zaplete, saj »gleda drevesa in ne vidi
gozda«. Luna v Škorpijonu ima dostikrat zelo veliko zamer, pripravljena se je maščevati za krivico, pa če tudi
bo to tudi njej škodilo, pa tudi če mora dvajset let čakati na priložnost, da vrne »milo za drago«. Luna v
Dvojčkih se »izmaže« z govorjenjem, Luna v Tehtnici bo naredila vse, samo da ne bo »špetira«, Luna v
Strelcu je filozof in se preveč ne ubada s čustvenimi problemi, Luna v Raku pa zelo čuti energije drugih in
dostikrat čustveno predeluje težave drugih, zelo nerada tudi spušča ljudi iz svojega življenja, Luna v
Vodnarju izgleda kot flegmatik, v prepiru se nikoli ne postavi na nobeno stran, saj ve, da je lahko današnja
resnica, jutrišnja laž.

Na način kako se oseba odziva vplivajo tudi aspekti določenih planetov z Luno. Na primer, če tvori Luna
kakršen koli neharmoničen aspekt ( kvadrat, opozicija, konjunkcija) s Saturnom, so velikokrat Lunine težave
lekcije. Ponavadi se taka oseba počuti, da ni dovolj dobra, da nima dovolj izkušenj, da je prekršila neka
pravila, da ni dovolj lepa, da ni dovolj pametna….

Neharmonični aspekti s Plutonom, ponavadi kažejo na preizkušnje na življenje in smrt. Oseba se dostikrat
znajde v situaciji ko jo notranje neravnovesje ali zunanje okoliščine skoraj ubije, vendar, ko te travme
predela, jo na to temo nikoli več nič ne spravi s tira. Taka Luna bi si lahko tudi »pridelala« kakšnega raka na
spolnih organih, če bi ji uspelo spustiti lunine zamere, pa bi si raka tudi »čudežno« ozdravila.

Vsi aspekti z Neptunom kažejo na nekoga, ki ima zamegljen pogled na svoje in tudi čustvene reakcije
drugih. Taka oseba vedno najde opravičilo za butaste reakcije drugih, načeloma je ponavadi ravno to tisto,
kar »jo nese«. Taka Luna ponavadi vidi svojo mamo, pa tudi ženske na sploh kot svetnice, ki so žrtve
nesrečnih okoliščin. Včasih taka Luna kaže tudi na enega od staršev, največkrat mamo, kot odvisnika, ali
nekoga, ki živi povsem v svojem svetu in ima zelo slab stik z realnostjo.

Aspekti s Jupitrom na splošno kažejo, da se vse srečno razplete, v nekaterih primerih pa se tudi zgodi, da
Jupiter, čeprav ga imenujejo dobrotnik in naj bi nosil srečo in obilje, težave pomnoži, največkrat je rezultat
takega »množenja« viden v obliki odvečnih kilogramov.

Aspekti z Marsom kažejo na borbo, vendar to ni nek strašanski boj kot pri Plutonu, pač pa bolj v smislu, da
se vedno nekaj dogaja, da smo vedno v akciji, pri ženskah včasih tudi kaže na kakšne lažje operacije na
rodilih.
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Hiša v kateri je Luna v natalnem horoskopu, kaže kje se najbolj kaže vaša Luna. Luna v prvi hiši kaže na to
kako nas drugi vidijo, taka Luna navzven izgleda kot popolna mama, Luna v šesti hiši na primer, je vedno
mama svojim sodelavcem in jih vedno na nek način ščiti in neguje, Luna v tej hiši je lahko tudi povezana s
kakšnimi zdravstvenimi težavami, seveda v primeru, da ima obilico nerazrešenih vzorcev, Luna v sedmi hiši
je svojemu partnerju bolj mama kot ljubica, Luna v enajsti hiši igra mamo svojim prijateljem, zelo rada
deluje v raznih društvih, kjer je zopet vsem mama. Najtežje pa je z Luno v dvanajsti hiši, saj je to hiša
nezavednega. Planeti v tej hiši delujejo samo s pol moči, tako da je tudi Luna zelo slabo vidna in ima samo
polovično moč delovanja. Dostikrat taka Luna tudi kaže na pretrgan ali slab stik z materjo.

V tem mesecu bo tudi Merkur retrograden in to sicer od 11. do 29. decembra, kar pomeni, da bo poleg
luninega mrka precej težav tudi v komunikaciji. Ob retrogradnem Merkurju je ponavadi komunikacija
otežena, zato je treba paziti, da, če nekaj obljubimo, to tudi naredimo, v tem času se veliko teže
»izmažemo«, če obljubljamo nerealne stvari.

To tudi ni čas, da bi s komerkoli »razčiščevali«. Če se pojavijo problemi v komunikaciji, je potrebno
pogledati predvsem pri sebi, zakaj se nam to dogaja. Če bomo skušali »razčiščevati« z drugimi, se lahko le
kvalitetno sporečemo, kasneje pa izrečenih besed ne moremo več »potegniti nazaj«.
Če vam bo v tem obdobju nagajal računalnik, če bodo kasnile dobave materiala, če boste obtičali v
prometnem zastoju, je to v tem času normalno in ni nobene potrebe, da se zaradi tega razburjate. Vedeti je
potrebno, da se v času retrogradnega Merkurja, stvari, ki običajno tečejo rutinsko, rade zakomplicirajo. Teh
težav nimate samo vi, tako da mirno lahko počakate na konec tega obdobja, pa se bodo stvari uredile same
po sebi, torej nima smisla, da izgubljate energijo in živce, če je le možno, prestavite reševanje problemov
ali podpisovanje pogodb na obdobje po retrogradnem Merkurju.

Retrogradni Merkur je predvsem namenjen pogledu vase, razčiščevanju naših notranjih problemov, nikakor
pa ni namenjen komunikaciji z ostalim svetom.

Glede na lunine cikle je najboljši čas za spuščanje negativnih vzorcev, prepričanj, občutkov, ravno ob mlaju.
Mlaj bo 5. decembra in sicer v ozvezdju Strelca. Strelec arhetipsko predstavlja očeta, avtoriteto, plodnost,
tudi moč, zato bi bilo zelo koristno, če poizkušamo ob tem mlaju spustiti zamere ali negativne občutke na
te teme. Med grškimi bogovi Strelca predstavlja Zevs.

V grški mitologiji je bil Zevs vrhovni bog. Kot je poznan po svoji moči nad drugimi bogovi, po modrosti in
pravičnosti, je poznan tudi po tem, da je zelo rad pogledal za lepimi zemljankami. No, pravzaprav ni samo
gledal, pač pa se je velikokrat zapletel z njimi v razmerja in tako zaplodil množico otrok. Ker tudi Bogovi
očitno imajo nekoga nad seboj, je tudi on imel ženo Hero, ki je bila izredno ljubosumna in je imel kar precej
opravkov s tem, da je skrival svoje ljubezenske osvajalne pohode. Lepim zemljankam je to seveda
povzročalo kar velike dodatne težave.
Ko je zapeljal lepo Evropo, se je spremenil v Bika in jo na svojem hrbtu odpeljal čez ocean v na drug
kontinent, ki se danes imenuje prav po tej deklici. Seveda Evropi ni bilo lahko, ko je bila tako odrezana od
vseh domačih v daljni deželi, pa tudi ljubimec Zevs se je moral vračati k ženi.
Ko je osvajal lepo Io je nad delom zemlje kjer je dvoril lepotici, ustvaril temo, pa prevara ni uspela.
Ljubosumna Hera je takoj posumila, da jo njen mož Zevs zopet vara, zato je spremenil Io v kravo, da žena
ne bi ugotovila njegovih namer. Hera je sicer opazila prevaro, vendar se je naredila, kot da nič ne ve in Io je
dolgo blodila po svetu kot krava in nihče od njenih domačih je ni spoznal. Po dolgi kalvariji se jo je končno
usmilila celo Hera in jo je spremenila nazaj v žensko. Io je potem menda ostala v Egiptu, tam je bila
poznana pod imenom Isis, ljudstvo jo je častilo po božje.
Poleg teh dveh lepih zemljank, je imel Zevs »afere« še z mnogimi drugimi ženskami, govori se celo da je
nekaj imel s svojo hčerko Afrodito (rimsko Venera), vendar pa verjetno ni na mestu, da bi bogove
obtoževali krvoskrunstva, torej bo najbolje, da predpostavljamo, da so to samo zlobna natolcevanja.

Torej, lahko se postavimo na stališče, da nam bo december »požrl vse živce«, saj bo Merkur retrograden,
pa še zaradi Luninega mrka, nihče ne bo imel nobenega potrpljenja in bodo vsem »sekali ven« najbolj
negativni moški principi ( borba za moč, koga je treba »zlomit«, zaverovanost v svoj prav, razkazovanje
moči….), lahko pa to vzamemo kot priložnost, da spustimo naše negativne vzorce, ki nas ovirajo že celo
življenje, saj so sedaj najbolj vidni.
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Vedeti je namreč treba, da so dostikrat stvari, ki nam gredo pri drugih najbolj na živce, tudi naše lastnosti,
ki jih pri sebi ne moremo videti, pa so bili drugi tako »prijazni« da so nam nastavili zrcalo in pokazali kam
tako ravnaje pelje in kako to izgleda navzven.

Za večnim potrjevanjem svoje resnice, se ponavadi kaže nesigurnost v svoj pogled na svet, saj če v resnici
veš, da imaš prav, te ne zanima, kaj si drugi mislijo o tem.

V borbi za moč in vpliv, se kaže naše priznanje, da smo v resnici nemočni. Če bi bili močni, nas tako ali tako
nihče nebi mogel premaknit, ne glede na to ali imamo prav ali ne.

Z večnim bojem za poštenost in razumevanje med ljudmi, dokazujemo samo to, da tega ni in ga nikoli ne
bo, pa če se še tako trudimo.

Če nas moti v dno duše nepoštenost in izigravanje zakonov, kraja in če se s tem borimo, zopet dokazujemo,
da na svetu obstaja samo barabija in da nikoli ne bo bolje, pa če se »na pol pretrgamo«

Če nas jezi, da so ob sneženju ceste neočiščene, pa smo bedaki, saj je vsakomur jasno, da je ob sneženju
promet otežen, da ne more ravno pred njim vedno vozit snežni plug in mu sproti čistiti ceste….

Naj vam december odnese obilico nerazčiščenih travm, da boste lahko v leto 2011 stopili popolnoma
neobremenjeni in pripravljeni na srečo in obilje.

Zvone

V skladu z Zvonetovimi priporočili vas
v soboto 4.12.2010 vabim na odpu čanje zamer očetu v Hotel Garni Bukovica pri Novi Gorici ob 18. uri in
v nedeljo 5.12.2010 v Ljubljano ob 17. uri na Miklo čevo 13 v Divine.

š
ši

Pogledali si bomo arhetip očeta in kaj skriva v sebi za nas in kot smo pred letom naredili za mati, bomo ob
tej priliki naredili za očeta in mu odpustili vse moribitne zamere in zaprisege, zaobljube in uroke.
Vabljeni, da se nam pridružite! Prosim, da svojo prisotnost potrdite na e-pošto taja@divine.si!
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ČAROI
času sem z vami kot zaveznik, ki vas prebuja v lastno pristnost in avtentičnost. Pomagam

vam na nivoju du času izjemnih izzivov pomagam pri premagovanju strahov. Spodbujem sintezo
uma in srca in čistim vse, kar ovira to povezavo. Pomagal vam bom pri prehodih in spremembah, pri
prilagajanju na nove energije in pri utele čnem nivoju. Če imate te

.

čutite utrujeni in brez energije, me imejte v svoji bli

Čaroit je izjemen kamen, ki so ga na čje
Čaroit je znan kot kamen, ki nam pomaga preseči obsesije in pritiske. Pomaga prizemljiti duhovni aspekt
človeka in odpira vi čakre, čakro in du . Pomaga
aktivirati latentna notranja znanja, ki vas vodijo po poti du

črpani, čutite izgorelost vas bo čaroit napolnil in dvignil va
Če imate strahove, nočne more ali slab spanec si

čaroita dajte pod blazino preden greste spat.
čite se od polnosti

člove Čaroit je izjemen v spominjanju kdo v resnici ste in zakaj ste tu.
Pomagal vam bo pri postavljanju osebnih meja in da boste svoje zadeve ločili od zadev drugih.

čaroita je v tem, da vsebuje različne kamenine in barve, črno, belo in vijolično. Vijolična je tista,
ki nas postavi bli čilu. Črna prizemljuje vijolični

čaroit izjemen saj nas odpira tako navzgor in čisti du čisti
zemeljsko zvezdo. Črni del dendrita vam pomaga raziskati naravo strahov, ki jih nosite v sebi. Bela pa
predstavlja vključke kalcita, ki predstavlja povezavo z duhom. Čaroit vam bo pomagal prinesti strahove na
povr čin. Povezal vas bo z lastnim pogumom, da se boste osvobodili vseh
svojih strahov. Meditacija s čaroitom vam bo pomagala v procesu kontemplacije.

čin ”

T kamen transformacije
“V tem posebnem

Kadarkoli se
znajdete v situaciji, ki vam predstavlja izjemen izziv in se ji upirate sem va

”

Charo v Sibiriji.

Kadarkoli ste brez energije, iz

Kadarkoli vas je strah se postavite v neke vrste izgnanstvo,
lo

Zanimivost

: "Naj se sedaj razkrije moja pot slu

...

Afirmacija deve kristala

še in v tem

šanju in integraciji na celi žave s tem, da
ste v sedanjosti, v tem trenutku tukaj in zdaj, potem vam lahko pomagam pri sprejemanju

š zaveznik pri vpogledih in
spreminjanju perspektive, pogleda na stvari in na svet. Pomagal vam bom zmanjšati stres, skrbi in
frustracije. Moja posebnost je preobražanje negativnih vplivov skozi zdravljenje na vseh nivojih. Kadarkoli
se po žini, da vam pomagam nazaj v dobrobit, ki je del
realnosti božanskega. Pomagal vam bom z vpogledi v globine situacije in preobražanjem vsega, kar vas
ovira, da niste to kar ste.

šli samo na enem delu sveta in to je obmo reke

šje še posebej uravnoveša in odpira kronsko šno zvezdo
še in služenja v svetu.

šo vibracijo. Asistira
pri globokem spancu in aktivira intenzivno sanjanje.

življenja in hvaležnosti za življenje in se ne prepoznavate kot duhovna bitja, ki imajo
materialno, ško izkušnjo na Zemlji.

žje našemu duhovnemu izro žarek in ravno zaradi te
kombinacije je šno zvezdo, kot tudi navzdol in

šje in jih transformirati na lahek na

ženja, da jo objamem celostno in popolnoma, z
vedenjem, da sem na svoji poti varen/na in da se vse dogaja v milosti ina na popoln na .



Večina ljudi na Zemlji je zbiralcev. In večina se jih tega ne zaveda. In vendar vsako leto, ko manifestiramo
leto večina napi

čno verjamete, da ste tukaj s tem namenom, da pokljukate vse, kar je na va
č stvari? Iskreno povedano, jaz č. Ne, ne na drug način. Povedano

drugače, zavedam se, da č od mene kot le zbiranje stvari, dose In v tem svetem
času, če si dovolite prepoznati kaj svetost čisto zares pomeni, kajti ni le ma

ča čenjem, lahko popolnoma
prenovite, na novo postavite, spremenite svojo energetsko matrico. To je čas čude
čarobnost rabi ček poznati zakone po katerih svet deluje v teh novih časih. V mističnost,
skrivnostnost du

še celo vrsto svojih želja ... stvari. Zbirajo dosežke, stvari, ljudi. Prijateljica rada hodi v hribe
in kar jo vedno znova fascinira, ne glede na to na katerem kontinentu in na kateri gori se znajde s pohodniki
s katerimi potuje, je dejstvo, da je osvojitev vrha za mnoge še en odkljukan cilj v knjigi želja, ki so ga
uspešno dosegli. Ali resni ših
seznamih? Ve želim od življenja ve

življenje želi ve žkov in ljudi.
škarada ostarelih stricev, ki v

svojih kostumih igrajo igro, za katero verjamejo, da ima vsaj kakšno zvezo s š
žev in za to, da ujameš

š vsaj mal
še vas bom popeljala skozi 12 svetih dni, skozi arhetipski svet, ki je del vaše duhovne DNK.

Pa poglejmo :)

24.12.

25.12.

26.12.

Božični večer je prvi večer intenzivnega zdravljenja. Povezan z ozvezdjem Ovna. To je čas, ko se osredotočimo
na glavo, oči, nos. Moči zdravljenja za glavo so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko
naredite za svojo glavo, možgane, oči in nos ravno v tem dnevu. Arhetipsko je to dan povezan s ponovnim
rojstvom.

Priporočamo:
Izklopite svoje mobilne telefone. Koncentrirajte se na dogajanje v glavi, kar mislite se ti lahko dvojno
manifestira. Ne se jezit! Jeza vpliva na jetra, ta so povezana z očmi. Prižgite svečke (oven=ogenj), mantrajte,
pojte pesmi. Poslušajte prijetno glasbo. Ne razburjajte se. Ugoden dan za avtogeni trening, meditacijo,
vizualizacijo. Zapišite si zakaj ne zaupate svoji intuiciji, česa vas je strah?

Pomoč telesu:
Šentjanževko in arniko si lahko v obliki tinkture ali obkladkov položite na čelo, zmasirajte sence. Izpirajte sinuse
s slano vodo (naliješ slano vodo v nos). Kamilične obloge za oči. Privoščite si limfno masažo obraza in glave.
Lahko izvedete masažo lasišča.

Naslednji večer je povezan z ozvezdjem Bika. Moči zdravljenja za grlo so najbolj močne v času od 15. do 3. ure
zjutraj. Največ lahko naredite za svoje grlo, govorilne organe, mandlje, zobovje, čeljust, vrat, žrelo in ušesa. Bik
je povezan z uživanjem, zato si privoščite dobro hrano, sladke dobrote. Arhetipsko gledano je to

Priporočamo:
Ugoden dan za meditacijo. Ne hitite. Pomembno kaj poslušate! Ne kregajte se. Poslušajte prijetno glasbo. Čim
manj uporabljajte telefone. Ušesa so povezana z ledvicami, zato se danes ne jezite, prepoznajte svoje strahove
in jih transformirajte. Danes prepoznajte in si zapišite koliko se imate resnično radi. Druge imate lahko radi le
toliko, kot imate radi sebe. Odpustite svoji notranji ženski in vsem ženskim figuram v vašem življenju.

Pomoč telesu:
Grgrajte žajbljev čaj/materino dušica/ozko listnati trpotec. Zaprosite angele zdravljenje in deve zelišč da vam
ojačajo učinek čaja. S kamnom fluoritom si lahko masirate dlesni ali pijete fluoritno vodo za ojačanje zob.
Uporaba palčk za kurjenje ušes.

Večer je povezan z ozvezdjem Dvojčka. Dvojčki radi govorijo in danes je čas, da si priznate kakšne so vaše
zamere. Čas, da izrazite kaj vas je prizadelo, vas je kdo užalil, skomunicirajte stvari, ki vas težijo. Moči
zdravljenja za roke so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko naredite za svoja ramena, roke,
dlani in pljuča. Arhetipsko gledano je to

čas
prizemljevanja v fizično.

čas raziskovanja.
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Priporočamo:
Privoščite si masažo hrbta in rok, manikura. Pojdite na razvajanje v turško savno ali v parne kopeli. Zavedajte
se, da dihate. Pojdi v naravo. DIHAJTE! Danes si zapišite vse zamere do svojega notranjega moškega in vseh
moških figur v vašem življenju. Privoščite si večer ob smešni knjigi ali si oglejte komedijo in se pošteno
nasmejte.

Pomoč telesu:
Topli obkladki za pljuča. Obloge za roke. Namažite si roke z olivnim oljem. Privoščite si bolj pikantno hrano
(ingver, čili). Sladki koren v obliki čaja je idealen za čiščenje dihalnih sistemov, proti stresu. Pomaga, da se izloča
hormon, ki pomaga pri tvorbi seratonina. Če ste žalostni izčrpavate pljuča.

Večer je povezan z ozvezdjem Raka. Rak je izjemno povezan z družino. Danes je idealen dan za skupno krašenje
doma. Ustvarite si svoj sveti prostor. Dom je prostor, kjer se polnite z energijo.
Moči zdravljenja za pljuča so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko naredite za svoje prsi,
pljuča, želodec, žolč. Arhetipsko gledano je to

Priporočamo:
Preživite dan brez alkohola. Priporočamo pitje limonade za razstrupljanje telesa. Izogibajte se zakajenim
prostorom in kajenju. Uporabite dišeče svečke. Danes si napišite vse, kar vam gre na jetra. Tukaj manifestirate
svoje medsebojne odnose, zapišite si vse tisto, kar si želite v svoji družini.

Pomoč telesu:
Posebni čaji: rman (jetra),mleč. Preživite dan v bazenu in plavajte, razvajajte se v jakuziju. Priporočamo solne
kopeli: stresite

Večer je povezan z ozvezdjem Leva. Lev je povezan z glamurjem. Danes je primeren dan za kraljevsko večerjo.
Moči zdravljenja za srce so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko naredite za srce, arterije,
hrbtenico in trebušno prepono.Arhetipsko gledano gre za

Priporočamo:
Dan za sprostitev. Dan za razkošje. Dan zabave. Privoščite si tajsko masažo, masažo z vročimi kamni, masažo z
vročimi zelišči ali tibetansko masažo (lev je ognjeni znak). Pojdite v družbo, še posebej, če ste samski. Povejte
vse kar te leži na srcu, dajte žalost ven iz sebe. Zapišite si kakšne partnerske odnose si želite.

Pomoč telesu:
Globoko dihajte. Sprostite hrbtenico. Izogibajte se dvigovanju težkih stvari. Ne priporočamo masaže pri
kiropraktiku. Uporabljajte kamilico, ki pomirja lahko kot eterično olje ali v obliki čaja. Za srce je izjemno
ugoden česen. Jejte česen, lahko česnovo juho ali česen v obliki kapsul.

.
Večer je povezan z ozvezdjem Device. Device so rade urejene, zato lahko ta dan izkoristite za organizacijo
stanovanja. Zavrzite stvari, ki jih ne uporabljate več, pospravite kramo, lahko je to dan zadnjega urejanja pred
prazniki. Moči zdravljenja za živce so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko naredite za
želodec, črevesje, vranico, živčni sistem. Arhetipsko gledano gre za prve sadove, ki jih prepoznamo v sebi.

Priporočamo:
Ta dan jejte lahko hrano. Ne razburjajte se in ne jezite se. Bodite v mirnem okolju, da se sprostite. Vranica nosi v
sebi življenjsko radost zato priporočamo, da si ogledate komedijo. Pojdite nekam skupaj z otroci. Danes delate
na svojem notranjemu otroku. Zapišite si tisto, kar želite spremeniti v svojem življenju na splošno.

Pomoč telesu:
Raje ne uživajte alkohola kajti jetra so ta dan bolj občutljiva. Lahko imate sadni dan ali se postite, ker danes
poteka intenzivna regeneracija prebavil. Ker je živčni sistem bolj občutljiv bodite s seboj zelo nežni.

27.12.

28.12.

29.12

čas predelovanja nabranih izku

čas dozorevanja.

šenj.

½ - 1 kg soli v banjo.
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30.12. in 31.12.

1.1

2.1

Večera sta povezana z ozvezdjem Tehtnice. Jin in jang se uravnotežata. Noč tehtnice se pojavi dvakrat, saj
predstavlja delitev med zgornjim človekom, svetlečimi in vidnimi ozvezdji ter spodnjo nepreobraženo
»živaljo« - konjem (centaurusom), nevidnim temnim zodiakom. Noči je zato trinajst, pa čeprav je znamenj
nebesnega svoda le dvanajst. Moči zdravljenja za kolke so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj.
Največ lahko naredite za kolke, križ, ledveni del, ledvica in mehur. Arhetipsko gledano gre za ozaveščanje
polarnosti; materialno in duhovno.

Priporočamo:
Pomembne so pozitivne vizualizacije. Uporabite dišeče svečke in dišeče palčke. Vonj je zelo pomemben.
Pojdite plavati. Najdite notranje ravnovesje in vse tisto kar ne želite več definitivno pustite v starem letu..

Pomoč telesu:
Svetujemo, da ta spodnji del hrbta dobro zmasirate. Povezava je tudi z maternico in jajčniki. Uporabite tople
obkladke. Pijte čim več vode. Skozi štiri kanale se strupi čistijo iz telesa in eden običajno prevladuje:
črevesje,mehur ,pljuča, koža. V teh dneh sta glavna ledvica in mehur, zato veliko pijte. Kolki predstavljajo
ravnotežje in harmonijo. Danes je dan, ko delajte stvari lahkotno in mehko. Ne hodite preveč, ne pretiravajte s
športom. Pojdite v savno: finsko/turško/parne kopeli.

Ob polnoči 31.12. si v zadnji minuti pred polnočjo na glas, če je to možno ali v mislih si ponovite vse kar puščate
v starem letu, prvo minuto po polnoči pa na glas ali v mislih si povejte, kaj si želite v novem letu: Hvala za...s tem
fiksirate energijo. Zelo pomembno je, kaj imate v glavi, kakšne misli! S 1.1. začnemo manifestacijo vsega
tistega, kar si v novem letu želimo. Vsak dan od 1.1. do 12.1. predstavlja zgoščeno energijo enega meseca.

.
Večer je povezan z ozvezdjem Škorpijona. Moči zdravljenja za reproduktivne organe so najbolj močne v času od
15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko naredite za sečevod in reproduktivne organe. Bodite pozorni kaj se vam
dogaja ta dan, postavite si visoke cilje za naslednje leto in se zahvalite za vse, kar že imate. Arhetipsko gledano
gre za mistično smrt osebnosti in ponovno rojstvo.

Priporočamo:
Vzemite si čas zase in za partnerja. To je dan za strast in intimnosti. Svoj dan lahko preživite v postelji. Privoščite
si sprehod ob vodi, če je mogoče dan preživite ob morju. Prebudite svoje notranje strasti, pomagajte si z
nadangel Haniel in boginjo Afrodito.

Pomoč telesu:
Vodna masaža ali masaža z oljem bo blagodejno vplivala na vaše telo. Priporočamo turško savno ali terarij.
Veliko pijte, najbolje čisto vodo.

.
Večer je povezan z ozvezdjem Strelca. Moči zdravljenja za jetra so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj.
Največ lahko naredite za jetra, boke, stegna in vene. Arhetipsko gledano gre za prepoznavanje modrosti.

Priporočamo:
Priporočeno je uživanje zelo lahke hrane in pitje veliko čiste vode. Oblecite si rdeče hlače ali rdeče žabe, da
pokrivajo stegna. Danes si dovolite, da iz vas pride avanturistični duh. Pojdite na izlet neznano kam. Napišite
kaj želite v tem letu podariti samemu sebi. Bodite kreativni ta dan.

Pomoč telesu:
Odpadne snovi se nalagajo v maščobe te pa tvorijo celulit. Anticelulitni tretma na ta dan je izjemno
blagodejen. Na bokih in stegnih se nalagajo v maščobo nerešene stvari povezane z očetom. Pomaga limfna
drenaža. Moškim se nalagajo v maščobo na trebuhu vse nerešene stvari z mamo. Naredite si kopel, zmasirajte
se z oljem npr. prečiščeno olivno olje.
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3.1

4.1

5.1

Ve

.
Večer je povezan z ozvezdjem Kozoroga. Moči zdravljenja za okostje so najbolj močne v času od 15. do 3. ure
zjutraj. Največ lahko naredite za Kolena, kosti, zobe, sklepe in kožo. Arhetipsko gledano s v tem

Priporočamo:
Ne hodite k zobozdravniku 25.12. in 3.1. Ne priporočamo smučanja in drsanja po 15. uri. Pazite na svoje kosti.
Ta dan si privoščite in uživajte. Pomembno je, da niste trdi do sebe, da znate uživati.

Pomoč telesu:
Privoščite si blatne obloge, nego kože, parne kopeli, savno. V vaših kosteh je življenjska energija, ko jo
porabimo nastanejo težave z kostmi, kot je osteoporoza. To energijo črpate iz sadja, zelenjave, zraka,
naravne vode studenčnice in narave. Gabezovo mazilo za sklepe. Ne pretiravajte z športom.

.
Večer je povezan z ozvezdjem Vodnar. Moči zdravljenja za meča so najbolj močne v času od 15. do 3. ure zjutraj.
Največ lahko naredite za meča, goleni, gležnje, kri, vene. Arhetipsko gledano se izrazijo darovi otroka.

Priporočamo:
Ne drsajte, ne smučajte in ne dvigujte težkih stvari. Gleženj si običajno zvijemo takrat, ki ne naredimo koraka
naprej, ko se upiramo novemu koraku. Postavite si vizijo za naprej, naredite bilanco svojega življenja, kaj je
tisto, kar v vašem življenju funkcionira, kaj bi spremenili.

Pomoč telesu:
Svetujemo pitje glogovega čaja. Povezava z zrakom, zato se nadihajte svežega zraka. Barvne terapije, delajte z
barvami. Prižgite solno lučko, glejte v barve. Priporočamo aurasoma terapijo.

.
Večer je povezan z ozvezdjem Ribi. Ribi zaključujejo ta cikel zdravljenja. Moči zdravljenja za stopala so najbolj
močne v času od 15. do 3. ure zjutraj. Največ lahko naredite za stopala, prste na nogah in pa limfo cel limfni
sistem. Arhetipsko gledano se zgodi ponovno vstajenje, ko je materija presvetljena z lu

Priporočamo:
Na ta dan je pomembna glasba. Pojdite plesat. To je dan za umetnost: gledališče, galerijo, pojdite nekam ven,
primerno za zmenek (lahko tudi sami s seboj). Ne priporočamo obiska casinoja (na barskih stolčkih nimaš stika
z realnostjo, zato lahko veliko zapraviš).

Pomoč telesu:
Primeren dan za refleksoterapijo, kopanje v slani vodi lahko samo namakate noge v slani vodi.

času rodite kot
bo

čjo, ki se je utelesila,
spustila v materijo. Na nek način gre za dematerializacijo.

žanski otrok.

č o arhetipih in kako se v teh dneh lotiti odpu čanja vsega starega in manifestacije novega pa v
seminarju, ki po novem vključuje, tako kot vsi moji novej

čanski astrolo čeni arhetipi s
katerimi delamo v teh 12 svetih nočeh in starodavno vedenje, ki ga ta koledar skriva v sebi.

4.12.2010 v Novi Gorici
11.12.1010 v Ljubljani
18.12.2010 v Mariboru

Vabljeni!

š
ši seminarji, veliko dela z arhetipskimi vzorci in

z alkimijo. Pogledali si bomo starodavni egip ški koledar, v katerem so vklju
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Alkimija je starodavna ve

Naša osebnost živi z obsedenostjo, da najde razlog in vzrok vsemu, kar se nam dogaja. Pozabili smo na
svetost življenja in se predali znanosti in razumu. To ni stvar zadnjih nekaj let ali desetletij. Naša strast do
intelekta in razuma izhaja iz časov velikih filozofov, iz časa, ko je umrla mistika, ko so preganjali magičnost
in izrinili iz sveta svetost. Nekako se ne moremo soočiti s kaosom, ki nas obdaja in menimo, da bomo s
kontrolo lahko stvari spremenili. Ljudi je strah, bojimo se neznanega, bojimo se kaosa. Hkrati pa mislimo,
da bomo lahko s pomočjo razuma in iskanja vzrokov našli pot ven iz krize, ven iz bolezni, ven iz kaosa.
Vendar smo dosegli konec dobe razuma. Naša pot ven iz te krize je v tem, da se povežemo z notranjimi viri,
do katerih vaš um nima dostopa. Spoznati se moramo z notranjimi zavezniki na

Se vam zdi kot da ste ujeti med dvema svetovoma? Kot da ste v kaosu iz katerega ne vidite izhoda? Se
bojujete z depresijo, ki presega običajno nerazpoloženost in je videti kot temna noč brez konca?
Dejstvo, ki se ga mnogi ne zavedamo je, da se doba fosilnih goriv bliža h koncu in s tem tudi mitologija, ki
smo jo stkali skupaj z njo. Vsi miti so povezani z našo prvo čakro, kajti skozi njo smo povezani s svojim
plemenom, s svojo družino, svojim narodom. In tokrat zaključujemo mite, ki pravijo, da če delam dobre
stvari, se mi bodo dogajale samo dobre stvari; miti privilegiranosti in miti upravičenosti se podirajo. Samo
prižgite televizijo in prisluhnite novicam. Ko se odklopimo od mitov se začne kaos.
Na seminarju si bomo pogledali, kako naredimo energetski vpogled vase, kje izgubljamo energijo in svojo
mo

Tokrat se moramo odločiti vsak posameznik zase. Ali želite ponovno najti ljubezen do svoje poti? Ali želite
svojo dušo nazaj? Ali hrepenite po svetosti v vašem življenju?
Informacije, ki jih boste pridobili na tem seminarju vam bodo pomagale vzpostaviti odnos z vašo dušo.
Spoznali boste novo paradigmo, svoje zaveznike iz globine svoje biti s pomočjo katerih soustvarjate svoje
življenje. Seznanili se bomo z dvema silama kreacije s senco in z milostjo.
Pogledali bomo v temno noč naše duše, v duhovno krizo, ki se po planetu širi hitreje kot pandemija gripe.

Zdravljenje ni iskanje razlogov zakaj smo zboleli in kdo je kriv, da trpimo, zdravljenje je v osnovi mistična
izkušnja. Soo

Šli bomo v sam center kreacije in si pogledali kako se lahko pozdravimo. Soo

Peljala vas bom skozi mistično izkušnjo, na popotovanje skozi vseh sedem čaker in na srečanje z našimi
zavezniki, ki se skrivajo v njih. Povezali bomo biologijo z našo dušo in pred vami je izjemno intenziven
vikend.

bili to, kar ste
prestra

Vabim vas, da se mi pridružite in se osvobodite. Da v sebi ponovno začutite svetost, dostojanstvo, mir,
sočutje in ljubezen in da se zaveste kaj je vaša življenjska misija.
Ta dvodnevni seminar je osnovan na izkušnji mojega osebnega popotovanja v temno noč moje duše in na
znanju s strani Caroline Myss, Gregga Bradena in Don Miguel Angel Ruiza.

š žanja žlindre v zlato, ki jo lahko izvajamo na razli

šole, šole misterijev. Tokrat vam predstavljam znanje, ki se je kalilo
skozi izkušnje zadnje leto in ki mi je dalo in mi še vedno daje ogromno navdihov in vpogledov. V

živimo je negovanje duše izjemno pomembno in znotraj negovanja je tudi notranja alkimija, ki
poteka skozi sedem kotlov, ki jih predstavljajo šega eteri

še duše, z milostmi, ki nam
lahko pomagajo ven iz “godlje” v katero smo se zapletli.

še vedno hranimo. Orodje, ki je v
živimo neprecenljivo.

želimo kaznovati za lastno trpljenje in kako prese
željo po maš

šega saboterja in žrtve, ter soo šo notranjo prostitutko. Na stvari
bomo pogledali z arhetipskega stališ

šeni, nemo

čina preobra čnih nivojih. Ni
skrivnost, da mi je egipčanska tradicija izjemno blizu in da se učim skozi starodavne vire znanja, ki so bili
dolgo časa skriti in znani kot mistične

času v
katerem

čakre na čnega telesa.

č. Koga in kaj investiramo s svojo energijo in katere fosile svoje preteti
času v katerem

čiti se moramo s tem, koga či svojo potrebo
in čevanju. čili se
bomo z arhetipskimi vzorci na čanje z na

ča.

In kaj loči seminarje, ki jih pripravljam od vseh drugih, ki se jih lahko udeležite?
Skupaj bomo poleg veliko prepoznavanja skozi znanje, ki ga bom delila z vami stvari tudi izkusili skozi
vodene meditacije in kontemplacije. Tisto kar je unikatno pa so notranji vpogledi in prepoznavanje vzorcev
delovanja, tega, kaj vas ovira, da bi tukaj in sedaj. Pogledali bomo v svojo samosabotažo in
kako nam koristi, da smo čni in ujeti. In ne le to, vse te ovire bomo tudi preobrazili, vsak v
sebi. Vas zanima?
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Pred kratkim sem bila povabljena na pogovorno oddajo o Indigo in ostalih novodobnih otrocih in zame je
bilo kot bi kdo staro temo potegnil iz naftalina. In vendar so vse stvari vedno usklajene, tako sem hkrati s
povabilom na oddajo prejela tudi zapis o teh otrocih in kako se ravno v tem

Prehod 10:10 in nato 11:11 je opravil svojo vlogo, to se bo sedaj skozi 12:12 prizemljilo v fizi
pinealne žleze, katere kristalinska osnova rotira z veliko

ve jo hitrostjo. To lahko povzro simptome ga prihaja vedno

, paniko, strahove in kaos pa lahko tudi pove
K a je
Svetloba prehaja v fizi

i

času dogajajo določene
spremembe, ki jih je modro upo

čno verjamem, da je svetovni dan indigo otrok 29.1. odigral svojo vlogo v
prebujanju v novo zavest, se na Zemlji dogaja evolucija v novo ćlove

čno realnost.
časa se govori o povečani aktivnosti na

č či v telesu električne , ko v telo več svetlobe
in se prevaja skozi živčni sitem. To tudi lahko pri nekaterih ljudeh povzroči nespečnost in povišano
zaskrbljenost . Povzroči čano željo po spanju, ko telo doživlja več
»miru« skozi višjo zavest. o je v pine lni žlezi več Svetlobe, je pospešen celotni čakra sistem in
preplavljen s to Svetlobo. čno telo iz svetlobnega telesa preko čaker in sistema
meridianov. Ravno iz tega razloga nam proces ponovne povezave lahko izjemno pomaga pri naravnavanju
fizičnega telesa in njegovi sprejemljivosti za večje količine svetlobe, ki prehajajo skozi telo. Vse to pa tako
imenovani novodobni otroci vedo in zato za njih ni nič novega ali posebnega.
Tisto kar je zanimivo pa je, da je da je ravno v tem času prepoznano, da na Zemljo prihaja nova skupina
novodobnih otrok, ki so rojeni s polno kozmično zavestjo, ki so popolnoma prebujeni in ostajajo
popolnoma povezani s svojo iskro bo

čevanje”. Kot pravi dr. Erik Pearl nas otroci dandanes učijo, kako ostati prazne posode, ne da
mislimo, da jih moramo, ker so prazne posode, napolniti z vsem, kar smo izkusili oziroma jih “udomačiti”.
Energija novih otrok je kot diamant, tisto kar je njihova misija je v kolektivno polje člove

čnosti in pristnosti, enostavno biti to, kar si. Pri

ča evolucije menim, da je vsaka skupina novodobnih otrok odigrala svojo vlogo v tej igri prebujanja.
Indigo generacija je v sedemdesetih pri

čutju in empatiji. In vse te prej

črtom. Gre za aspekt preseganja samega sebe, ko se zave
čas za nove modele medsebojnih odnosov in odnosa do narave, do planeta

Zemlje. Vsi tisti, ki so del teh skupin bodo začutili v sebi klic k ustvarjanju, sodelovanju, povezovanju v
projekte in zdru čutnega soustvarjanja z vsem

čne zavesti, ki je povezana z vsem kar je.

Za to, da to novo zavest lahko prizemljimo v svojo fizično realnost pa je potrebno naravnati svojo du
čakri, ki presegata materijo uravnove

čakra, ki je točno na sredini med du
čje, da du

čno to. Uravnovesi du
čnih, zvezdnih korenin. Na nivoju

zemeljske zvezde pa prebudi

č intenziven, da bi ga
lahko do černa dru

čne kontemplacije pogledali kaj je tisto, kar nam onemogoča biti v tem
trenutku tukaj in sedaj v svetosti

čanja. Zaključili pa bomo s povezavo obeh v zlati zvezdi in vseh svojih

števati. Kot verjetno že veste, ker je bilo o tem veliko napisanega in
povedanega, in tukaj resni

ško vrsto.

Že nekaj še
šoka

žanske ljubezni v sebi. Z mojega vidika enostavno niso dojemljivi za
“udoma

štva vnesti zavest
Biti, ki živi in se izraža v vsej svoji avtenti šli so, da spomnijo
vse nas, kako biti to kar smo.
Iz stališ

šla z nalogo porušiti stare sisteme razmišljanja in stare vzorce, to so
uporniki in borci za pravice vseh šibkejših. Nato je prišla naslednja stopnja zavesti, ki so jo poimenovali
Kristalna generacija, ki je imela za nalogo prebujanje stika in povezovanje z naravo, nazaj k svojim
koreninam, biti model za medsebojne odnose, ki temeljijo na so šnje
generacije otrok, sedaj odraslih so sedaj pred novim prestopom, v novo fazo svojega dela, v skladu z
božanskim na š, da si vodnik, kanal za nove
vibracije, nove frekvence, da je

ženja, ki bodo predstavili nov model so življenjem na planetu.
To se bo dogajalo vsem, ki so svojo zavest iz indigo stopnje, prestavili na višjo stopnjo kristalne zavesti in so
sedaj pripravljeni na nov prehod v diamantno fazo kozmi

šno
zvezdo s svojo zemeljsko zvezdo, kajti samo takrat, ko sta ti dve šeni in
naravnani se aktivira zlata zvezda, šno in zemeljsko zvezdo. Sveta
geometrija tukaj odigra svojo vlogo, kajti ni naklju šna in zemeljska zvezda držita vse geometrijske
forme, ki so del našega svetlobnega telesa, tako merkavo, kot merkivo in oktaeder, ter vse ostale.
Ravno zaradi tega je moje navdušenje nad procesom osebne ponovne povezave tako izjemno, saj naredi
to šno in zemeljsko zvezdo, te postavi v zlato zvezdo, v tvoj “DOM” na Zemlji.
Na nivoju dušne zvezde se prebudijo spomini tega kdo ti si in tvojih kozmi

š globoke spomine kolektivnih prejšnjih življenj na Zemlji, dostopaš do
modrosti svojih prednikov in zemeljskih zapisov akaše. In ker so me ljudje spraševali ali bom imela ponovno
povezavo tudi v skupinah in ker sem mnenja, da kaj takega trenutno še ni izvedljivo, saj je individualno
izpeljani ritual osebne ponovne povezave unikaten za vsakega posameznika in preve

življal v skupini, sem dobila vodstvo, da pripravim tri unikatna ve ženja, v katerih si bomo
skozi proces alkimije in misti

življenja, kar je povezano s travmami in šoki na nivoju zemeljske zvezde in
vpliva na to, kako prizemljeni oziroma ukoreninjeni smo v ta trenutek tukaj in sedaj. Pogledali si bomo
kateri so strahovi in zakaj sebe sabotiramo v prejemanju izvornega znanja o tem kdo smo in svoji zvezdni
dušni družini, kar bo tema drugega sre
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pomislekih v povezavi s telesom in domom. Kako utelesiti sebe, to kar jaz sem v ta trenutek tukaj in sedaj.
Poudariti moram, da ti trije procesi niso zamenjava za osebno ponovno povezavo, nas pa odprejo in
pripravijo za nove svetlobne valove, ki se pripravljajo v decembru in nato v letu 2011, zato sem dobila
močan navdih in vodstvo, da to delim z vsemi vami. Vabljeni ste, da se mi pridru

čata, da smo kanal in da
sprejemamo svetlobne kode in informacije iz Vira samega, kar pomeni
čiste diamantne svetlobe, ki prihajajo na planet nadgrajujejo vse do sedaj poznane informacije, skozi nove
forme svete geometrije. To nam daje nov zagon in nas spodbuja, da se razvijamo v novo obliko bitja, o
katerem se č
nenavadnega, če vemo, da je količina novih kod in informacij, ki tečejo skozi va čni sistem in sistem
čaker iz va čana. To se dogaja vsako leto v tem času adventa in

čno novoletnem prehodu, ko so vrata med vzporednimi svetovi popolnoma odprta.

Ena izjemno pomembna informacija je tudi ta; ne trudite se, da bi vse kar se dogaja dojeli skozi um. Um
enostavno ne more procesirati teh informacij. Razumsko si ne morete z novimi svetlobnimi kodami
pomagati čisto nič. Va čas od vas zahteva; tako kot to vidim jaz,
sploh ni več stvar svobodne izbire, zdaj nas dobesedno rinejo, da moramo objeti svojo celovitost, celega
sebe. Kar pomeni tudi, da se spogledamo s svojo du

č groznega in nevarnega. No, v resnici je to stvar osebne perspektive, vendar to
ne zmanj či. In da ena ni nič bolj

čjo. To je vse. Vse ostalo je člove čina in izgovor za to, da lahko kaznujemo
tiste, ki so nam naredili tisto, kar nam ni v č, prebudili v nas tiste dele, ki so boleči. O tej temi več pi

če vas zanima več, si ga oglejte preko povezave na mojih spletnih straneh.

Zaključila bi s tem, da je na

čijo povezavo z vsem kar je in z izvorno esenco
samega sebe. Zato je povratna informacija po osebni ponovni povezavi vseh tistih, ki so jo prejeli, da se
čutijo bolj povezani in zato se sam proces tudi imenuje reconnection. Dovolite si torej, da za

čnem in čarobenm decembru. Bodite pozorni na navodila in in

čje spremembe zaznave
za vas, ko boste naredili ta kvantum preskok. Hipofiza je kanal za česom, ki je povezan z intuitivnim
zaznavanjem in vaš zmožnost i videnja, slišanja in zaznav. Ko se vrtljaji povečajo, ko se intenzivira
svetloba, boste začeli videti, slišati in zaznavati stvari preko normalnega človeškega obsega frekvenc in
zaznav. Začeli boste videti z svojimi očmi resnice in slišati z svojimi ušesi resnice in zaznavati, kaj je Svetloba
in »resnica«. čemer nam je pripovedoval Thomas Keller leta 1997; zaznavati boste začeli

v Duhovnem kraljestvu ačeli boste videti, da del vas in da vi hodite z ves čas.
časovno

dimenzijo, v kateri se vse dogaja hkrati in simultano. In za tako čan čni
sistem, da se ti po domače rečeno “ne zme

čno čaroben!

DIVINE.SI

žite, lahko pa procese
opravite sami.

Povezani, uravnovešeni in odprti dušna in zemeljska zvezda nam omogo
širitev zavesti in zavedanja. Valovi

že dolgo govori. Seveda kaos in zmeda o kateri sem govorila že na prejšnji strani nista ni
š živ

šega svetlobnega telesa, izjemno pove še
posebej v boži

ša duša je tista, ki pozna jezik svetlobe. In ta

šo in s tem kdo smo v resnici; v vseh aspektih.

Moj indigo del je v sebi skril izjemno zamero do novodobnega gibanja, ker nam je prikril resnico, da zlo
obstaja in ostaja, da to ni ni

ša dejstva, da živimo v svetu nevtralnih polov, teme in lu ša ali slabša od
druge, resnica je, da sta trenutno v neravnovesju. In ker je tema v preteklosti prevagala, jo sedaj
uravnovešamo z lu ška pogruntavš

še šem
na blogu in

ša mentalna zmožnost omejena. In da so kanali višje zavesti in meridiani
svetlobnega telesa tisti, ki lahko informacije in kode, ki jih prejemate sprocesirajov povezavi z vašo DNK.
Odprti meridiani svetlobnega telesa so tisti, ki vam omogo

živite svojo
multidimenzionalnost v tem magi štrukcije, ki
jih boste prejemali s strani svojega srca in ki bodo v vašem telesu sprožili val “navdihov” kot jim pravim
sama. Ko se boste naravnali na ta navodila, boste odprti za milosti, radost in božansko ljubezen.
Dovolite si, bodite sprejemljivi!

ša tudi ša

življenje moraš imeti presneto oja živ
ša”. Zato je vredno in je modro, da prepoznavamo ovire,

odstanjujemo blokade na poti in seveda, da se ob vsem tem izjemno zabavamo.

Naj bo tale zadnji mesec v letu resni

Celoten proces prina pospešek geometrijskih kod hipofize. In ta prina ve
tretjim o

imi m

Zgodilo se bo to, o
vsa bitja , z so angeli angeli
Zaznavali boste vse vzporedne svetove hkrati in to dragi moji je peta dimenzija. Gre za drugo
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Tisti, ki me poznajo deset let ali več vedo povedati, da sem svojo pot osebne rasti začela s Feng shuijem,
starodavno kitajsko filozofijo urejanja prostora. Skozi izobraževanja sem spoznavala celotno filozofijo in jo
nadgrajevala z energetskim čiščenjem prostora, barvno analizo prostora, Feng shui astrologijo in tako prišla
do tradicionalne kitajske medicine in kasneje k osebnemu svetovanju. Zadnjih šest let sem se, na veliko
razočaranje mnogih prijateljev, bolj posvetila osebnostnemu 'coachingu'. V svojem iskanju in spoznavanju
različnih tehnik, sem iskala svetost, ki sem jo spoznavala skozi ustvarjanje svetega prostora zunaj sebe, v
sebi. Vsaka tehnika je bila približek tega, kar sem si želela in v svojem iskanju sem opuščala tiste, ki mi niso
služile in se potapljala v nove, bolj obetajoče. In vendar sem skozi lastno preobrazbo prišla do sklepa, da
moram prerasti tehnike in enostavno zaupati, da vem kako in znam brez njih. In tako sem se odprla za
modrost in vedenje, ki me je spremljalo ves čas, le da mu nisem znala dati oblike in podobe. Le-ta me je
našla skozi reconnection ali ponovno povezavo, ki je zame osebno le logično nadaljevanje mojega dela s
Feng shuijem tokrat na bolj osebni ravni, v interakciji s posameznikom.

Verjamem, da smo ljudje, kot pravi Michelangelo; 'Angeli ujeti v kamnu. In vse, kar je potrebno je odstraniti
odvečni material, da se ta angel pokaže.' Verjamem, da je v vsakem bitju plamen, ki prižiga plamen v tistih,
s katerimi prihaja v stik. Zame je reconnection način, kako lahko prižgem ta plamen in človeku odslikam
božanskost, ki je v že njemu, da jo prepozna, si jo prizna in jo objame v sebi. In kot vedno, ko si v koherenci
z vsem kar je, sem tudi tokrat dobila razlago, kaj v resnici to delo je in zakaj ima vse, kar počnem svoj
namen in pomen.

Zemlja je živo bitje, ki je v večini del mineralnega kraljestva. Mnogi jo poznamo kot Gaio ali mamo Zemljo,
gre za devinsko bitje ali zavest, ki neguje vse življenje in obstaja v simbiotični povezavi z vsemi fizičnimi
kraljestvi na Zemlji (mineralnim, rastlinskim, živalskim in človeškim). Gaia živi v drugačnem časovnem
okviru kot kraljestva, ki jih podpira. Človek živi povprečno koli 60 let, kar je njena ena sekunda in zaradi te
ogromne časovne razlike zlahka spregledamo cikle, ki ustvarjajo spremembe, saj trajajo precej dlje, kot je
naš življenjski ciklus v tem trenutku.

Ideja, da je Zemlja prekrita z energijskimi linijami, ni zgolj zahodno evropska pogruntavščina. Gre za
zemeljski sistem meridianov, ki ga poznamo kot geomagnetne linije Zemlje, Ley linije, aborigini govorijo o
linijah pesmi, v Peruju jih poznajo kot Nazca lnije, v kitajski praksi feng shuija pa govorimo o zmajevih
linijah ali Lung Mei.
V prejšnjih časih so tako zemeljske kot človeške meridiane uporabljali za zdravljenje in so nanje vplivali tako
da so na pomembna stičišča postavljali strukture kot so piramide, kamnite kroge in kasneje katedrale ali pa
so nanje zabadali igle ali jih »tapkali«. Ti meridiani skupaj z žlezami z notranjim izločanjem in čakrami, ter
mrežnimi sistemi so bili fokus vsega zdravljenja.

Oba distribucijska sistema aktivira premikanje Zemlje v odnosu do Sonca, za ljudi gre za dnevno rotacijo
Zemlje vsakih 24 ur, za Zemljo pa letna orbita sonca, ki jo lokalno imenujemo letni časi. Ko Sonce vstopi v
določen del orbite, energije stečejo po zmajevih linijah in oplodijo zemljo. Na našem področju to obdobje
poznamo kot pomlad in ko je val energije v zmajevih linijah največji, so v časih Keltov praznovali keltski
praznik Beltane, 1. maja.
Ta val traja približno štiri mesece preden se umakne. Ta energijski val je vedno povezan s pozicijo Sonca
»navpično« na južni ali severni polovici poloble, kar pomeni, da ga enkrat letno doživimo na severni in
enkrat na južni polobli.

V akupunkturi je pet elementov in pet smeri; sever, jug, vzhod, zahod in sredina, kar ustreza vsem
sezonam. Ti sezonski valovi dviga energije so obdobja plodnosti, ko se živa bitja in rastlinje množi in raste.
Ko se Sonce poravna s hemisfero nad katero je, je izjemen čas za zdravljenje, zato tisti, ki delajo magnetno
zdravljenje vedno spremljanje potovanje Sonca.

Izvorno so bili ljudje izbrani, da so ohranjali zmajeve linije in njihove poti; to so bili isti ljudje, ki so
učinkovito naredili akupunkturo na teh linijah za štiri mesece. Mlaj, ki so ga postavljali 1. maja je bil
ekvivalent ogromne akupunkturne igle, ki so jo strateško postavili v tla na točno določenih točkah. Tisti, ki
so skrbeli za linije, so se imenovali ubijalci zmaja, kot je znano iz mitov o Juriju in zmaju ter drugih.

Gaia kot naša mati

Zemeljske zmajeve linije
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Ogenj (ekvivalent moksi v akupunkturi) so prižigali in nekatere so ohranjali prižgane čez celotno poletje, da
so aktivno kanalizirali življenjsko silo na področje. S plesom okoli mlaja so ustvarjali izjemno pomemben
zasuk, da so povečevali gibanje zmajeve svetlobe.

Tisti, ki so učinkovito podrli akupunkturne igle/mlaje konec avgusta, so pogasili ognje in omogočili zemlji,
da se neobdelana spočije do naslednje pomladi, ko so ponovno ubili zmaja. Festivali so imeli svoj cikel, ki so
mu vedno sledili. Tisti, ki so jih imenovali ubijalci zmaja so imeli častno delo in so služili celi skupnosti.
Skrbeli so za linije in poskrbeli, da na njih niso gradili ali delali karkoli, kar bi vplivalo na pretok. Zmajeve
linije so častili kot božanske in samo kraljem in kraljicam je bilo dovoljeno, da so jih pokopavali na linijah
Lung Mei na Kitajskem in na ley linijah v Veliki Britaniji.

V starih časih ni bilo dovoljeno, da bi karkoli presekalo zmajeve linije. Danes imamo železnice, ceste,
kanale, vodovod in še bolj pomembno električni sistem in daljnovode, ki potekajo čez Zemljine meridiane.
Zmajeve linije so danes prav tako pomembne za zdravje človeka kot tudi za vnašanje vitalne energije
plodnosti v zemljo, kot so bile v starih časih.

Zanimivo je opažanje, da so nekatere zmajeve linije prekinjene že zelo dolgo in kako vitalno vplivajo na
vitalne funkcije človeka. V Angliji pravijo, da je ena od jang moških linij prekinjena, kar vpliva na angleške
moške in na njihovo nesposobnost, da izražajo občutke in čustva. Dejstvo je, da so zmajeve linije po svoji
kvaliteti tako jin, kot tudi jang, torej ženske in moške, kar opazimo tudi pri človeških meridianih.

Zmajeve linije, ki jih osvobodimo motenj ali blokad lahko pripomorejo k temu, da Zemlja bolj učinkovito
deluje. Pomen zmajevih linij je izjemen saj nam pomagajo pri sprejemanju informacij z drugih zvezdnih
sistemov. Zato je ohranjanje tega znanja in razumevanje pomena teh linij tako zelo pomemben. Ko Zemlja
sprejema svetlobo s strani človeškega spreminjevalca, gre v zmajeve linije.

Zemlja ima svojo modrost in vsi elementi, ki so del njenega sistema se razkrojijo, da jih Zemlja lahko
ponovno uporabi. Kar pomeni, da vse pesticide, škodljive snovi, ki so del elementov mineralnega kraljestva
Zemlja zna razkrojiti. Res, je da za nekatere potrebuje res veliko časa. Vendar resnično opustošenje za
Zemljo pomenijo frekvence človeških bolezni, zlobe in vojn, kajti ničesar nima s čimer bi te čustvene
frekvence lahko razgradila. To lahko storimo le ljudje. Zato ljudje zaznamo polja, kjer so se dogajale vojne
bitke, lahko zaznamo polja bolezni in pretekle kontaminacije s sifilisom, tuberkulozo in ostalimi boleznimi.
Zemlja je onesnažena z našimi mislimi, boleznimi in akcijami, narejenimi iz zlobe. In ker živimo v polju
eteričnega telesa Zemlje, je miselnost mase postala del zemljine. Te bolezni lahko spremenimo samo ljudje.
Vse te vplivi na Zemljo, ki so naši in smo jih mi naprtili Zemlji, bomo morali preobraziti MI! Zato je tako
izjemno pomembno energetsko čiščenje prostora, osvobajanje ujetih duš, čiščenje prekletstev in urokov,
ker tega Zemlja ne more narediti za nas. To moramo storiti mi sami!

Dejstvo je, da se epidemije širijo z našim onesnaženjem eteričnega polja mame Zemlje. V resnici
zastrupljamo sami sebe. In vendar to lahko spremenimo. In osebna ponovna povezava je eden od načinov,
kako to lahko naredimo.

To kar je pomembno, da razumemo je tudi to, da so se zmajeve linije skozi čas premikale in da stari templji
in cerkve ne ležijo nujno na sečiščih izvornih pretokov. Morda je čas, da poiščemo nove točke.
Kryon pravi, da so se astrološke hiše premaknile za 3 stopinje zaradi poravnave Zemeljskega sistema mrež
(magnetne in svetlobne). To naj bi pomenilo približno 333 kilometrov. Večinoma gre za hiše
strelca/dvojčka.

Osvobodimo zemeljske zmajeve linije
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Človeški meridiani

Izvorno so bili človeški meridiani povezani z zmajevimi linijami

Kozmični aksialni sistem

Meridiani se nahajajo na eteričnem telesu in so kot mreža optičnih kablov, ki se širi kot veje drevesa v in
skozi celotno telo. Tako vsaka celica v organizmu preko njih sprejema svetlobne frekvence in kode. Biologi
so dokazali, da so meridiani del fizične mreže, ki poteka pod površjem kože in sicer gre za izjemno tanke
kanale napolnjene s prozorno tekočino, ki omogoča neverjetno prevodnost teh kanalov. V telesu je 12
glavnih meridianov, ki so naravnani na dnevne cikle kroženja Zemlje okoli Sonca.
Astrološke hiše so določene skozi rotacijo Sonca in premikanjem Zemlje. Vsaka od dvanajstih različnih
polarnih polj je skupek 30 stopinj.

Vsak meridian je intimno povezan z energijami glavnih organov v telesu in vsak meridian je povezan z
naslednjim meridianom, kar ustvarja medsebojno povezan sistem, ki zagotavlja telesu vitalnost. Celoten
sistem je kot električno omrežje v državi. In čeprav vsak meridian služi v svojem okolišu, so medsebojno
povezani in si izposojajo energijo od drugih meridianov takrat, ko je njihova oskrba zmanjšana.
Dnevni časovni okvir aktivacije posameznega meridiana je poznan kot ura organov.
Meridiane v telesu lahko primerjamo z zmajevimi linijami Zemlje, ki so poznane kot Ley linije.

Izvorno so bili naši meridiani povezani z zemeljskimi zmajevimi linijami preko 'aksiatonalnih linij'.
Aksiatonalne linije so del našega galaktičnega telesa in so odprte na koncih, tako da se povežejo na zvezdne
sisteme. Povezane so na sečišča meridianov, vendar niso trajno povezane na zmajeve linije.

Meridiani so del našega fizičnega sistema in ležijo na eterični ravni. Pogosto tečejo ob aksiatonalnih linijah.
Aksiatonalne linije so del sistema magnetne mreže pete dimenzije, ki takrat, ko je aktivirana ustvari zaprt
krogotok, ki omogoči svetlobi, da steče v telo. Ta sistem je podoben principu Wheatstonovega mostu, kjer
kakršen koli neuravnovešen tok sproži frekvence, ki takoj vrnejo sistem nazaj v ravnovesje.

Aksiatonalno mrežo lahko začutite v prvih treh aurah telesa (Kristusova zavest). Mreža zaobjema in
povezuje dvanajst magnetnih polj, ki jih poznamo kot 12 con.
Ko se aksiatonalne linije obnovijo, višji jaz prevaja informacije v obliki zvoka/barv, da dvigne fizično telo v
svetlobno telo. Novi aksialni sistem s katerim smo ponovno povezani zmeša barve in zvok v pravo
kombinacijo, ki obnavlja limfo, kri , endokrini in živčni sistem v skladu z izvornim popolnim planom.

Nove aksiatonalne linije se srečajo na stečiščih meridianov obstoječega akupunkturnega sistema in stečejo
skozi vseh dvanajst magnetnih polj telesa. Aksiatonalne linije so del utelešene strukture svetlobnega telesa,
ki nas povezuje z drugimi zvezdnimi sistemi. Le-ti se povezujejo skozi vrteče se točke in so pomemben del
sidranja fizičnega telesa v svetlobno telo.
Pred padcem pred približno 12.000 leti smo opravili akupunkturo treh med seboj povezanih sistemov
mrež/meridianov in vnesli v telo ravnovesje med svetlobnimi telesi in fizičnim telesom. Sedaj je čas, da to
naredimo še enkrat.

Ko so povezane, aksiatonalne linije ustvarijo zaprt krogotok, ki omogoči svetlobi in informaciji, da steče
skozi akupunkturne linije. Gre za pretok potencialov za celično regeneracijo in popravke na DNK, povezavo
z naddušo ali višjim jazom, ko dovolimo ljubezni, svetlobi in modrosti, da se manifestira v našem telesu. To
omogoči čiščenje negativnih čustvenih vzorcev, miselnih vzorcev in prinaša ravnovesje na vseh nivojih.

Izvorno so bile zmajeve linije ustvarjene, da se nadaljujejo ven iz Zemlje in nas povežejo (in Zemljo) na večji
mrežni sistem, ki je povezoval celotni Univerzum. Ta večji kozmični aksialni sistem se je povezoval z veliko
piramido v Gizi, ki je del sistema še 12 piramid, ki so povezane z njo. Zmajeve linije so bile povezane s
starim sistemom piramid svetlobe, ki so bile vse povezane z mojstrsko piramido v Gizi, ki je bila v času
gradnje povezana z Orionom.
Piramida v Gizi je računalnik/nuklearna elektrarna, ki so jo postavili na center mase Zemlje in jo povezali z
zemeljskimi meridani/mrežami. Polje piramidaste oblike je direktno pod zemljo in replicira to, kar vidimo
nad površino, kar ustvari oktaeder, diamantno obliko, ki je osrednja točka za mrežo magnetnih resonanc, ki
hranijo celotno Zemljo.
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Drugi zvezdni sistemi obstajajo znotraj nas v kemičnem zakodiranem mehanizmu, ki jih aktivirajo vibracije
določenih frekvenc in toniranje svetlobnega jezika. Telo je replika celotnega Univerzume, kot je podplat v
refleksologiji energetski zemljevid in povezuje nazaj v sistem celotno telo. Tako človek predstavlja celoten
Univerzum in lahko vpliva na celoten Univerzum.

Aksiatonalne linije so strune, ki nas povezujejo s celotnim Univerzumom, nas povezujejo z našo
preteklostjo in prihodnostjo in programirajo našo DNK.
Kot človek sedimo med dvema magnetnima poljema, Zemljo in pasovi Van Allen, ki oblikuje biološko polje
skozi magnetne mreže, ki prepredajo telo. Te mreže aktivira magnetna resonanca, kar imenujemo indukcija
dinamike pasov Van Allen. Gre za pas električno nabitih delcev okoli Zemlje.

Zemeljski magnetni sistem mrež ima izjemen vpliv na človeštvo in je pomemben za zdravljenje. Njihova
prisotnost vpliva na rast otroka, vpliva na spremembe v DNK, kar povzroči zaostajanje ali stimulacijo. Nikjer
na Zemlji nimamo magnetno nevtralnega polja, iti moramo čez radiacijska polja Van Allen, da najdemo
nevtralnost.
Pred 12.000 leti je človek imel v svojem kot jajce oblikovanem energetskem polju tokokrog pete dimenzije,
ki mu pravimo aksiatonalna mreža. Ta notranja mreža je bila poškodovana, sežgana skozi pulz z Oriona, da
ne bi človeštvo oskrunilo drugih zvezdnih populacij, to se je zgodilo v času Atlantide. Človeštvo se je
spustilo v tridimenzionalno realnost. Ta tridimenzionalna realnost (gre za tri prostorske dimenzije) nas je
zaslepila, tako da smo videli le materialni svet. Vsa zavest nebes/auričnih teles/oktav komunikacije in
realnosti, telepatija in vse ostalo je bila človeštvu odvzeta. To je povzročilo, da je bila višja fizika in
razumevanje delovanja notranjih ravni, nerazumljiva.

Pred padcem zavesti so ljudje imeli kvantni um, brez tehnologije kot jo poznamo danes, so vsi videli
intuitivno in vizualno skozi tretje oko, kanaliziranje in telepatija sta bila naravna načina pogovora in mobilni
telefoni niso obstajali. Ljudje so levitirali in zavest človeka je bila multi-dimenzionalna povezana onkraj
bližnjega Univerzuma.

Danes nas aktivacija novih setov aksiatonalnih linij pripravlja na sprejemanje novih kod, ki bodo sčasoma
človeštvo pripeljale skozi evolucijo v novo vrsto. Aksiatonalne linije in meridiani sedaj oddajajo celoten
spekter frekvenc in kdorkoli lahko kanalizira te zdravilne svetlobne frekvence. Skozi proces reconnection se
s temi frekvencami povežete, da jih lahko trajno uporabljate.

Delno povzeto po tekstu Lynn Wincott

Če vas zanima več o procesu ponovne povezave, si lahko ogledate spletno stran www.thereconnection.com
ali si preberete knjigo Dr. Erica Pearla Ponovno povezani v sloven čini.

Za uravnove

, ko bom predstavila znanost, umetnost in filozofijo ponovne
epovezave.

š

šanje s ponovno povezavo ali osebno ponovno povezavo me lahko kontaktirate na e-naslov
taja@divine.si ali preko mobilne številke 040503895.

Vabim vas tudi na čajanko 10.12.2010



30. november od 13:16 do 2. december do 15:45, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za
spuščanje napetosti iz 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.

Ledvica so najbolj dojemljiva za ravnovesje božanske energije in bodo v teh dneh še posebej dojemljiva za
to energijo. Ko spravite ledvica v ravnovesje, bodo zlahka čistile tekočine, ki jih vnesemo v telo. Te tekočine
pa predstavljajo tudi emocije, ki pridejo do nas in naše reakcije naje. Ko so ledvica v ravnovesju nas tudi
neravnovesje v zunanjem svetu ne moti več.

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.

2. december od 15:45 do 4. december do 19:00, Luna v Škorpijonu, padajoča. Spustimo napetosti iz
spolnih organov, trebuha, krvi, debelega črevesa, medenice, nosu, žolčnika.

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.

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.
V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, le stvari je potrebno spravit
v ravnovesje. Na primer če imate ribnik pred hišo in v njem trenutno ni nobenih rib, boste imelo polno
komarjev in se boste kar precej borili s to nadlogo, pa nikamor ne boste prišli. Ko pa samo v ribnik daste
nekaj rib, ki se seveda hranijo tudi z žuželkami, pa bo kar naenkrat pol manj komarjev in se bo problem
uredil sam po sebi, samo zato ker ste ustvarili ravnovesje v naravnem tokokrogu.

Zelo dobri dnevi za spuščanje spominov ali občutkov, prepričanj glede zlorabe seksualne energije
(posilstva, uporaba te energije za manipulacijo z drugimi, spolne zlorabe v otroštvu,…)

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas 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.

Ugoden dan za nabiranje zdravilnih rastlin.

5. december ob 18:37 je mlaj in sicer v ozvezdju Strelca. Naj bo ta mlaj posvečen spuščanju napetosti iz
stegen, kolkov, jeter.

Spuščanje zamer do očeta, do moških, spuščanje jeze na Boga, pa tudi na osebe z velikim vplivom bo v
tem mlaju še posebej učinkovito, seveda če se bomo tega sploh lotili.

Vsak proizvod ali pa tudi odpadek nečemu služi in je zelo koristen če ga postavimo na pravo mesto.
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Velikokrat nam ni dano uresničiti svojih dobrih zamisli, velikokrat smo v položaju, ko »moramo« poslušati
druge, ki so pametnejši, ki bolje poznajo stvari, vejo več vsaj tako se nam dozdeva, ko gledamo z naše
perspektive. Če se nam prevečkrat dogaja, da nas avtoritete v našem življenju omejujejo, da nam ne
dovolijo da bi delali tako kot se nam zdi prav, na koncu pa se pokaže da bi morali naredit tako kot se je nam
zdelo pravilno, če ponavadi »nasrkamo« ko poslušamo nasvete od ljudi, ki jih imamo za avtoritete bi bilo
koristno da si pogledamo, zakaj se nam to dogaja.

Velikokrat naša podzavest potegne skupaj neke travme iz otroštva, jih nekako premeša, nato pa iz tega
naredi vedenjski vzorec, ki nam narekuje naše neracionalne reakcije, ki nam ponavadi seveda škodujejo.
Temu se reče drugotna korist.
Tak primer bi bil na primer gospa, ki je zbolela in se ne more in ne more postavit na noge. Otroci in vnuki jo
obiskujejo vsak dan, naredijo vse, da bi se pozdravila, pa nič ne deluje.
V tem primeru je lahko drugotna korist to da celo potomstvo skrbi zanjo in jo redno obiskuje kadar je
bolna, ko pa je zdrava, pa na obisk ni nikogar in po cele dneve sama tiči v stanovanju.

Če se kažejo kake težave z avtoritetami v vašem življenju, je lahko vzorec v vaših odnosih z očetom.
Vsak starš sicer želi svojemu otroku najboljše, na koncu pa stvari dostikrat izpadejo čisto drugače.

Vzorci odnosov med starši in otroci so v človeštvu prisotni že tisočletja, poleg tega so vezi med starši in
otroci ponavadi zelo močne, zato ni nujno, da so vse travme na to temo izključno naše, lahko da smo jih
pobrali iz naše okolice.

Dejstvo je, da če dovolj veliko število ljudi usmeri misel v določen vzorec, se ustvari neka entiteta, nekateri
pravijo tem entitetam tudi hudobni duh, ki »skrbi za to«, da se naša nezavedna pričakovanja tudi izpolnijo.

Mogoče si zato vedno na glavo nakopljemo situacije, ko nas avtoritete v našem življenju ovirajo in nam ne
dajo dihat, vse skupaj pa nam v končni fazi škoduje.
Na prvi pogled se res sliši bedasto, vendar se mogoče ravno s tem hranimo in si tako dokazujemo, našo
vrednost, oziroma iščemo zaščito.

Če v take situacije pademo velikokrat, je možno, da smo si temi negativnimi občutki ustvarili prav posebno
entiteto, po domače povedano demona, ki »skrbi za to«, da vedno pademo v take situacije.

V tem primeru bo sedaj najboljši čas, da spustimo tega demona.

Vpliv mlaja traja en dan prej in pa še en dan kasneje, če bomo v tem času spustili strahove, prepričanja,
občutke, vzorce, ki nas omejujejo, bomo naredili dvakrat več kot običajno.

Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad
(alkohol, kajenje, odvisnost od interneta….)

Rane nastale ob mlaju se odlično celijo, mlaj je najboljši čas za razne operacije, izjema so le deli telesa, ki
jim vlada Luna tega mlaja.

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi
naravnim tokovom.

Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za
rastlino je takrat ta poseg najmanjši napor, če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo,
saj takrat vsa energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo
koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.
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4. december od 19:00 do 7. december do 0:17, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje napetosti
ali energij iz stegen, jeter, kolkov.
Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi spuščamo občutke, prepričanja, vzorce, da
nas oče in moški v našem življenju vedno »pustijo na cedilu«. V teh dneh je to odličen način boja s
celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

7. december od 0:17 do 9. december do 8:32, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za krepitev 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 razreševanje 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,
si lahko tudi v kolena naložite občutke prožnosti in fleksibilnosti, kajti togost in trma sta Kozorogova temna
plat.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj,
nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za lepo kožo, bo učinek podvojen. Seveda, če imate ravno v teh dneh
probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

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.

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo.
Isto velja za rastline, zato so ti dnevi primerni tudi za trebljenje grmovja ali sekanje rastlin, ki bi se jih radi
znebili, seveda so ti dnevi odlični tudi za odstranjevanje plevela.

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

9. december od 8:32 do 11. december do 19:42 Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno dodajanje energij v
goleni, gležnje, tudi zdravljenje zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito
zdravljenje krčnih žil. Vzroki za to bolezen bi bili lahko strahovi povezani s sprejemanjem ženske energije,
pretirana kontrola z uporabo Yin (ženskih) energij. 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. 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( npr. moji moški me nikoli ne zaščitijo, moji moški so
vedno nasilni, moji moški so reve..), lahko pa je tudi kakšna zamera do žensk, ki iz ozadja vlečejo niti in
svoje moške ščuvajo, naj se borijo za čast in oblast.

Če imate težave z gležnji je to pravi čas za spuščanje neprožnosti in krivde. Včasih poškodba gležnja pride
zaradi tega, ker smo do določenih ljudi diplomatsko vljudni čeprav nam »gredo strašansko na živce« in bi
jih najraje zmleli v prah. Vladar Vodnarja je Uran, ki omenjeno diplomatsko vljudnost vidi kot hinavsko
priliznjenost, pa nam zato občasno pošlje lekcijo v obliki kakšnega zvina gležnja.
Poduhovljenost gor ali dol, Uran ne trpi hinavščine, ne glede na to, s kako razumnimi logičnimi ali tako
imenovanimi poduhovljenimi razlogi, opravičujemo tako ravnanje pred samim seboj. Uran vedno pove
stvari direktno in mu je popolnoma vseeno, kaj si ljudje mislijo o njem.
V Vodnarjevo področje spada tudi išias. Ponavadi ta bolezen kaže strah pred denarjem, lahko tudi strah
pred močjo, strah pred prihodnostjo. Ti strahovi so predvsem strahovi na temo, kaj se nam lahko zgodi, če
se popolnoma prepustimo svoji intuiciji, da popolnoma zaupamo norim idejam, ki nam priletijo v glavo in
jih mrtvo hladno uresničimo, ne glede na to, da se vsem taka rešitev problema zdi popolnoma nemogoča,
saj je skregana z vsem, kar vemo na to določeno temo. Včasih ravno taka ideja popolnoma uspe tudi v
praksi. Določene ideje uspejo ravno zaradi tega, ker so tako enostavne, da doslej nihče niti ni pomislil, da bi
lahko uspele.
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Torej, če imate strah pred uspehom so to dnevi odlični za zdravljenje tega problema. Enostavno si samo
vizualizirajte, kako se neka vaša ideja, ki se zdi preveč enostavna, da bi uspela, materializira in z njo
požanjete velikanski uspeh.

Kaj pa če ne bo uspelo?
Nič hudega, Uran se ne sekira zaradi propadlih projektov, on ima ogromno originalnih idej, on se ne
obremenjuje s tem, kaj bodo rekli ljudje.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

11. december od 19:42 do 14. december do 8:16, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom
na nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Zdravljenje
teh delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Idealni dnevi za krepitev imunskega sistema, lahko za to uporabimo čaje, kamne, katerikoli bioenergetska
tehnika, tudi farmacevtski pripravki (tablete), ki so temu namenjeni, vsaka metoda za krepitev imunskega
sistema, bo v teh dneh delovala dvakrat bolj učinkovito.

Ker je limfa pravzaprav motor imunskega sistema, bo najbolje če si delamo zdravljenje limfnega sistema.
Nekateri to delajo z menjavo prepričanj, nekateri z nalaganjem občutkov, z angelsko terapijo, s čaji…
Poslužite se načina, ki vam najbolj odgovarja, vsaka metoda je v teh dneh, bolj učinkovita kot ponavadi.

Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

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.
Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni, kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.
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.

Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

14. december od 8:16 do 16. december do 19:50, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
dodajanje energij v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za naše glavobole.
Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

16. december od 19:50 do 19. december do 4:38, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajane zdravilnih
snovi, energij ali miselnih vzorcev v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

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, lahko pridobimo več kilogramov, kot običajno.
To sicer drži, vendar samo načeloma.
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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.

Kdor ima težave s požrešnostjo naj si na dneve Bika spušča občutke lakote in pomanjkanja, pa naj bodo to
občutki iz tega življenja, prejšnjih življenj, ali pa podedovani strahovi naših dedkov in babic, ki so se z lakoto
v resnici tudi srečali v njihovi fizični realnosti. Vedeti je namreč treba, da deveta hiša v astrološki karti
pomeni filozofski pogled na svet, obenem pa je to tudi hiša vnukov in vnukinj.
Mogoče se to zdi marsikomu malo preveč komplicirano, po domače povedano: vnuki so utelešenje naših
najvišjih idealov, torej če je bila največja želja starih staršev, da bi vedno imeli dovolj hrane, ob določenem
spletu okoliščin to lahko vpliva na pretiran apetit vnuka.

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

19. december od 4:38 do 21. december do 10:23, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energijo v:
členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organov; pljuča, sapnik,
bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da ozavestimo in spustimo vzorce, ki ovirajo našo komunikacijo.
Dober dan za zračenje stanovanja.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

21. december ob 9:15 je polna Luna v ozvezdju Dvojčkov. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu
obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo, takrat tudi 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 držati.

Glede manifestacije in spuščanja vzorcev so sicer mnenja deljena, vendar je res, da tako rastline, kakor tudi
ljudje izgubijo velik del življenjske energije, če se nek njihov del odreže ob polni Luni.
Pri rastlinah se celo zgodi, da rastlina odmre, če jo obrežemo ob polni luni, če pa na primer rastlini
odrežemo bolne dele ob mlaju, pa to »operacijo« preživi brez problema.
V gozdarstvu marsikje uporabljajo to vedenje, ko ima drevo polomljen vrh. V takem primeru se ob mlaju
odreže polomljen del in najvišja veja potem zraste v nov vrh.

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.
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Če se vrh polomi ob polni luni, se ponavadi drevo posuši.

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.

Ker bo ta luna v znamenju Dvojčkov, bodo na to polno luno prišla v ospredje vprašanja glede komunikacije.
Sočasno ob polni luni, bo tudi popoln Lunin mrk ob 9:18.
Lunin mrk se ponavadi čuti kar cel teden, pri občutljivih ljudeh pa še celo več. Ponavadi lunin mrk precej
bolj vpliva na ženske, kot na moške, glede na to da pa še sovpada s polno luno, bo učinek še toliko bolj
viden.
Prišlo bo do očitnega pomanjkanja potrpljenja, ker luna ne bo dobivala energije sonca, ki pomeni tudi moč
naše volje, našo pot skozi življenje. Zato bo očitno oslabljena, predvsem bodo manjkali cilji v življenju, pa
tudi pomanjkanje tipične ženske energije miline in negovanja, po domače povedano bodo šli ljudje »bolj
na nož«, precej več bo borbe dokazovanja kdo je močnejši, kdo je pametnejši, kdo lahko koga »zlomi«…,
skratka vse tipične moške temne strani bodo kar precej vidne pri ženskah, pa tudi pri moških.

Pomembno je upoštevati še to, da bo od 11. do 29. decembra Merkur retrograden, tako da bo
komunikacija že tako ali tako slabša, da bodo v tem obdobju še težave z računalniki, transportom in
prometom na splošno.
Ob retrogradnem Merkurju se stvari, ki običajno tečejo gladko, rade zakomplicirajo, torej če le zmorete se
izogibajte konfliktom.
V tem času ne boste razčistili nič, lahko pa se kvalitetno skregate in potem te zamere vlečete še daleč v
prihodnost.

21. december od 10:23 do 23. december do 13:52, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje napetosti v
želodcu, prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnemu košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas
tudi za spuščanje vzorcev, ki vplivajo na tekočine v telesu, na njihovo cirkulacijo.
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.

Odličen dan za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje). Perilo se z manjšo količino pralnega praška
opere bolje, umazanija in pralni prašek se zaradi vpliva padajoče lune razgradi hitreje in bolje kot običajno.

23. december od 13:52 do 25. december do 16:15, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno
spuščati napetosti iz srca, hrbtenice, krvnega obtoka, medvretenčnih plošč. 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, spustite bremena ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki
so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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«.

Ob polni luni bo retrogradni Merkur v Strelcu, torej bodo na udaru vprašanja avtoritet v našem življenju,
tukaj bo prvi test, kako ste opravili nalogo spuščanja teh vzorcev ob mlaju v Strelcu.
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Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.
Na Luno v Levu se nikakor ne sme gnojiti, posebej nevarna so umetna gnojila, ki na te dni požgejo zemljo.

25. december od 16:15 do 27. december do 18:39, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje
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 v teh dneh tudi najlažje spuščate vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje polno ljudi in
situacij, ki jih ne prebavljate. Ker je luna padajoča je spuščanje energij veliko učinkovitejše, zato bo pravi
čas, da prebavite in spustite vse situacije, ko je bilo življenje do vas nepošteno, kljub temu, da ste se zelo
trudili in naredili vse tako kot je treba. 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 transformirat na 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.

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.

27. december od 18:39 do 29. december do 21:51, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za
spuščanje napetosti iz 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.

Ledvica so najbolj dojemljiva za ravnovesje božanske energije in bodo v teh dneh še posebej dojemljiva za
to energijo. Ko spravite ledvica v ravnovesje, bodo zlahka čistile tekočine, ki jih vnesemo v telo, te tekočine
pa predstavljajo tudi emocije ki pridejo do nas in naše reakcije naje. Ko so ledvica v ravnovesju nas tudi
neravnovesje v zunanjem svetu ne moti več.

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.

29. december od 21:51 do 1. januarja 2011 , Luna v Škorpijonu, padajoča. Spustimo napetosti iz spolnih
organov, trebuha, krvi, debelega črevesa, medenice, nosu, žolčnika.

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.

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.
V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, le stvari je potrebno spravit
v ravnovesje. Na primer če imate ribnik pred hišo in v njem trenutno ni nobenih rib, boste imelo polno
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komarjev in se boste kar precej borili s to nadlogo, pa nikamor ne boste prišli. Ko pa samo v ribnik daste
nekaj rib, ki se seveda hranijo tudi z žuželkami, pa bo kar naenkrat pol manj komarjev in se bo problem
uredil sam po sebi, samo zato ker ste ustvarili ravnovesje v naravnem tokokrogu.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas 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.
Ugoden dan za nabiranje zdravilnih rastlin.

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
5. decembra in od 21. decembra do začetka januarja.

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 5. decembra do 21. decembra je Luna rastoča. 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 Ribah, ni primeren dan za operacije na stopalih.
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 čeljusti ali obisk zobozdravnika:
najbolj neugodno: polna luna v Biku
zelo slabo: rastoča luna v Biku
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Biku
dobro: padajoča luna v drugih znamenjih
idealno: mlaj v drugih znamenjih

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

Vsak proizvod ali pa tudi odpadek nečemu služi in je zelo koristen če ga postavimo na pravo mesto.

gsm 041-420 334
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec december je mesec vodne energije.

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

Mesec bo za vas intenziven, saj bo energija zelo podobna tisti v katero ste se rodili. Hkrati pa je letna
energija popolnoma diametralna, kar lahko povzroči alkemično reakcijo in prinese mnogo izzivov in
presenečenj, tako dobrih kot tudi takih, ki bodo zelo naporna. Zdelo se vam bo, da situacije poznate in
obvladate, ko pa si jih boste pogledali tudi od blizu boste ugotovili, da to ni tisto, kar ste pričakovali.
Pozitivna drža ter vera in zaupanje v življenje vam bodo pomembni pomočniki v tem mesecu. To bo mesec
izjemnega učenja, prepoznavanja kaj so stvari, ki vam ugajajo, ki jih opravljate radostno in kaj vas ovira in
vam predstavlja tako imenovano »kramo«. Odpu !
Kristali, ki lahko pomagajo: Celestin, Sodalit

ščanje bo za vas bistvenega pomena

Leto vas je soočilo s tem, da je čas, da poskrbite zase. Vse bo počakalo, tudi vsi okoli vas bodo preživeli.
Sedaj je čas, da zberete svoje moči in se resnično usmerite v tisto, kar si želite doseči v svojem življenju.
Mesec bo izjemno intenziven in morda boste imeli občutek, da je pred vami še toliko stvari, ki jih morate
opraviti. V sebi boste začutili, da ste sposobni več, da ste sposobni reševati zapletene stvari in da je jasnost
razumevanja močno povečana. Pomembno je, da znate odpu Vaše baterije se
sproti polnijo in svoj zalet modro izkoristite tam, kjer vam koristi in na način, ki prinaša tisto, kar si želite
zase, kajti vse prepogosto pretirano skrbite za druge in nase pozabite. Naj bo december mesec, ko dovolite
drugim, da negujejo in crkljajo vas!
Kristali, ki lahko pomagajo: Roževec, Turkiz

December je nedvomno vam pisan na ko vam bo mnoge priložnosti za druženja in modro je, da
jih izkoristite. S tem, ko boste več zahajali med ljudi, si boste odpirali nova vrata in dober glas se vedno širi
v deveto vas. V tem mesecu boste s svojo pripravljenostjo za druženje naredili veliko več zase, kot s trdim
delom. December je mesec za zabavo. Povabite svoje prijatelje na zabavo, dru
kino. Vendar pozor, nikar ne pozabite nase. Bodite pozorni na svoje potrebe in da delujte v skladu s svojo
naravo. Komunikacija in potrpežljivost sta lastnosti, ki vam v tem mesecu zagotavljata uspeh. Bodite
pozorni in svojo vihravost pospravite na varno, še posebej v prometu in na potovanjih. Ne pozabite na
masa
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Žad

Morda se vam bo zdelo, da stvari v tem mesecu obvladujete, vendar ni odveč spomniti, da sta
prilagodljivost in odprtost kvaliteti, ki pomagata odpreti prava vrata. Rigidnost in trmoglavost se ne bosta
obnesli in namesto da se bojujete z mlini na veter, se prepustite. Predajte vsa bremena božanskemu v sebi.
V mozaiku življenja se pogosto tako osredotočimo na drevo, ki je tik pred nosom, da izgubimo pogled na
širino in veličinocelotnega gozda, pogled od daleč. Morda boste imeli občutek, da je vaše življenje naenkrat
postalo težje, da niste več tako svobodni in da se zapirate vase. Tudi to bo minilo! Breme starih stvari,
odnosov, spominov, načinov razmišljanja in delovanja enostavno odložite in si dajte dovoljenje, da se v tem
mesecu igrate. Otro .
Kristali, ki lahko pomagajo: Labradorit, Čaroit

š

žo. Prinesel

ženje v prijetnem lokalu ali v

žo ali vikend v toplicah in to izberite zase. Seveda pa je to tudi primeren kraj za druženja s prijatelji.

ška igrivost in sposobnost odpuš

čati brez kritike in sojenja.

čanja vam bo v tem mesecu v izjemno pomoč
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

December vam bo pokazal, kako dobro ste opravili svojo notranjo inventuro v prejšnjem mesecu. Imeli
boste močno podporo okolice in sijali boste v vsem svojem blišču. Opaženi boste na vsakem koraku in naj
vam je to všeč ali ne boste postavljeni pod reflektorje na svojem odru življenja. Vaše diplomatske
sposobnosti bodo blestele. S svojo toplino in odprtostjo boste imeli priložnost spoznati mnogo novih ljudi
in življenje vam bo ponudilo mnoge nove priložnosti. Vendar pa morate biti budni in pozorni, da jih boste
uzrli in jih nato še izkoristili. V vsej aktivnosti pa nikar ne pozabite nase, vzemite si čas za počitek in za svojo
družino. Nikar ne pozabite, da so prazniki predvsem in najprej prilo

Držite se svojih dogovorov in ostanite v stiku z modrostjo, ki jo nosite v sebi.
Kristali, ki lahko pomagajo: , Flurit

Mesec bo za vas čas počitka, zato se nikar ne silite s pretirano dejavnostjo in si dovolite, da se napolnijo
vaše baterije. Leto, ki mineva je bilo za vas naporno in resni

Življenje je sestavljeno iz ritmov in počitki so pomemben del našega življenja. Sedaj je čas za
počitek, za usmerjanje vase, za ugotavljanje kaj si v resnici želite in da si ponovno daste dovoljenje za
sanjanje svojih življenjskih sanj. Globoko v vas se rojevajo nove ideje in sedaj je čas, da jim v notranji tišini
prisluhnete. Sedaj boste sejali vse tisto, za kar boste nato skrbeli in kar boste želi. Umirite se in prisluhnite
sebi, pojdite v svoj notranji sveti prostor in uživajte. Za zabavo bo še čas!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Safir

V decembru svoje odločitve sprejemajte mirno in preudarno. Čeprav se vam bo ob izjemnem razpletanju
notranjih vizij zdelo, da je čas za akcijo, je modro še malce počakati. V tem mesecu boste ideje razvijali ter
načrtovali, zato vedno s seboj nosite beležko v katero si boste svoje intuitivne prebliske lahko zapisovali.
Edina omejitev temu kar lahko dosežete, je v vaši glavi, zato si dovolite in razširite krila domi . Ker sedaj
že bolj jasno veste, kaj si želite, prepoznavate tudi, katere veščine so potrebne, za dosego vaših ciljev. Sedaj
ni čas za hitre akcije, še vedno ste v bolj umirjeni energiji in morda je čas, da preberete kakšno novo knjigo,
obi . Za akcijo bo bolj primeren naslednji mesec.
Kristali, ki lahko pomagajo: Sugilit, Kunzit

Naglica bo zaznamovala zadnji mesec v letu, kajti stvari se bodo začele odvijati z veliko hitrostjo. Spoznavali
boste nove ljudi in nove priložnosti vam bodo nenehno sledile. Za vaš umirjen značaj bo dogajanja kar
malce preveč, zato si nikar ne pozabite občasno vzeti trenutka zase, v svoji »jami« in se uskladiti s seboj.
Akcija bo tista, ki bo v tem mesecu potrebna, saj je od vas odvisno katere dele svojih sanj boste uresničili in
katerih ne. Vse tisto, kar ste do sedaj gojili v svojem umu ima priložnost, da se udejanji, in vse je odvisno
samo od vas in od vaše sposobnosti slediti, prepoznavati in izkoristiti priložnosti na poti. Mesec je
primeren, da svoje sanje daste v prakso. izkoristite ga! Bodite hitri, odzivni in konkretni!
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Moldavit

Akcija prejšnjega meseca vam je bila pisana na kožo in temu sedaj sledi malce bolj nežna in umirjena
energija, ki vas bo s svojo vztrajnostjo potisnila naprej na vaši poti. Vse tisto kar ste si zastavili in aktivno
začeli ustvarjati bo le še raslo in se večalo. Dobilo bo energijo širitve in stalnost. Ukoreninite se, za vas bo
prizemljenost bistvena v tem mesecu. Pomembno je, da nadaljujete z uresničevanjem svojih želja in stila
življenja, ki si ga želite. Bodite zvesti sebi in se osredotočite na uspeh, na svojo željo po lepoti, uspehu,
boljšem in bogatejšim življenjem. Kajti vse tisto, čemur boste v tem mesecu namenili svojo pozornost in
energijo, se bo v prihodnjih mesecih udejanjalo, zato vztrajajte. Dobro odpu

!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Jaspis

žnost za družino, da se zbere in deli
iskrivost teh

šljije

š še malce razgledate

š
železo kujete, dokler je vro

čarobnih dni.
Čaroit

čno si v tem zadnjem mesecu lahko malce
oddahnite.

čete kak nov seminar in se

čajte in predvsem
manifestirajte v tem mesecu, kajti modro je, da če.
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KO ZAD I . . C IMETŠI .KO ZAD I . . C IMETŠI .

Cimet pridobivajo iz notranjega dela skorje drevesa
cimetovca. Cimetovec je tropsko drevo, ki zrase do 10 m
visoko, a se goji na plantažah pretežno kot grm.
Uvaža se najve -

a Njegovi rojstni kraji segajo od
Oceanije prek Šrilanke pa vse do srednje Azije.
Cimet ima izredno bogato zgodovino, ki so jo kovali
Feni

-

Kakor vse dišavnice tudi cimet vsebuje eteri

Eteri skorje

Zanimivo je, da uporaba cimeta kot celote deluje bolje kakor njegova posamezna u

Nedavno je cimet zbudil pozornost, ker bi lahko prepre
V

N
so
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Vendar

č iz Šrilanke, a tudi iz Malezije, Madaga
sk rja in Sejšelskih otokov.

čani, Kitajci in Egipčani. Tudi Rimljani so poznali in
cenili to opojno dišavnico in jo uvažali iz Perzijskega
zaliva. Omenjena je v Bibliji in v nekaterih kitajskih
recepturah, ki segajo v čase več kot 3000 let pred našim
štetjem. Vsi poznamo tigrovo ali kitajsko mast – med
njenimi sestavinami je prav cimetova esenca. Mazilo se
še danes uporablja za lajšanje mišično-skeletnih bolečin,
simptomov prehlada, sinusnih vnetij in glavobola.
Cimet so uporabljali za pripravo mazila, katerega sestava
še ni popolnoma znana, uporabljal pa se je pri balzami
ranju trupel. Cimet so dodajali zaradi izrazitega protimikrobnega in protiglivičnega delovanja ter njegovih
aromatičnih dišav, ki so polnile prostore ceremonialnih soban pri egipčanskih obredih. Najbolj cenjeni vrsti
cimeta sta cejlonski (Cinnamomum zeylanicum) in kitajski (Cinnamomum cassia).

čno olje. Feničani so uporabljali sezamovo olje za ekstrakcijo
cimetove esence, sredozemsko prebivalstvo pa oljčno olje. Pozneje se je s parno destilacijo začela izolacija
eteričnega olja. Tak postopek je proizvedel koncentrirano cimetovo eterično olje in – kot stranski produkt –
cimetovo vodico.

čno olje obsega štiri odstotke teže suhe . Sestavljeno je predvsem iz cinamal aldehida, cimetove
kisline in cimetovega alkohola. Deluje dražeče in adstringentno (napne tkivo) na kožo in sluznice, uničuje
bakterije, glivice in viruse in prav zaradi teh lastnosti učinkuje proti okužbam sečil in prebavil. Poleg tega
pospešuje cirkulacijo in deluje stimulativno na osrednji živčni sistem, tako prek nosnih receptorjev za vonj
kakor prek krvnega obtoka neposredno na možgane in preostalo živčevje. Posebno pozornost si zasluži
cinamal aldehid, ki mu nekateri avtorji pripisujejo protirakavo delovanje. Z laboratorijskimi raziskavami so
dokazali, da cinamal aldehid pospešuje metabolizem znotraj celic in sodeluje pri popravljanju poškodb
DNK, kar je ključnega pomena pri preprečevanju raka. Cinamal aldehid ugodno vpliva na vnetne procese z
zaviranjem sinteze levkotrienov, molekul, ki so neposredno vpletene pri razvoju vnetij, zlasti pri revmatskih
sindromih.

činkovina. Učinkovine
dopolnjujejo druga drugo in tako dosežejo optimalen učinek, zmanjša pa se tudi možnost zastrupitve z
eteričnim oljem. Ščepec cimeta v toplem čaju ali mleku lahko pomaga proti gripi in prehladu. Pri redni
uporabi cimeta so opazili tudi druge učinke, kot so izboljšanje prebave zaradi vodotopnih vlaknin, znižanje
vrednosti trigliceridov in holesterola v krvi ter že omenjena izboljšana presnova glukoze. Zaradi
razbremenitve »tovora« krvi se zniža tudi krvni tlak.

čeval ali vsaj blažil znake sladkorne bolezni tipa II.
Do sedaj so znani le izsledki iz laboratorijev in poskusov na živalih. raziskovalnih laboratorijih v Belstvillu
(v ameriški zvezni državi Maryland) so ugotovili, da MHCP močno poveča odzivnost inzulinskih receptorjev
na celičnih membranah in s tem tudi do dvajsetkrat poveča vnos ter neposredno izrabo glukoze. a
celičnih kulturah gojenih zunaj človeškega telesa, dokazali, da izboljša odziv diabetičnih maščobnih celic
na inzulin. Presnova glukoze se je v njih zvečala tudi za dvajsetkrat! toda tudi testi »in vivo«, opravljeni na
skupini ljudi, kažejo na podobne učinke. Spoznanje tega mehanizma pomeni ogromen napredek pri lajšanju
takih bolezni. To pomeni, da tista steklenička cimeta, ki stoji na kuhinjski polički z vsemi drugimi začimbami,
ni le prašek, ki nam popestri jabolčni zvitek ali belo kavo, ampak tudi naše skrivno varovalo pred
prezgodnim staranjem. Po izjavah raziskovalcev lahko sladkorni bolniki z boleznijo tipa II že danes
izkoriščajo antidiabetične lastnosti cimeta tako, da začimbo pogosteje uporabljajo v svoji prehrani, denimo,
da izboljšajo okus pomarančnemu soku in kavi. naj se ne preseže odmerek, ki je za začimbo
običajen, vsekakor pa naj ne bo večji kot četrtino žličke na dan.
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Wolfgang Saus
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Cena: 198 EUR

(180 za študente in upokojence)

Umetnost alikvotnega petja

Delavnica skrivnostnega petja

višjih harmonikov ali nadtonov

ALIKVOTNO PETJE je način petja, pri katerem pevec sam poleg osnovnega tona poje še dodatni, višji ton, ki
se skoraj nestvarno pojavi nad osnovnim tonom. Ta presenetljivi efekt pa je veliko več kot le to. Alikvotni
toni so izvorna glasba vesolja, so ustvarjalni zvok, ki je obstajal, preden je obstajalo kar koli drugega v
stvarstvu. Zrcalijo zakone harmonije in usklajenosti vibracij vsega, kar obstaja. Kot taki so prevzeli mnoge
velike ume človeštva, med drugimi tudi Pitagoro, ki je preučeval njihova razmerja. Danes vemo, da gre za
enaka razmerja, kot jih spoznavamo v sveti geometriji, ki predstavlja vidne zvočne – vibracijske matrike
stvarstva. Glasba sfer je že »vgrajena« v naše celice, ali morda recimo raje obratno – naše celice so
zasnovane na glasbi sfer. Zato se na seminarju alikvotnega petja ne učimo nečesa nam tujega, naše glasilke
in ves pevski aparat že vedo, kaj je treba narediti, da glasba v nas zapoje. Samo ovire in blokade moramo
odstraniti, svojo pretirano resnost, na primer, in se igrati. Ko opustimo vse odvečno, se toni sami pojavijo in
zazvenijo že ob najmanjših, povsem naravnih gibih ustnic ali jezika.

Odkritje lastne zvočnosti in pretočnosti poteši naše globoko starodavno hrepenenje po celovitosti in z
novimi, malce nenavadnimi zvoki, se počutimo kot doma. Ušesa se nenadoma odprejo in presenečeni
odkrijemo, da je ves svet ena sama zvočna pokrajina.

Alikvotni toni, višji harmoniki ali nadtoni imajo sposobnost sinhronizacije možganskega delovanja, zato se
pripravite na povsem nov način dojemanja sveta, ki ga v vas zbudijo neverjetni zvoki vaših lastnih višjih
harmonikov, ki prebujajo višje ravni vašega zavedanja!

Skrivnost je, da ni skrivnosti – in prav v tem je najgloblja skrivnost.

Wolfganga Sausa je ta skrivnost onkraj skrivnosti tako očarala in prevzela, da je pred leti opustil svojo
kariero znanstvenika in se posvetil samo še raziskovanju tega še precej neraziskanega področja našega
bivanja, ki pa so ga starodavni narodi dobro poznali. Izvore petja nadtonov lahko najdemo v Tibetu in
Mongoliji, a tudi v naši ljudski glasbi. Iz srednjega veka so poznani primeri takšnega petja tudi v liturgični
glasbi, in čeprav je kazalo, da je potem izginilo z evropskega prostora, se zdaj v velikem zamahu ponovno –
in poglobljeno vanj vrača.

Wolfgang je dober poznavalec kargyraa in izjemen učitelj evropskega načina petja nadtonov ter avtor zelo
učinkovite metode učenja petja višjih harmonikov, s katero zna naučiti te umetnosti prav vsakogar. Njegovi
seminarji so sproščeni, polni smeha in uvidov, in predvsem - zelo učinkoviti. Varno vam bo pomagal
odstranjevati ovire v sebi, zaradi katerih morda zaenkrat še ne zvenite kot božanski instrument. Če pa ste
že uglašeni, boste na tečaju spoznali nove razsežnosti, ki jih odpira alikvotno petje.

Vabljeni – odprite se zvoku v sebi!

Več o tem na:

INFO IN PRIJAVE:

041 425-001

http://soundofcreation.blogspot.com/

info@smisel.si

metka.lebar@kabelnet.net
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EU Direktiva o tradicionalnih medicinskih zeliščnih pripravkih

V začetku aprila 2011 naj bi v Evropski Skupnosti začela polno veljati uredba o tradicionalnih medicinskih
zeliščnih pripravkih, ki naj bi določala, da morajo le-ti biti registrirani na enak način kot farmacevtska
zdravila. Stroški tega postopka so zelo visoki (od 80.000 do 120.000 funtov samo za eno zelišče), zato je
precej verjetno, da mnogi herbalni pripravki ne bodo registrirani in jih tako ne bo moč dobiti. Na tako ne
fer zakonodajo lahko vplivamo preko svojih predstavnikov v evropskem parlamentu. Dajmo jim vedet, da
imamo vsi pravico lahkega dostopa do tradicionalnih pripravkov. V

Več informacij o sami uredbi dobite tuka - podpis peti ij :

Tukaj je vzorčno pismo, ki ga lahko pošljete:

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Spoštovani,

Sem podpornik uveljavljenih tradicionalnih medicinskih sistemov, ki temeljijo na naravnih zeliščih, vključno
s tistimi, ki izvirajo iz ne-evropskih držav.

Omenjena evropska direktiva iz l. 2004 določa, da morajo biti vsi herbalni pripravki podvrženi enakim
postopkom registracije kot farmacevtska zdravila, pri čemer ni pomembno, ali so pripravki uspešno v
uporabi ze stotine let. Stroški registracije so za vešino malih proizvajalcev preveliki; ocenjuje se, da znašajo
od 80.000 do 120.000 funtov za posamezno zelišče. Za velike multinacionalne farmacevtske družbe taksne
vsote seveda niso nikakršen problem.

Do danes noben kitajski ali indijski (ajurvedski) pripravek še ni dobil licence v okviru sheme, ki jo določa
evropska uredba. Zelo me skrbi, da bodo ti pripravki, do katerih imamo pravico vsi državljani, po 31. marcu
2011 postali nelegalni ter bodo tako postali nedostopni za veliko ljudi.

Ta uredba nujno potrebuje amandmaje, ki jo bodo prilagodili ne-evropskim kulturam, ki uporabljajo
zeliščne pripravke.

Obračam se na Vas, da uporabite svoj vpliv ter pritisnete na vlado ter Generalni direktorat za zdravje in
zadeve potrošnikov (Directorate General for Health and Consumer Affairs – DG SANCO), da bodo ustrezni
amandmaji sprejeti. Kajti konec koncev smo potrošniki prav vsi in nikoli se ne ve, kdaj bomo mi (oziroma
kdo iz naše družine) potrebovali herbalni pripravek.

Več informacij boste nasli na teh spletnih straneh Alliance for Natural Health:

Lepo Vas pozdravljam!

podpis, kraj

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Naslovi evroposlancev pa so:

, ,
, , ,

,

Pošiljanje pisma vzame 2 minuti vašega časa. Prosim posredujte to pošto naprej, če lahko!

Več najdete na:

j c e
http://www.anh-europe.org/campaigns/protect-traditional-medicinal-cultures

http://www.anh-europe.org/campaigns/protect-traditional-medicinal-cultures

tanja.fajon@europarl.europa.eu romana.jordancizelj@europarl.europa.eu
jelko.kacin@europarl.europa.eu alojz.peterle@europarl.europa.eu zoran.thaler@europarl.europa.eu
ivo.vajgl@europarl.europa.eu milan.zver@europarl.europa.eu

http://www.ujet.si/eu-direktiva-o-tradicionalnih-medicinskih-zeliscnih-pripravkih/



In takole ste se zna

s prijatelji

šli na zadnji strani tokratne številke mese
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žanskimi blagoslovi za vas in z vami

čnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

gsm 041-420 334

Če vam je bila č, jo prosim posredujte naprej svojim prijateljem in znancem. Hvala!

Hvala za va čas in pozornost.
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Pri Zvonetu Turku na astrolo ga

Pri Taji Albolena na a svetovanja, Reconnection osebna ponovna
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so vam čete na

so vam

či čenja prostorov čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

voljo individualn
šanje vseh aspektov Biti,

š . Lahko pokli ali pišete na

www.tajaalbolena.com
www.divine.si

www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


