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Pozdrav svetlobe !
No pa je skoraj mimo prvi mesec novega leta. In prav ni

Hvala Enosti, Bo za to izkušnjo življenja in dar ljubezni. Hvala Zemlji za to, da JE, da nas
nosi v svojih modro-zelenih nedrjih. Hvala vsem vam za to, da ste, v tem trenutku, tukaj in sedaj in z
menoj delite lepoto in radosti tega .
Do naslednji son

č umirjeno ni minil. Dogaja se KAOS in kaos
vedno pripelje v notranji red, če se uspe

če imamo v rokah orodja, ki
nas vodijo dovolj globoko, da zmoremo odstranjevati vse tisto, kar ustvarja notranje viharje. Kajti ko
odvzame č, se bo polegel in te popeljal v notranjo bonaco. Tja se premikamo.

Vsi tisti, ki so menili, da bodo
čas pospe

času v katerem

č prena čkrat rečeno: “Spoznaj sebe, človek!”

Mnogi odhajajo in smrt zopet postaja del cikla članica skupnosti. In
umreti brez balasta, umirjen, z vedenjem, da ima čitev kam se premakniti naprej brez strahu in
nevednosti je privilegij, ki ga mnogi poznajo in so zato zmo čutja brez pomilovanja.
Znanost sočutja je orodje, ki mi daje spodbudo, iz katere črpam starodavno vedenje in moč. Sočutje do
sebe najprej in nato do vseh okoli mene. Naj vam valentinovo prinese strast in radost do

č, KER JE VA

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

Taja Albolena

š prepustiti divji vožnji, ki jo nudi. Dogaja se veliko in hkrati se
nekako prebijamo skozi vse, kar viharji v notranjosti prinašajo na površje,

š notranjemu vetru mo

še vedno lahko v življenju šli skozi samo s pometanjem stvari pod
preprogo so se tokrat ušteli. Ne gre samo za to, da šuje, gre tudi za to, da ga mnogim
zmanjkuje, kajti v živimo se moramo ogledati v vseh zunanjih ogledalih, ki nam jih
držijo zunanji odnosi in sprejeti, objeti in se pomiriti z vsem tistim, kar nam gre na živce in kar ne
moremo ve šati, kajti vse je v nas in zato je bilo že ve

življenja in rojstva kot enakopravna
š odlo

žni pravega so

življenja,
ljubezen in sprejemanje sebe in modrost, da v odnosih z ljudmi, ki so vam najbolj dragi ugledate sebe
in da v tej sliki transformirate vse tisto, kar vam ni vše ŠE. Božanski februar vam želim!

žanski zavesti

življenja, ki ga soustvrjamo skupaj
žarke

"Bodite zadovoljni, da živite,
ker vam življenje ponuja priložnost,
da ljubite in delate,
se igrate in gledate zvezde."

- Henry Van Dyke
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S 1. februarjem bosta tranzitna Saturn in Pluton dopolnila kvadrat, kar se v astrologiji šteje za naporen
aspekt. Kvadrat predstavlja pritisk, ki nas sili, da nekaj spremenimo. Kljub temu, da se ta aspekt šteje kot
negativen, pa je potrebno poudarit, da je izid teh napetosti skoraj vedno pozitiven, kljub temu, da je sam
proces naporen. Enostavno se pokažejo ovire in nam dajo vedeti, da tako ne gre več naprej, ter nas
prisilijo, da se stvari začnemo lotevat na drug način, oziroma, da gremo po drugi poti. Kot radi rečemo, je
»navada železna srajca« in ravno zaradi tega, je ta aspekt dobil tako negativno konotacijo. Tak aspekt nas
samo prisili, da spremenimo določene vzorce in navade, pa čisto nič drugega.

Pluton je »odgovoren« za zadeve, ki smo jih potisnili najgloblje v podzavest, na kolektivnem nivoju pa
predstavlja kolektivno nezavedno, po domače povedano podzavest naroda, pa tudi človeštva, lahko bi tudi
rekli, da ravno on »izdeluje« arhetipe in jih tudi vodi.
Saturn je planet, ki zahteva red in strukturo, on hoče, da so stvari urejene in stojijo na trdnih logičnih
temeljih. Kadar temu ni tako, pa seveda pošilja lekcije, dokler se snovi ne naučimo. Ko posameznik osvoji
lekcijo, ko se nauči snovi in postavi stvari na trdne temelje, jim da strukturo, njegov pritisk popusti, saj po
njegovem lekcija ni več potrebna.

Na dan bodo prihajali vzorci, ki smo jih potisnili globoko v podzavest, ti nerazrešeni vzorci se bodo
dobesedno materializirali. Kdor bo te vzorce razrešil, ne bo imel kakšnih posebnih težav, tisti, ki se bodo
reševanja problemov lotili na nojevski način in skrili glavo v pesek, tisti, pa bodo imeli cel kup težav, ne
glede na to, kako globoko bodo tiščali glavo v pesek.

Ker je Plutonova domena tudi kolektivno nezavedno bo potrebno tudi pazit, da ne zapademo v splošno
histerijo in podoživljanje nekih kolektivnih vzorcev naroda, ki se nas v resnici ne tičejo.
V tem mesecu se bo sigurno dogajalo kar nekaj pretresov tudi na svetovni ravni, kazalo se bo katere stvari
nimajo trdnega temelja, zato se lahko pokažejo spet kake težave na svetovnih borzah, lahko da se bo
pokazalo, da svetovno gospodarstvo ni v fazi okrevanja, kakor nam skušajo prikazati nekateri ekonomisti,
pač pa bo jasno vidno, da se določenih stvari, ki nimajo trdnega temelja in realne strukture, ne da več
prikrivat. Marsikoga se to sicer ne dotika, če pa v krizi »staviš na napačnega konja« in zaradi tega izgubiš
vse prihranke, pa to postane zelo osebna travma.
Nedavni potres na Haitiju kaže na kakšen način se v realnosti lahko pokažejo te napetosti.
Res je da se potresu ne moremo izognit, bi bile pa posledice zanemarljivo majhne, če v tej državi ne bi bilo
tako veliko nerazrešenih stvari v kolektivnem nezavednem tega naroda. Ta država se sicer šteje za
demokratično, vendar že od samih začetkov vsak demokratično izvoljen predsednik s pomočjo vojske
obdrži oblast, že od samega začetka oblastne strukture tolerirajo in mogoče celo podpirajo korupcijo, tudi
predsedniki uporabljajo vudujske obrede za svoje namene že od nekdaj in če to povežemo z njihovo željo
večno ostati na oblasti, potem uporaba magije v take namene ne more prinesti kaj posebej blagodejnega.

Torej, ta mesec je zelo ugoden za razreševanje naših travm, ki smo jih potisnili globoko v podzavest, saj se
bodo sedaj pokazale v konkretnih situacijah, zato kakršnokoli pritoževanje nad smolo v življenju ni
smiselno, pogledat je treba, zakaj se nam dogajajo neprijetnosti in spustit vzorce, občutke ali prepričanja,
ki so nas pripeljali v to situacijo.
Te napetosti se bodo v horoskopu kanalizirale največ skozi planete ki jih imamo v Ovnu, Kozorogu, Tehtnici
in Raku, in sicer na začetku teh znamenj (1 do 7 stopinj, astrološko se temu reče v prvi dekadi znamenja).
Če imamo kakšne planete v tem območju, bodo le ti seveda vpleteni v te težave in nam bodo kazali, kje bi
lahko bil vzrok teh problemov.
Ascendent bo kazal, kaj je narobe z našim pogledom na svet, Luna v tem območju bo kazala neke vzorce
glede čustev in sicer v smislu kako se odzivamo, kadar smo pod pritiskom. Lahko se pokažejo neki zelo stari
vzorci, lahko celo vzorci iz prejšnjih življenj, v smislu, kaj se je zgodilo, ko smo potrebovali negovanje in
zaščito, in na kakšen način so bile te potrebe zadovoljene. Ker je Luna zelo povezana s telesom in včasih
lažje razrešujemo probleme na fizičnem nivoju, bo v tem mesecu zelo pomembno, da razrešujemo vzorce,
ki so na telesni ravni povezani z deli telesa, ki jim vlada Luna v Ovnu, Kozorogu, Tehtnici ali Raku. Dnevi, ko
bo Luna v teh znamenjih, so še posebej ugodni, da na nivoju telesa razrešimo čustvene ali mentalne
probleme, ki se dogajajo v naši fizični realnosti. Na primer, ko bo Luna v Raku, to bo 24. februarja, delamo
na zdravljenju oziroma dodajanju energije ali krepilnih snovi prebavnemu sistemu in ostalim notranjim
organom, če bomo le malo pozorni, bomo lahko tudi prepoznali, kateri vzorci nas blokirajo pri idealnem

Kaj se bo dogajalo?
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Delovanju tega dela telesa. Če se osredotočiš samo na telo je včasih marsikakšen problem lažje
prepoznaven, saj vsi vemo kako zgleda, ko začne um analizirat in nas na vsak način hoče odvrnit od
reševanja resničnega problema.

Če imamo Sonce v tem območju, se bo v primeru problemov pokazalo, da smo skrenili s poti, ki je naša
življenjska misija, če je tam Merkur se bo kazalo, da nismo zmožni svojih namenov predstaviti svetu.
Koristno bi bilo, da razrešimo, kaj nas pri tem ovira.
Venera v tem območju, bi nam lahko pokazala, kateri so vzorci, ki ovirajo našo kreativnost, kaj nam
prepričuje, da ne moremo živeti svojih želja, Mars bo kazal ovire, ki se nam postavijo na pot, ko se
»spravimo v akcijo«, če imamo slučajno Jupitra v tem območju, pa nam bo primanjkovalo optimizma,
pravzaprav bomo probleme videli veliko večje kot v resnici so. Za vse te težave je koristno, če poizkušamo
poiskati resnične vzroke težav in jih transformirati.

V primeru, da v tem območju leži Uran, se bodo kazali problemi glede odnosa do avtoritet ali očeta in
lahko tudi moških nasploh, lahko se kažejo tudi zamere do nasprotnega spola, lahko da se bo kazalo da
nismo zmožni določenih stvari povedati naravnost, brez nepotrebnega olepševanja, lahko pa da nam bo
kdo direktno povedal resnico in nas bo to povsem vrglo iz tira, ker bo »zadel žebljico na glavico«.

Napetosti bodo tudi na področjih, kjer imamo Saturna in pa Plutona v naši rojstni karti, tako da bo koristno
pogledat in razrešit tudi probleme na teh področjih, ne glede na to, kje v natalni karti ležita ta dva planeta.

Torej, februar je idealen čas za spuščanje najglobljih travm, ki so že dolgo čakale, da pridejo na vrsto.
Mogoče bo malo tudi naporno, vendar je to tudi priložnost, da razrešimo marsikaj, kar nam do sedaj ni bilo
dano.

Če pride do težav, ne tiščite glave v pesek, pač pa se lotite reševanja vzorcev, kajti en lep čas po tem
obdobju, ne bodo težave tako očitne in seveda zaradi tega, bo tudi v naslednjih mesecih veliko težje
ugotovit vzorce, ki nas silijo v težave.

V astrologiji je tako, da nam tranziti kažejo energije in napetosti v določenem obdobju. Dostikrat je že to
veliko lažje, da človek ve, da ni »zmešan«, da se drugim tudi dogajajo čudne stvari in da bo teh težav tudi
enkrat konec.

V resnici je tako, da se bodo v februarju kazale napetosti na opisanih področjih, kdor bo delal na
razčiščevanju vzorcev, bo naredil veliko, kdor pa ne, bo pač moral malo potrpeti, da Saturn in Pluton
popustita s temi vplivi.

Katero koli pot boste že izbrali, dejstvo je, da bo najbolj naporno prve dni februarja, do konca meseca bo
napetost že precej popustila, do sredine marca pa bodo težave izginile, ne glede na to, ali ste v svoji
duhovni rasti napredovali, ali pa ne.

Še nasvet:
Saturn je v ozvezdju Tehtnice, ta pa je tradicionalno vladar sedme hiše, hiše odnosov. Stvari, ki jih pri sebi
ne morete videti, so lahko ravno to, kar vas pri partnerju najbolj moti.

LP Zvone Turk
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POSEBNOST T EG A MESEC A . . . VALENTINOVOPOSE BNOST T EG A MESECA . . . VALENTINOVO

DIVINE.SI

Tradicionalno gledano je bil Valentinov dan verjetno
starodavni festival Lupercalia,

ki je slavil erotiko, vro
i

P

Sv. Valentina poznamo pri nas že dolgo, vendar ne v povezavi z dnevom zaljubljen

praznik, posvečen plodnosti
in rodovitnosti. čico in ljubezen v
čast rimske boginje Juno. Nekateri strokovnjak trdijo, da
ime meseca februarja izhaja iz latinske besede "febres",
kar pomeni vročičen.
Če se spomnimo legende o Romulu in Remusu, ki ju je
vzgajala volkulja in sta odrasla ter postala ustanovitelja
Rima, sta domnevno odraščala na hribu, ki so ga
imenovali "Lupercallus" ali volkov brlog v prevodu.
Vsako leto so praznovali ustanovitev Rima in poganski
duhovnik je vodil ceremonijo v čast plodnosti žensk.
Priredili so nekakšno ljubezensko loterijo. V obredu, so
zbrali imena vseh neporočenih žensk in imena so
mladeniči, godni za poroko vlekli iz klobuka. Nekakšna
staromodna oblika zmenka na slepo, bi lahko rekli. Fant in
dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par.
Listič z imenom svojega “Valentina” so si dekleta pripela
na obleko in ga nosila še nekaj dni. Združenje je potekalo
pod okriljem boginje Juno, boginje ljubezni in poroke.
Zgodovinarji vedo povedati, da se je ta navada "loterije"

obdržala tudi v 16 stoletju, ko so listke zamenjale valentinove kartice, ki so jih vlekli iz posode.

270 n.št. je Claudius II, Rimski cesar ugotovil, da poročeni moški niso dobri vojaki in je prepovedal festival
Lupercalia ter poroke. Ker je tudi krščanska cerkev nasprotovala poganskemu prazniku, so se znašli na isti
strani, kar je bilo zelo nenavadno. V tem času je bilo namreč nevarno biti kristjan in še duhovnik povrhu.
Valentin je bil del Krščanskega podzemlja in je kljuboval cesarju ter na skrivaj poročal pare. Odkrili so ga in
ga zaprli. Verjetno je bilo na Valentinu nekaj posebnega, saj si je celo sam cesar vzel čas in ga v zaporu
obiskal, kar je bilo za tiste čase nekaj nezaslišanega, da bi ga spreobrnil v pogansko vero. Valentina
cesarjevi argumenti niso prepričali in je namesto tega predlagal cesarju in njegovim ječarjem, naj
sprejmejo krščanstvo. Cesarja to ni zanimalo in ukazal je usmrtitev Valentina, njegovo mučeništvo je
kasneje pripomoglo k temu, da so ga proglasili za svetnika.

Nihče drug kot sam Valentin. Legenda pravi, da je, ko je bil v zaporu, pridigal ječarjem in eden od njih je k
njemu v zapor pripeljal svojo hčer, ki je bila slepa. Valentin ji je povrnil vid in postala je redna obiskovalka
Valentina v zaporu. Tik preden so ga usmrtili, ji je napisal pismo in ga podpisal z Tvoj Valentin. To pismo,
prvi Valentin je sedaj razstavljeno v narodnem muzeju v Angliji.

Sv. Valentina so usmrtili 14. februarja, festival Lupercalia pa je bil 15. februarja. Ker je cerkev ugotovila, da
ne morejo izkoreniniti običaja,so se s svojo strategijo, če ne moreš uničiti, se pridruži, enostavno ta dan
posvojili in ga spremenili v sveti dan praznovanja krščanskih vrlin ljubezni in poroke. rvo pričevanje o
povezanosti dne svetega Valentina z romantično ljubeznijo sega v 14. stoletje, ko so v Angliji in Franciji 14.
februar označevali kot dan, ko se ženijo ptički. V tej dobi so si ljubimci takrat izmenjevali pisemca in se
imenovali za valentine.

čev. Sveti Valentin
goduje 14. Februarja. Po starem kmečkem koledarju je Valentin prinesel ključe do korenin in so mu zato
pravili prvi spomladin. Na ta dan se tudi ženijo ptički. Kdor želi videti ptičjo ženitev, mora bos do grmovja,
čeprav je na ta dan velikokrat še zelo mrzlo. Valentin ureže prvo trto, ponekod pa se prične v tem času delo
na vrtovih. Predvsem pa je marsikomu znano, da je ta dan poleg gregorjevega (12. marec) in
vincencijevega (22. januar) značilen po tem, da se ptički ženijo. Zanimivo je , da v Beli krajini pravijo, da je
valentinovo prvi spomladanski dan.

Kdo je bil Sveti Valentin?

In kdo je izumil Valentinove kartice?

Zakaj je Valentinovo 14. februarja?

Valentinovo v Sloveniji



Tokrat bomo delali na

Simon je v svojem priro

Gregg Braden v svoji knjigi Bo
.

Ve

Dovolj je va

TRANSFORMACIJA SVETA SE VEDNO ZA V I

ljubezni,

ČNE TEB !

Tokrat se dobimo v petek 12.2.2010 26.2.2010 celostnostnostiin ter
osebni izpolnjenosti. Dovolite, da

čne v vsakem
posamezniku in se iz njega

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

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

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

četrti petek v mesecu ob 21. uri.

častno bitje v
neizmernem izobilju tega, kar si

člove

.
se iz vas razširi v svet. Naj se najprej razširi skozi vaše celice v vašem

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

videti in uživati v njej v širšem svetu.

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

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

žanska matrica pravi, da je potrebno

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

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

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

Vabljeni, da se nam pridružite!

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

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



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

AMETRIN ...

Afirmacija deve kristala

“

. Skupaj bova
premagala strah pred uspehom ali strah pred neuspehom in odstranila vzorce samo sabota

Hkrati s tem pa vam asistiram,
da pridete stvarem res do dna. Iz va ”

Ametrin je kamen, ki regenerira fizi

: " Svoje misli in voljo naravnavam na bo

Kamen, ki vam pomaga priti stvarem do dna
Pomagam vam najti uravnove

čitvah sem va
čevanjem vam bom pomagal, da se la

čite in greste v akcijo. Pomagal vam bom odstraniti ovire na poti in vsakr

čujejo, da bi v
čenju novih ve čin. Zmanj

čanje v glavi, pomirjam um in prina čji fokus v va
čistim vse nečistoče in toksine.

čno telo in ojačuje
Imunski sistem. Stabilizira DNK in RNK in nadzira količi-
No kisika v telesu. Pomagal vam bo pri depresijah,
Kronični utrujenosti in pomanjkanju energije.
Ametrin vzpodbuja učinkovitost možganov in
harmonizira možganske tokove med obema
možganskima polovicama, še posebej možgansko
deblo, srednje in male možgane.
Pomaga pri glavobolih, krčenju možganov, apnjenju in
senilnosti. Blaži bolehanja na očeh, naglušnost in ščiti
pred vnetjem možganske mrene.

Ker je ametrin pol ametist in pol citrin, ima zelo blag
učinek na našo dušo. Služi kot zvest spremljevalec v
vsakdanu in nas obvaruje z več harmonije.
Harmonizira naše potrebe in želje in jih uravnovesi.

”

šenost duhovnega iskanja s prizemljenostjo in udejanjanjem vaše volje.
Pri pomembnih odlo š zaveznik, saj vas povezujem z najvišjimi aspekti vas samih, vašim
božanskim bitjem in višjim jazom. Tudi ko imate težave z zavla žje
odlo šen upor

že, ki ti
prepre življenju dosegel to, kar si želiš. Tistim, ki jim misli švigajo na vse strani lahko
pomagam ostati zbran, usmerjen in pozoren pri študiju ali u š šujem stres in
tiš šam ve šo meditacijo

še aure in telesa

žanski vzorec mojega duhovnega
namena.



V SR ED IŠ ŽG ANI IN KAKO P RIT I ST VAREM D O D NAČ U . . . T ROJ N I MOV SREDIŠ ŽGANI IN KAKO P R I T I ST VAREM D O D N AČ U . . . TROJNI MO

Kot sem z nekaterimi

Celostnost je mantra leta 2010 in na

Dejstvo je, da ožgane glede na razvoj skozi evolucijo delimo na tri dele:
najstarejši plazilski možgani, mlajši sesalski možgani in najmlajši človeški možgani. Čeprav je vsak od teh
treh delov ali območij možganov povezan z drugimi deli ali območji po zaslugi razvejenega omrežja živcev,
ima vsak svoje posebne naloge. Včasih vsi trije deli možganov delujejo lepo usklajeno - ob aktiviranju
določenih kemičnih snovi, ki pozitivno vplivajo na čustva, iz nas izvabljajo najboljše. Včasih pa določeni deli
možganov ali določene kemične snovi prevladajo nad drugimi in porušijo ravnovesje. Zaradi tega se lahko
ljudje vedejo tako, da spravijo v slabo razpoloženje tako sebe kot tudi druge. Neverjetno pri tem pa je
dejstvo, da je na vplival na aktiviranje ključnih
funkcij in sistemov v možganih vas kot otroka in na to, kako bodo ti trije deli možganov komunicirali med
seboj kasneje. Gre za fascinantno polje znanja, ki ga lahko star

Ljudje se velikokrat počutimo vzvišene nad drugimi živalmi, ker imamo najbolje razvite zgornje možgane,
tisti del možganov, s katerim razmišljamo. Vendar pa nismo prav nič drugačni od drugih živali, kar zadeva
stari plazilski in sesalski del naših možganov. Pravzaprav sta ta dva dela naših možganov zelo podobna
možganom pri miših, če gledamo na to, kako so organizirani. Ta starejša dela možganov sta večinoma
ostala nespremenjena več milijonov let. Neki znanstvenik je dejal: "To je tako, kot bi v glavah okrog
prenašali prastar muzej."

Še pomembneje pa je, da ta nižja dela možganov lahko preglasita naše višje, racionalne možgane. Kadar se
ne počutimo varne, bodisi telesno bodisi psihološko, lahko dražljaji iz plazilskega in sesalskega dela naših
možganov onemogočijo naše višje, človeške funkcije in se vedemo kot ogrožena žival. Občutimo lahko
impulziven odziv 'bojuj se ali zbeži', zaradi katerega lahko besno napademo ali pa začnemo v strahu živčno
oprezati okoli sebe. Vendar pa se to lahko spremeni,
zgornji predeli možganov večino časa sposobni učinkovito obvladovati odzive primitivnih spodnjih predelov
možganov. To je tisto, kar skozi RPT pravzaprav transformiramo.

Morda mislite, da imate samo ene možgane, toda v resnici imate tri! Včasih vsi trije deli delujejo lepo
usklajeno, včasih pa prevladajo samo eni. Način vzgoje in odzivanja na otroka zelo močno vpliva na to,
kateri del možganov bo najpogosteje aktiviran.Iin prav v tem je tudi zgodovina in vse tisto, kar smo prejeli
od svojih prednikov preko celi ključnega pomenaza to, kako ti trije deli možganov
(racionalni, sesalski in plazilski) dolgoročno vplivajo na va čustveno življenje.

Ali boste trpeli, ker bodo va najstarejši (plazilski) možganski sistemi vedno znova sprožali primitivne
impulze, zaradi katerih se boste bodisi branili bodisi napadali? Dejstvo je, da vas reptilski možgani
poženejo v boj ali beg pred nevarnosti. Kadar prevladujejo, smo nezmožni mišljenja na višjih ravneh.

Ali pa se boste počutili tako prizadetega, da se boste odrezali od močnih občutkov ljubezni in potrebe po
bližini v svojih sesalskih možganih in se boste na življenje odzivali pretirano razumsko, ne da bi lahko
ustvarjali trdna prijateljstva? To je povezano z limbičnim sistem ali možgani sesalcev. Ti so precej na višji
ravni. Njegove funkcije so spoznavne in čustvene. To so naša čustva, občutki zadovoljstva, naši spomini in
zmožnost za učenje. Nadzorujejo tudi naš bioritem: spanje, lakoto, temperaturo in kemijo, presnovo in
imunski sistem. Limbični sistem je za človekovo preživetje življenjskega pomena. Od tu potujejo informacije
v misleči del naših možganov v neokorteks.

že delila v živo sem v zadnjem letu ugotovila zakaj stvarem nisem in nisem prišla do
dna. Vzrok se skriva v naši notranji zgradbi, v tem, da stvari na razli žganih.
Pri delu s travmami gremo vse do možganov plazilcev, kjer so njgloblji in najbolj avtomati

še prihodnosti in skozi svoje izkušnje prihajam do zelo zanimivih
vpogledov in dognanj. Zato sem se odlo

šel v globine duhovne inteligence oz. Povezave z našo dušo, našo življenjsko misijo in tem
zakaj smo tukaj. Semianr bo nadgradnja RPT modul 1 in modul 2, ki sta predpogoj za udeležbo modula 3, ki
sem ga poimenovala Matrica šk

š najzgodnejši razvoj in predvsem odnos naših staršev do nas

ši uporabite v svoji vzgoji. In še
nimate vam bo celotno polje znanja RPT-ja pomagalo, da bo vaš otrok odraš

žgane, tako da bodo

še

ši

čnih nivojih hranimo v svojih mo
čni odzivi na

situacije in kjer svojo percepcijo spreminjamo na zelo temeljnem nivoju.

čila in za vse tiste, ki vas na to temo zanima več pripravila poseben
seminar, ki bo

člove ega duha.

čisto na nivoju medicine m

če otrok
čal bolj naravno.

če se naučimo kako povezati mo
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Tridelni možgani



Ali pa bodo va racionalni možgani sodelovali s čustvenimi sistemi v va sesalskih možganih tako, da
boste lahko uživali, ker bo združena najvišja raven socialne inteligence z najglobljo ravnijo človeškega
sočutja in pozornosti? Neokorteks: cerebralno razmišljanje, sklepanje, namerno vedenje, govor, višje
inteligence.

Najvišja oblika ustvarjalnega mišljenja je intuicija. In domi

ši ših

šljija je tista, ki odpre vrata intuiciji, da stopi v
našem življenju v ospredje. Da bi to lahko naredili, pa moramo ponovno postati kot otroci.
In da bi to lahko naredili, moramo razrešiti tiste najgloblje travme, neravnovesja, ki jih nosimo v svojem
celi še najstarejše možgane, ki so povezani z vašimi možgani v drobovju ali
vašim šestim

šega popotovanja tako na nivoju duše z vsemi zaprisegami,
zaobljubami in ranjenostjo, ki jih nosite s seboj skozi življenja, kot tudi na nivoju biologije.

Svoje znanje in 16 letno delo na nivoju osebne rasti in duhovnih vpogledov sem združila s tehniko RPT, ki
gre na nivoju biologije vse do izvora težav ter ustvarila celostnost in harmonijo v svojem življenju. Znanost
so še stopni življenja in vsega kar je.

čnem spominu in ki vplivajo na na
čutom, z instinktom, nagonom.

Pred vami se bo razgrnil zemljevid va

čutja z Greggom Bradenom me je popeljala čko globlje v kvantno polje

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



NASTANEK SVETA PO ASTROLO - ZVONE TURKŠKO 2.DEL
Ko je Kronos (Saturn) prevzel oblast nad bogovi se je poročil z Reo, v zakonu so se jima rodile tri hčere:
Hestija, Demetra in Hera, ter trije sinivi, ki tudi v astrologiji igrajo veliko vlogo: Had (Pluton), Pozejdon
(Neptun) in pa Zevs (Jupiter).

Hera ( rimsko Junona), se je poročila s svojim bratom Zevsom, Hestija (rimsko Vesta) je bila boginja doma in
ognjišča, skrbela je tudi za to, da je ogenj gorel v ognjišču, da je grel družino, ter da se ni razširil po hiši. Bila
je tudi varuhinja družine in države. Kakor je ognjišče središče okrog katerega se zbira družina, tako so
ognjišča pri katerih se zbirajo meščani na posvetu, nekakšno središče države. Tako središče je bilo v Atenah,
v mestni hiši in na njem je gorel sveti ogenj, ki nikoli ni ugasnil. Če je katero od grških mest ustanovilo novo
naselbino, so naseljenci vzeli ogenj za svoja domača ognjišča s svetega ognjišča Hestije v mestni hiši.

Hestija je sicer imela ugledne snubce, med drugim sta jo snubila tudi Apolon in Pozejdon, vendar si je od
Zevsa izprosila večno devištvo. Stari Grki so jo zelo spoštovali, vedno ko so opravljali kakršnokoli daritev, so
najprej darovali njej, šele potem so darovali ostalim bogovom. Bila je tudi navada, da so ji v vsaki družini
pred obedom opravili majhno daritev.

V Rimski državi je Vesta (Hestija) dobila še pomembnejše mesto, bila je tudi državna boginja, ne le boginja
domačih ognjišč. V svetišču Veste v Rimu so njene svečenice imenovane vestalke, skrbele za večni ogenj, ki
ni smel nikoli ugasniti. Vestalke so lahko postale samo deklice iz odličnejših družin in so jih že kot otroke
določili za to službo, ki so jo morale opravljati trideset let in ves ta čas živeti v devištvu. Če se je katere
pregrešila proti devištvu so jo živo zakopali. Če je Vestalki ogenj ugasnil, jo je veliki duhovnik prebičal, novi
ogenj so zanetili tako, da so drgnili les ob les, ali pa so z zrcalom ujeli sončne žarke in jih usmerili v les.

Demetra je bila boginja, ki je skrbela za rodovitnost, predvsem žitnih polj. Imela je hči Perzefono, ki so jo
klicali tudi Kora (deklica). Ta otrok je bil plod enega izmed številnih »skokov čez plot« boga Zevsa (Jupitra).
Preko hčere Perzefone je bila tudi povezana s svetom mrtvih, zato so jo dostikrat tudi prosili za pomoč pri
komunikaciji s pokojnimi.

Pa si poglejmo, kako je prišlo do te povezave s svetom mrtvih.

Nekega dne se je Perzefona z Okeanovimi hčerami igrala na travniku, odprla se je zemlja in Had (Pluton) je
pridrvel na svojem vozu in jo ugrabil in odpeljal v svoje kraljestvo.
Ko je Demetra ugotovila, da je njena hči izginila neznano kam, jo je začela iskati in čez čas je izvedela, kaj se
je zgodilo s hčerko. Od Zevsa, vladarja nebeščanov, je zahtevala, da ji vrne ugrabljeno hči.
Seveda stvar ni šla zlahka. Had (Pluton) je gospodar podzemlja, tako kot je Zevs (Jupiter) gospodar nebes in
je Pozejdon (Neptun) gospodar voda, oblast na zemlji pa si delijo, oziroma mora priti do konsenza, saj so po
rangu ti trije bogovi enakopravni, vsak je vrhovni poglavar v svojem kraljestvu.

Skratka Demetra je bila užaljena, umaknila se je v samoto, zaradi tega zemlja ni več rodila in ljudem je
grozila lakota.

Po dolgotrajnih pogajanjih so se končno le dogovorili, da Perzefona eno tretjino leta živi pri svojem možu v
podzemlju, dve tretjini leta pa živi pri materi na Zemlji.

V zvezi s Perzefono je zanimiva tudi zgodbica o Adonisu. Adonis je bil božansko lepi mladenič, sicer
zemeljskega rodu, zaradi njegove lepote se je vanj zaljubila tudi Afrodita, boginja ljubezni. Nekoč ga je na
lovu raztrgal merjasec, ki ga je nanj naščuval Ares (Mars), eden od ljubimcev Afrodite, ki je bil ljubosumen
na lepega smrtnika. Afrodita je žalovala za njim in je prosila Zevsa, naj ji ga vrne v življenje.
Postopek bi bil lahko zelo enostaven, vendar je zopet nastal zaplet. Perzefona se je zaljubila v Adonisa in ga
ni spustila iz podzemlja. Po posredovanju Zevsa so se končno le dogovorili, da Adonis pol leta preživi v
podzemlju, pol leta pa na zemlji. Kasneje je postal Adonis eden izmed orientalskih bogov, ki umrejo in spet
vstanejo od mrtvih, kot simbol odmiranja in prebujanja v naravi.

ASTRO KOT IČEKA ST RO KOT IČ EK



Zgodba o Perzefoni je tudi zgodba Venere v Škorpijonu, nekateri elementi tega arhetipa se pojavljajo tudi
pri Luni v Škorpijonu. Taka Venera zelo rada nekoga popolnoma obnori, izraža zelo veliko privlačnost,
obenem pa ima zaradi svojega magnetizma tudi težave, saj ljubezenski partnerji izgubijo vso razsodnost.
Velikokrat je v ozadju občutek, da je bila posiljena in da mora posiljevalec zato biti primerno kaznovan.
Dostikrat ima občutek posilstva že samo ob tem, da si jo nekdo poželi, ne glede na to ali se je v fizični
realnosti zgodilo karkoli otipljivega. Taka Venera se včasih ne zaveda, da zbudi seksualne energije s svojo
močno senzualnostjo in zaradi tega zelo obsoja sebe in druge.
Pri tej Veneri gre ponavadi tudi za tekmovalnost z materjo, v smislu da ji mora pokazat kako, na lep, ali
kakršen koli drug način, doseči da partner nosi odgovornost za svoja dejanja. Običajno se niti ne zaveda, da
je vzrok za silne strasti pravzaprav v njej in v njeni nagnjenost k tem, da zelo rada »obnori« nekoga.

Kaj storiti s tako Venero?

Čiščenje energije posilstev, ali razlaganje da se te stvari niso zgodile fizično, ne pomaga, to v njej samo
zbudi travme posilstva, ali pa odpor do vsega sveta, ki jo prepričuje, da nič ni bilo. Ta Venera je veliko bolj
prizadeta ob čustveni zlorabi, kot bi bila ob fizičnem posilstvu.
Izziv take Venere je sprejeti dejstvo, da je magično privlačna. Ko to lastnost sprejme, ko seksualna energija
v njej ne odpira več travm, ko na podzavestnem nivoju ne počuti več krivde in sramu zaradi dogodkov iz
preteklosti (bodisi preteklosti iz tega življenja ali prejšnjih), se sprosti ogromna količina energije, ki jo lahko
uporabi za kreiranje česarkoli hoče.

Zgodbe o poželenju in kazni za to, so precej pogoste, to so vprašanja, ki se velikokrat pojavljajo v
nezavednem kolektivnem spominu naroda in bi bilo koristno, da te travme spustimo, čeprav se zdijo še
tako nedolžne.

Eden takih primerov je Jurčičeva povest Kozlovska sodba v Višnji gori. Ta otroška zgodbica se sicer zdi
smešna, vendar, če pogledamo iz zornega kota, kot so to gledali vpleteni v to sodbo, pa je popolnoma
razumljivo, da so vsi akterji te drame povsem izgubili razsodnost.

Zaplet je nastal, ko je odvezani kozel Lisec pohajal po vrlem mestu Višnja gora in na vrtu mestnega svetnika
Andraža Slamorezca, slastno solato opazil. Kljub temu, da je bil vrt zagrajen s plotom, ki je jasno nakazoval,
da gre za zasebno lastnino, je kozel kazal očitno namero, da se solate tudi poloti, če se ne bi v tem trenutku
pojavil lastnik vrta in hudobne nakane preprečil.

Sledila je kazenska ovadba in kozlov lastnik Lukež Drnulja se je znašel na sodišču, kot tožena stranka
seveda, zaradi hudobnih naklepov njegovega ljubljenega kozla.

Pa poglejmo kaj je ugotovilo modro Višnjegorsko sodišče:

Tožnik, mestni svetovalec Andraž Slamorezec, je trdil, da bi zaradi kozlovih poželenj nastala nepopravljiva
škoda na njegovem vrtu, v kolikor se ne bi on na vrti pojavil in v zadnjem trenutku svoje premoženje rešil.
Gospod Slamorezec je trdil, da se je kozel v svoji meseni poželjivosti pregrešil proti deveti in deseti božji
zapovedi, ki govori o tem, da ne smemo ničesar poželeti, kar ni naše, temveč našega bližnjega last.

Torej;

Dejstvo je, da si je kozel poželel solato in če bi le bilo v njegovi moči, bi se je tudi lotil.

Ker škoda ni bila materialno dokazljiva, s strani toženega, pa je bil jasno izkazan pregrešen naklep, so modri
možje mesta Višnja gora odločili, da se kozla kaznuje z devetimi udarci po njegovi senci, prav tako se
kaznuje njegovega gospodarja Lukeža Drnuljo, kot sostorilca, kajti
Lukež kozla ni dobro privezal in s tem malomarnim dejanjem omogočil, da je kozlova »mesena poželjivost«
z vso močjo po Višnji gori skoraj pustošila.

Za kazen je moral Lukež Drnulja, z zavezanimi očmi, kruto izvrševanje kazni nad svojim ljubljenim kozlom
gledati.

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



Veneri v Škorpijonu se zdi, da si je tistih nekaj udarcev s palico kozel zaslužil, četudi so ga, zaradi
pomanjkanja fizičnih dokazov, tepli po njegovi senci. Kot ta Venera zelo jasno čuti poželenje drugih, tako se
ji tudi zdi, da bo tudi kozel čutil bolečino, ko bo dobil nekaj udarcev po svoji senci, zato se ji kazen zdi
primerna in tudi vzgojna.

Tudi kaznovanje Lukeža Drnulje je bilo pravično, jasno je, da je kozlov lastnik trpel, ko je moral kruto
izvrševanje kazni nad svojim ljubljenim kozlom, z zavezanimi očmi gledati.

Kaj si je v primeru Oslovske sodbe v Višnji gori mislil kozel, ni znano. Domnevam, da je tudi to človeško
neumnost prenesel stoično in si ni dovolil, da še njega potegne v vrtinec razgretih strasti.

Pravzaprav mi ni čisto jasno, zakaj tako razumno žival, ki jo nobena človeška neumnost ne spravi iz tira,
ljudje imenujejo kozel.

Zakaj je omenjeni zaplet tako razvnel strasti vrlih meščanov višnjegorskih?

Andraž Slamorezec je bil ugleden gospod v zrelih letih, bil je poročen s precej mlajšim dekletom, ki je po
svoji lepoti slovela daleč naokrog.

Kakor so vrli možje višnjegorski sloveli po poštenem in moralnem življenju, se vedno tu in tam najde kaka
izjema.

Naključje je hotelo, da je kozlov lastnik, Lukež Drnulja, opravljal službo nočnega čuvaja v mestu Višnja gora.
Bil je vesten čuvar in dostikrat se je zgodilo, da je pod oknom žene mestnega svetovalca, Andraža
Slamorezca, proti jutru, vsiljivce zapazil in jih tudi z vikom in krikom nagnal.

Bog si ga vedi, mogoče mu je bil pa mestni svetnik ravno zaradi tega nekaj zameril…

Podobni zapleti so se in se verjetno še dogajajo po celem širnem svetu. Nekaj podobnega se je primerilo
tudi tako velikemu duhovnemu učitelju kot je indijski guru gospod Caitanya iz 15. stoletja. Njegovi nauki so
še danes temelj učenja Mednarodne skupnosti za zavest Krišne. Živel je popolnoma asketsko življenje, bil je
tako dosleden, da se mu še celo njegovi častilci ženskega spola, niso smeli približati na manj kot 50 metrov.
Nekoč je eden izmed skupine njegovih najožjih učencev poželjivo pogledal neko častilko. Gospod Caitanya
je to takoj opazil in nemudoma odstranil grešnika iz svoje skupine najzvestejših učencev in mu nikoli več ni
dovolil v svojo bližino.

»Bolje bi bilo, da bi naredil samomor preden so te obšle pregrešne misli« mu je dejal.

Izgleda, da je Venera tudi pri omenjenem gospodu prav nesrečno padla v znamenje Škorpijona v njegovi
natalni karti.

Čimbolj brezmadežno življenje vam želi

Vaš astrolog Zvone
gsm 041-420334

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



1., 2. februar do 14:43, Luna v Devici, padajoča. Dan primeren za čiščenje vzorcev, občutkov, prepričanj
glede prebave. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit,
predelat, razčistit.
Poglejmo, kaj nas pri tem ovira, lahko da se preveč zapletamo v detajle, ker gledamo drevo, ne vidimo
gozda.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.

Odličen dan za sajenje rastlin.

2. februar od 14.43 naprej, 3. februar, 4. februar do 17:57, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi
ugodni za spuščanje napetosti v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih. Spuščanje vzorcev, ki
nas mečejo iz ravnotežja v življenju.
Zakaj se nam zdi, da nimamo podpore v življenju?
Kdo nas vrže s tira?
Poglej, zakaj se ti zdi, da se vedno najde nekdo, ki moti tvojo osebno harmonijo, zakaj ti to služi, kaj
pridobiš, ko moraš vedno znova vzpostavljati ravnovesje.
Včasih Tehtnica potrebuje zunanje neravnovesje, ker ima občutek nekoristnosti, če ne uravnoveša situacij.

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

4. februar od 17:57 naprej, do 7 februar 1:05. Luna v Škorpijonu, padajoča. Spuščanje napetosti v spolnih
organih, trebuhu, čiščenje krvi, debelega črevesa, medenice, čiščenje nosa.
Kaj nam gre v nos?
Zakaj se zapletamo v žolčne razprave, in zakaj se nam zdi, da je to potrebno?
Idealen čas za spuščanje takih vzorcev.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin

Ugodno za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje), perilo se bolje očisti tudi pri manjših količinah
pralnega praška.

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.

7. februar od 1: 05 dalje, do 9. februar 11:45. Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti v
stegnih, spuščanje napetosti v jetrih, kolkih. Kaj nas moti pri moških, težave v odnosih z očetom, kaj nam
gre »na jetra«?
Najugodnejši čas za spuščanje teh vprašanj. Celulit je pri ženskah pogostejši, ker stegna predstavljajo
odnos z očetom. Ko razrešiš vsa nerešena vprašanja z očetom, se avtomatsko tudi znebiš celulita.

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

9. februar od 1:05 dalje do 12. februar 0:25. Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za spuščanje
napetosti iz kosti, sklepov, kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti,
nagnali so mi strah v kosti, šlo mi je pošteno za nohte… Idealen dan za spuščanje takih občutkov. Spustite
mraz iz kosti, namesto tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto
tega vanje vlijte moč, dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste
že pri delu, spustite tudi togost in trmo, ki sta Kozorogova temna plat.

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

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

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

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

12. februar od 0:25 do 14. februar 13:24 Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti iz
goleni, gležnjev, tudi težav zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito spuščanje
prepričanj vzorcev ali občutkov, ki so povzročili krčne žile. Vzroki za to bolezen bi bili lahko strahovi
povezani s sprejemanjem ženskosti, pretirana kontrola nad vsemi energijami, ki prihajajo do nas. Lahko da
vzroki za to ležijo že v samem začetku sveta, ko je Uran legal na Gajo (zemljo) kadarkoli mu je pač
odgovarjalo in tako zaplodil vse kar obstaja na zemlji in v nebesih. Že takrat je Gajo motilo, da je vrgel
Kiklope v temno brezno pod zemljo, samo zato ker se je sramoval dejstva, da so grdi. Zaradi tega je
nagovarjala svoje ostale otroke, naj se uprejo očetu in rešijo svoje brate Kiklope iz temnega brezna pod
zemljo. Lahko, da se tukaj skriva kakšna zamera do moških, oziroma do očeta, ki je povezana s krčnimi
žilami.

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

14. februar ob 3:52 je mlaj in sicer v ozvezdju Vodnarja. To je najbolj ugoden čas za spuščanje razvad,
vzorcev, tudi občutkov in prepričanj. Potrebno je poudarit, da je to najbolj ugoden čas za čiščenje delov
telesa, ki jim vlada Vodnar. Tako ali tako sta telo in um povezana, zato je najenostavneje, da se lotimo
čiščenja telesa, pa bodo »napačni« občutki in prepričanja sami privreli na dan, če bomo samo malček
pozorni na naše obnašanje. Ko vzorec prepoznamo, ga je potrebno le še spustiti.
Ta mlaj je najbolj primeren za spuščanje zamer do moških, še posebej do krutih moških, pa tudi do boga.
Uran, vladar Vodnarja je bil namreč prvi moški, zato velja za arhetip praočeta, na začetku je bil tudi najvišji
bog.

Ker Uran vlada tudi astrologiji, bi bilo zelo modro, da spustimo vse projekcije, ki smo jih dobili od
astrologov. Dejstvo je, da marsikakšen astrolog, zaradi svojih vzorcev na nezavedni ravni, poveličuje
nesreče in taki zelo radi svoje napovedi obarvajo preveč črno in »pridigajo«, kaj vse je slabo v vašem
horoskopu. Ne vem zakaj, ampak ljudje avtomatsko verjamejo astrologom, tudi če le ti govorijo neumnosti.
Če vam je kak astrolog napovedal, da boste zaradi neugodnega tranzita končali v umobolnici, se ločili,
imeli težave v partnerstvu, da boste izgubili denar zaradi partnerjeve neumnosti, da vas bo nek tranzit
popolnoma zlomil, ali kaj podobnega, so lahko to na nezavedni ravni projekcije, ki vplivajo na vaše življenje
in jih je koristno spustiti.

Spustite projekcije, ki govorijo o tem, kaj slabega naj bi se vam zgodilo in dajte možnost vesolju, da vas
preseneti z dobrimi novicami.

i

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

14. februar od 13:24 do 17. februar do 1:31, Luna v Ribah, rastoča. Sedaj, ko Luna raste je čas za dodajanje.
Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem
tekočinam v telesu. Karkoli dodajamo za krepitev teh delov telesa na te dni, deluje dvojno. Ni važno ali so
to klasična zdravila, ali so to čaji ali pa je to bioenergetsko zdravljenje, s pol manj truda ali s pol manjšo
dozo substanc, ki podpirajo telo, dosežemo še enkrat večji učinek kot ponavadi.

Odsvetuje se le cepljenje, saj je vsako cepivo v bistvu strup v majhnih količinah, ki telo prisili, da izdela
protitelesca. Na dneve Rib je to za organizem dvakrat bolj naporno kot ponavadi.

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

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

17. februar do 1:31 do 19. februar do 11:56, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
dodajanje snovi ali energije glavi, mišicam, vsem živcem glave, zobem. Koristno je tudi dodajati snovi za
ojačanje rdečih krvnih telesc, kosti lobanje, oči, velikih možganov. Vse kar boste na te dni naredili za
krepitev teh predelov bo imelo dvojni učinek.
Koristno je, da se povežemo z našimi mišicami in se jim zahvalimo, da so tako močne in omogočajo
premikanje našega fizičnega telesa, koristno je, da pošljemo moč v naše mišice.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

19. februar od 11:56 do 21. februar do 19:48, Luna v Biku, rastoča. Vse kar krepi glasilke, vrat, grlo, tilnik,
mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe, deluje na te dni dvojno.
Kdor ima težave s ščitnico, naj si na ta dan dela afirmacije, da se mu nikamor ne mudi, da je vse tako ali
tako narejeno v pravem času, skratka pade naj v dalmatinski ritem življenja vsaj te dni in stanje ščitnice se
bo občutno izboljšalo.
Na dneve ko je Luna v Biku, nas rada napade požrešnost. Marsikdo trdi, da bi na te dni še posebej morali
pazit, da ne pojemo preveč, saj takrat, sploh pa v rastoči Luni lahko pridobimo več kilogramov, kot
običajno.
To sicer drži, vendar samo načeloma.

Kje je tu problem?
Dejstvo je, da Luna zahteva, da so naše preživetvene potrebe zadovoljene in Luna v Biku pod te potrebe
šteje najprej hrano. Z Luno se ni smiselno pomerit v direktnem dvoboju, kajti na koncu vedno zmaga Luna
in je to samo nepotrebno trošenje energije.
Problem rešimo lahko samo s primernim pristopom, ki bo Luno v Biku zadovoljil, nam pa še vedno prinesel
uspeh. Glede na to, da si Luna »zapomni« vse situacije, ko smo potrebovali zaščito in negovanje in 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.
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Druga, precej boljša možnost pa bi bila, da se spomnimo na trenutke, ko smo imeli lepo poln želodček, ne
preveč, ne premalo, ko smo se ob tem počutili božansko in pa predvsem brez vsake krivde, objamemo ta
občutek in ga pošljemo v vse situacije, ko smo bili lačni. Ker si Luna včasih zapomni tudi prejšnja življenja,
ga seveda pošljemo tudi tja.

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

21. februar od 19:48 do 24. februar do 0:30, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo telesu snovi in
energijo ki krepi: členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe, pljuča
sapnik, bronhije. Če morate nekaj skomunicirat so to najbolj ugodni dnevi da »gre iz vaših ust v božja
ušesa«, na vsak način pa je v tem obdobju zelo koristno zadihat s polnimi pljuči, če si krepite roke ali prste
in jim na kakršenkoli način dovajate snovi, ki krepijo, boste dosegli dvojni učinek.

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

24. februar od 0:30 do 26. februar do 2:09, Luna v Raku, rastoča. Kozmične energije podpirajo dovajanje
energije ali zdravilnih snovi želodcu, prebavnemu sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnemu košu,
jetrom, požiralniku, tekočinam v telesu, njihovi cirkulaciji, žlezam, predvsem mlečnim, koristno je tudi
negovanje kože in linfe. V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse kar pride do nas, pride z
najboljšim namenom, vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.

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.

26. februar od 2:09 do 28 februar ob 1:53, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajati
telesu snovi ali energije, ki krepijo srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v
vašem srcu, ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši
poti skozi življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri,
dosežejo vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

28. februar ob 17:39 polna Luna. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene navzgor. Ogibajte
se operacijam, rane se veliko slabše celijo, takrat izgubimo veliko več energije če se ranimo. Polna luna je
tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih področjih ne
živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem ob
padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju. Ob polni luni si radi delamo
zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držat.

ASTRO KOT I LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .



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

Zapiši, vzorce rešuj ob padajočih lunah ali ob mlaju

Kdo nas vrže s tira?

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem, torej, je ta Luna rahlo še v domeni
Leva in pa največ v energiji Device, zato se ne čudite, če vas bodo malenkosti in drobni detajli povsem vrgli
iz tira.

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

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

28.februar od 1:53 do 2. marec do 1:32, Luna v Devici, padajoča. Dan primeren za čiščenje vzorcev,
občutkov, prepričanj glede prebave. 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 vranici«. Vranica je
odgovorna za sladkosti v življenju, zato si v teh dneh tudi najlažje spuščate vzorce, občutke, prepričanja, ki
vas ovirajo na to temo.
Poglejmo, kaj nas pri tem ovira, lahko da se preveč zapletamo v detajle, ker gledamo drevo, ne vidimo
gozda.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Odličen dan za sajenje rastlin.

2. marec od 1:32 do 4. marec do 3:12, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za spuščanje
napetosti v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih. Spuščanje vzorcev, ki nas mečejo iz
ravnotežja v življenju, zakaj se nam zdi, da nimamo podpore v življenju.

Poglej, zakaj se ti zdi, da se vedno najde nekdo, ki moti tvojo osebno harmonijo, zakaj ti to služi, kaj
pridobiš, ko moraš vedno znova vzpostavljati ravnovesje.

Kakšne energije v partnerstvu ponavadi pridejo do tebe, če so moteče, zakaj si to vedno znova manifestiraš
v življenju?
Kaj za božjo voljo, je vzrok teh težav, kako ti to služi?

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.

4. marec od 3:12 do 6. marec do 8:37, Luna v Škorpijonu, padajoča. Spuščanje napetosti v spolnih organih,
trebuhu, čiščenje krvi, debelega črevesa, medenice, čiščenje nosa, žolčnika.
Kaj nam gre v nos?
Zakaj se zapletamo v žolčne razprave, in zakaj se nam zdi, da je to potrebno?

Debelo črevo je pomembno, za ponovno vsrkavanje vode, rudninskih snovi in vitaminov.
Če iz hrane ne dobite dovolj teh snovi, so po vsej verjetnosti tukaj shranjeni neki občutki, da energija, ki
prihaja do vas, ni dovolj čista, da vam škoduje.

Kateri so vzorci, ki vam zamegljujejo presojo, da ne znate ločiti strupenih vplivov od hranilnih snovi?
Ko boste to znali v vsakdanjem življenju, vam tudi ta del prebave ne bo delal težav.
Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, lahko razčistim. Koristne snovi
uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem.
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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.

Ugodno za pranje perila (padajoča luna, vodno znamenje), perilo se bolje očisti tudi pri manjših količinah
pralnega praška.

6. marec od 8:37 do 8. marec do 18:14, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti v stegnih,
spuščanje napetosti v jetrih, kolkih. Kaj nas moti pri moških, težave v odnosih z očetom, kaj nam gre »na
jetra«?
Najugodnejši čas za spuščanje teh vprašanj. Celulit je pri ženskah pogostejši, ker stegna predstavljajo
odnos z očetom. Ko razrešiš vsa nerešena vprašanja z očetom, se avtomatsko tudi znebiš celulita.

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

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

8. marec od 18:14 do 11. marec do 6:43, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za spuščanje napetosti iz
kosti, sklepov, kolen, kože, zob, nohtov. Dostikrat je slišati izraze; mraz se mi je zarezal do kosti, nagnali so
mi strah v kosti, šlo mi je za nohte… Idealen dan za spuščanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti,
namesto tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje
vlijte moč, dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu,
spustite tudi togost in trmo, ki sta Kozorogova temna plat.

Ti dnevi so najbolj primerni za čiščenje kože.

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

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

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

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo.
Edini čas, ki je še ugodnejši za to, je 18. junij do 13. ure. To sicer ni povezano z Luninimi ritmi in nihče ne ve
točno zakaj je ta čas tako primeren, dejstvo pa je, da dlake izpuljene v tem času nikoli več ne zrastejo. Isto
velja tudi za plevel.
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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 od 1. februarja do 14. februarja in
od 28. februarja do 15. marca.
Kemično čiščenje je boljše opravit ob padajočih lunah, izogibamo se le dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

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

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 Levu, ni primeren dan za operacijo srca ali hrbtenice.
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 srca ali hrbtenice:

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

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

Zvone
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec december je mesec lesa, ko se bo

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

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

Februar bo pokazal rezultate tistega, kar ste se namenili izpeljati, hkrati pa boste polni vitalne energije,
da boste peljali naprej in nadaljevali z začetimi načrti in opravili iz prejšnjega meseca. To je dober čas,
da okrepite aktivnost na vseh tistih področjih, kjer ste z rezultati zadovoljni in nehate vlagati energijo
tja, kjer vaše delo ni obrodilo sadov. Vaša sposobnost načrtovanja se bo še okrepila. Bolj boste
dojemljivi za estetiko stvari in lepoto. Pazite se vihravosti in ne dovolite okolici, da bi vplivala na vaše
razmišljanje. Februar pa je tudi mesec bolj aktivnega ljubezenskega življenja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Roževec

Februar bo za vas pomemben čas v katerem se lahko marsičesa naučite. Glede na pomladne energije
bo to čas naglih preobratov, česar ne marate. V tem mesecu lahko zaradi velike notranje dejavnosti
izgubite občutek za smer svojih želja in načrtov. Lahko se boste počutili malce izgubljeni. To ni čas
velikih akcij, čeprav se v sebi počutite močne in sposobne. Svetujemo, da ozavestite svoje zmogljivosti
in jih kar najbolje izkoristite. V tem času je pomembno, da ohranjate svoje sanje, ste v zelo dobrem
položaju za načrtovanje, z delovanjem pa še počakajte.
Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Sugilit

Februar bo mesec, ko se bodo stvari udejanjale. To je čas, ko boste morda imeli občutek, da vas čaka še
veliko neopravljenega dela. Modro je, da ta dela tudi opravite, saj lahko s pravimi potezami povečate
svoj dobiček v vseh svojih aktivnostih. Imeli boste občutek, da končno veste kam greste, vendar bodite
zelo pozorni, da ne postanete prevzetni, vzvišeni in svojeglavi. To ni čas novih idej in novih začetkov,
modro se je poglobiti vase in metodično razmisliti. Občutek za praktičnost vam bo pomagal v tem
mesecu ostati v ravnovesju. Bodite zelo pozorni v prometu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Jantar, Črni turmalin

Februar bo prijeten mesec, ki vam bo prinesel mnogo priložnosti za druženje in možnost, da dosežete
večji ugled v družbi. V tem času bo vaša potreba po družbi bolj močna in družba vas bo z veseljem
sprejela. Februar bo mesec uživanja in vrtne zabave so dobrodošel način druženja s prijatelji in družino.
Dovolite si, da se od srca nasmejite, se igrate z otroci in si dovolite bolj sproščeno obnašanje, kot ste ga
pri sebi običajno vajeni! V stvari in svoje delo boste vnašali manj napora kot običajno in vse vam bo
teklo z lahkoto v tem mesecu. Omahovanje v odločitvah ni priporočljivo.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Flurit

Februar bo mesec notranje inventure, ki lahko prinese velike spremembe. Modro je pogledati s čim ste
zadovoljni in kaj vam ne ustreza več v vašem življenju ter da stvari dobro pretehtate, preden se odločite
za korenite spremembe v svojem življenju. To bo čas mirovanja in ni modro, da se bojujete z njim.
Poglejte na katerih področjih napredujete v skladu z načrtom in kje se stvari ustavljajo, preverite svoj
odnos do stvari in se po potrebi odločite a spremembe. Za okolico boste nemara nevidni in zdelo se
vam bo, kot da se nič ne dogaja. Pojdite s tokom!
Kristali, ki lahko pomagajo: Snežni obsidijan, Larimar
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6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Februar bo razsvetlil vaš položaj ali težavo. Če ste se trudili karkoli prikriti boste v tem mesecu to zelo
težko storili. Za vaše dosedanje trdo delo vas bo okolica nagradila s pozornostjo. V tem mesecu se vam
bodo pokazale številne priložnosti, ki jih lahko izkoristite. Spoznali boste nove ljudi in sklepali nova
prijateljstva. Z lahkoto boste opravili veliko stvari, vzpostavljali nove medsebojne stike in se ne boste
obremenjevali s težavami. Natanko boste vedeli kaj storiti s stvarmi, kaj reševati in kaj predati v
reševanje drugim. Pazite na svoje zdravje in ohranite hladne živce!
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Selenit

Za vami je izjemno aktiven mesec in februar bo prinesel umiritev. V februaru bo z vami energija, ki vas
bo podprla v notranjem delovanju. Čas umirjanja je idealen za ponovno napolnitev svojih notranjih
rezerv in baterij. Sprostite se in se prepustite notranjemu mirovanju. Vaša intuicija bo v tem mesecu
izjemno aktivno delovala in sposobni boste opaziti stvari, ki ste jih prej spregledali. Zdaj ni čas, da se
lotite česa novega, počakajte na naslednji mesec. Naglica in dejavnost v tem mesecu ne bosta prinesli
želenih rezultatov, zato hitite počasi! Stvari si nikar ne jemljite preveč k srcu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Danburit, Žad

Februar bo izjemno primeren mesec za sanjarjenja, za načrtovanje novih stvari in to brez omejitev, kajti
edina omejitev za vaše načrte je v vaši glavi. Meje bodo tokrat na robu vesolja zato si upajte in sanjajte
na veliko! Zelo boste razpoloženi za nova učenja in absorbiranje novih znanj z veliko lahkoto, zato ta
mesec izkoristite za študij ali za prebiranje kakšne dobre knjige. Še vedno se ne bo dogajalo nič
pretresljivega, zato nikar ne silite. Držite se zastavljenih smernic. Hkrati pa si vzemite čas in si naredite
načrte za svojo prihodnost. Priznajte si svoje srčne želje!
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Dimni kvarc

Iz obdobja planiranja boste v februaru prešli na akcijo. Energija pomladi vas bo potisnila v akcijo. Ne
pričakujte takojšnjih rezultatov in nagrad, kajti najprej boste soočeni z velikim številom priložnosti,
možnosti in dogajanja. Odprla se bodo številna nova vrata in modrost presoje bo v tem mesecu
ključnega pomena. Potrebno se bo namreč odločati med več izbirami. Zamisli in ideje vas bodo
dobesedno preplavile. Ker je želja po dejanjih silno močna je pomembno, da vas ovire ne vržejo iz
čustvenega ravnovesja v frustracijo ali izbruhe jeze. Ostanite stvarni in se več posvetite športnim
aktivnostim.
Kristali, ki lahko pomagajo: Aragonit, Beril
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In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami
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