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Pozdrav svetlobe !
In takole se poslavljamo od leta in pozdravljamo novo.
Zato:

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

V prihajajo želim, da se prepoznate kot odsev božanskega!

žanski zavesti

žinke

čem letu vam

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

Taja Albolena

Izpustite preteklost,
kajti šele tako lahko stopite proti prihodnosti.
Izpustite vsa obžalovanja,
Kajti šele tako lahko stopite sreči nasproti.
Izpustite vsa predvidevanja,
Kajti šele tako lahko stopite proti resnici.
Izpustite vse probleme,
Kajti šele tako lahko stopate proti rešitvam.
Izpustite Sebe,
Kajti šele tako lahko stopite v neskončnost.

"Smisel življenja je v tem,
da se vzpostavi Božje kraljestvo na zemlji,
to je v tem, da egoistično, sovraštva polno,
nasilno in nerazumno življenje
nadomesti življenje ljubezni, bratstva, svobode, razuma."

Mahatma Gandhi-

MISEL MESEC AMISEL MESECA



Se spomnite? mo na popotovanju dovoljevanja, prepoznavanja in povezovanja. 16. decembra je
bila prazna luna, ki je pomembno vplivala na energijo, ki jo

V teh prazni

šali vrtoglavice, slabost, nespe
šini.

Še vedno s
še vedno lahko zaznavamo v zraku, božanska

ljubezen. To je energija, ki nam je oja ži
še posebej magi žna,

žansko vodstvo
napeljalo na to, da tokrat mese

želimo v tem magi življenju
in na tem planetu. Ne gre le za to, da bodo naša upanja, sanje, vizije in božanska namera oja

šega božanskega vodstva, oja

čnih dneh ste bili verjetno tudi sami priča intenzivnih energetskih valovanj, ki jih je s seboj
prinesel solsticij. Vse skupaj je sovpadalo z novimi izbruhi na soncu, kar je vsekakor dodalo svoje k
intenzivnosti dogajanja v tem času in če ste izku čnost, glavobole ali znake
prehlada, ki so kmalu izzveneli je bilo vse skupaj posledica bolj intenzivnega delovanja na sončni povr

čevala vsa dogajanja skozi solsticij in bo č. 31.12.2009 pa se bo zlila v
modri luni, delnem luninem mrku, ko bo energija čna, čude čarobna in nasploh polna
vsega dobrega, če bomo tako izbrali. To bo ena najbolj kritično pomembnih lun v zadnjih nekaj milijonih
let, kar dejansko kar nekaj pove o njeni pomembnosti. Tudi dejstvo, da me je moje bo

čnik prihaja “on time” ima opraviti s tem pomembnim dogodkom. Izjemno
pomembno je, da se izrečemo, kaj je tisto, kar čnem času soustvarjati v svojem

čane s strani
na čane bodo tudi z novim tokomsvetlobe, ki ga bomo izkusili v tem svetem
dnevu.

T žanske inteervencije se bodo do 14.1.2010 oja šnja manifestacija še bolj
klju šate hvaležnost, prijaznost
in dobroto predvsem in najprej do sebe.

še naprej skozi

še manifestacije z božanskim.

šim višjim jazom odprta in v uporabi. Bodi najprej LU
živeti to in imeti to.

živiš in nato imaš to kar si želiš. Ve
številki, kajti v februarju se nam obeta seminar Kreacija in Izobilje v Ljubljani.

življenje kreirate sami, da ga ne ustvarja nobena višja sila v vašem imenu in namesto
vas. Dovolite si biti to kar ste in neskon živajte v tem posve
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i darovi bo

14.1.2010 bomo izkusili izjemno mo

Pomembno je, da v tem intenzivnem

. Bodi to, dovoli si
Manifestacija poteka v tem vrstnem redu, da najprej si, nato

Živimo v vesolju vibracij, v oceanu gibanja! Sami ustvarjamo svojo realnost in sami smo odgovorni za svoje
življenje, nihče drug. Pogosto se ljudje ujamemo v past, da razmišljamo o tem kaj imamo in kje smo
namesto o tem kaj bi radi in kje bi želeli biti. Zahvaljevanje za stvari, ki še niso v našem življenju nas postavi
v ta trenutek tukaj in sedaj in ne dopušča nobenega dvoma v to, da stvar prihaja k nam. Čustva za mislimi
so namreč tista, ki povzročijo delovanje magneta. Tisto kar pritegnemo v svoje življenje je stvar, ki si jo
močno želimo ali pa se je močno bojimo, zadaj je vedno močno čustvo.

Ne pozabite, da svoje

čevali zato bo leto
čna kot vse do sedaj in zato si v teh prvih januarskih dneh omogočite, da izku

čno novo luno in sončni mrk. V tem času mrka se bo veliko tega, kar
smo zapisali v tem času zapečatilo in se ojačano preneslo skozi celotno leto in čas in prostor.
Od tega dne naprej se bo energija gradila in dopolnjevala in kot temelj, ki vam bo nudil osnovo vas bo
peljala skozi novi portal soustvarjanja va

času prepoznavate sebe, svojo JAZ SEM izvorno esenco in da si
dovolite, da je komunikacija z va Č v sebi, bodi
LJUBEZEN in MILINA, prav tako bodi MOČ in VELIČASTNOST

č o
manifestaciji pa v februarski

čno u čenem času!
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Seveda modra luna ni prav ni

Polni lunin koledar ima v mesecu mal

Ker je v vsakem letu 12 polnih nevnih ciklov, tisto kar ostane, ponavadi 11 ali 12 dni pa se
akumulira in enkrat na vsakih 28 koledarskih mesecev imamo ekstra polno luno v istem mesecu

Zato si za

Vredno je omembe, da bo leto 2 v kitajskem horoskopu leto tigra, kar predstavlja leto za uresni

o je tudi izjemen

Ko sde pojavi modra luna je primeren

T

šnja zadnja polna luna nam odpira mo
že ideje in postavljanje ciljev, ki jih želite dose

šel avgusta leta 2012.

a polna luna, ki se bo pokazala na nebu zadnji dan v letu 2009 je nekaj posebnega. Pravijo ji modra luna.
Zakaj modra? Vsakih nekaj let se zgodi, da imamo v enem mesecu dve polni luni in druga polna luna v
istem mesecu se imenuje modra luna. Leto

V keltski tradiciji so mese

Ta trinajsta polna luna je bila vedno znana kot mo

čan portal za nove
začetke, sve či v naslednjem letu. Gre za predpripravo na
izjemno močno letu, ki je pred nami. Modro luno poznajo tudi kot “luno ciljev”. Zato je izjemno, da je
modra luna letos prav na 31.12.

. 28-d
.

čno poimenovali lunin ciklus in vsaka polna luna je dobila svoje ime. Ta imana so
ljudem pomagala, da so se pripravili na različne tipe vremena ali na cikel posevkov. Seveda so imena
variirala glede na lokacijo in kulturo, vendar pa so se imena določala glede na vremenske značilnosti in
druge naravne fenomene, ki so bili značilni za posamezen mesec.

čna in magična hkrati. In verjeli ali ne naslednja modra
luna se nam obeta

č modra. Gre za izročilo, ki pravi, da je druga polna luna v mesecu ali četra v
eni četrtinki leta tista, ki so ji dali ta laskavi naziv. Običajno je 12 polnih lun v letu. Modra luna je 13 polna
luna v letu ček več kot 28 dni. Ker pa je koledarsko leto dalj

črtajte svoje cilje in poglejte korake kako boste to dosegli. Poglejte tako svoje potrebe kot
čite kam boste usmerili svojo namero. Zapi čjo polne lune

predajte letu 2010 v izpolnitev

čevanje
ciljev in uspehe

čas, da se znebite vseh navad, čustvene prtljage in stvari, ki se jih v
čajo, da bi bili zares to, kar ste, va

čas, da naredite nekaj, kar niste naredili
č. Poizkusite naslednje:

1. Bodite hvale

či in se jim zahvalite za to da so. Če tega ne zmorete, se potrudite, da vse ljudi s
katerimi komunicirate gledate v oči.
3. Bodite prijazni z ljudmi, ki jih srečujete in izrazite lepoto vsega, kar vas obdaja.
4. Pojejte nekaj zelenega in zelo hranljivega!
5. Smejte se iz srca!
6. Recite NE prijazno in iz srca. Naredite nekaj zase!
7. Podarite stvari, ki jih v zadnjem letu niste uporabljali in veste, da jih tudi v prihodnje ne boste.
8. Podajte se v novo dogodi čino, naučite se nov jezik ali igranje novega in

čajte se na obilje namesto na
Pomanjkanje.
11. Sprejmite vse komplimente z nasmehom. In
Recite HVALA.

čarobno modro luno!

. še, se
lahko v letu zgodi, da imamo namesto 12 polnih lun tudi 13. To je odvisno od tega kam v mesecu pade
polna luna

želje in
se modro odlo šite svoje cilje in jih s pomo

.

010
.

T življenju oklepate ali
pa vam onemogo š pravi jaz.

še nikoli pred tem. Izzovite
svojo zono udobja in se zazrite v svojo notranjo mo

žni za vse, kar se je zgodilo v tem mesecu modre lune ne glede na to kako majhno in
nepomembno se vam zdi.
2. Poglejte ljudem v o

š štrumenta.
9. Bodite spontani. Uživajte v svoji družbi!
10. Osredoto

Želim vam
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POSE BNOST T EG A MESEC A . . . MODRA LUNAPOSE BNOST T EG A MESECA . . . M O D R A LUNA
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»DARILO MODREGA MESECA za nas vse«

31. decembra 2009 bomo imeli priložnost opazovati lunin mrk, ki se imenuje Modri mesec.

Ta Novoletna noč 2009/2010 ustvarja energijski načrt za prihajajoči 2 leti, ki se imenuje 'JAZ SEM
NAČRT'

Ritual JAZ SEM NAČRT“ pred novim letom

To je
najpomembnejša Novoletna noč, ki nam je darovana po dolgem času. Od nas pričakuje, da »zablestimo
naprej« v naslednji 2 leti, da uvidimo vse, kar lahko vidimo.

. Ta noč upravlja z energijami v smereh, ki nudijo izboljšanje življenja na vseh ravneh.

'JAZ SEM NAČRT' sestavlja večni krog.
Najprej narišite velik krog in pri tem ponavljajte besede ŽIVIM V PROSTORU POLNEM OBILJA. Nato v
notranjost kroga namestite vse tisto, kar nameravate ustvariti v naslednjih dveh letih. VSE VAŠE SANJE,
ŽELJE, POTREBE IN VSE, KAR ŽELITE ZA TA PLANET. Na zunanjo stran kroga napišite vse to, kar ste IZBRALI z
namenom DEBLOKADE. Osvobodite se vsega, kar vam ne služi več pri doseganju najvišjega dobrega. Bodite
posebni v svojih naznanilih. Na Novoletno noč blagoslovite načrt - 'JAZ SEM NAČRT', zatem pa ga sežgite in
odpustite njegov pepel tako kot sveti prosilec odpušča dim.

31. december 2009: delni mesečev mrk številčno pomeni vibracijo: 7/11 (# 9).
Pomeni kozmično in osebno izpopolnjevanje. Odpira naslednjo raven ljubezni v našem srcu in duši ter služi
planetarni evoluciji po poti samozdravljenja.
Naše odločitve na dan 31.12.2009 bodo močnejše od same supernove. Njihove vibracije bodo presegle
prostor in čas.«

Kot vedno je tudi tokrat vse na mestu in potrditve prihajajo minuto pred oddajo tegale mesečnika. Tole
sporočilce je ujelo zadnji “deadline”. :)



Pridru
V se izjemoma dobimo ob 21. uri z namero manifestiranja vsega kar

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

petek 1.1.2010

izobilju, bogastvu,
finan

ČNE TEB !

v petek 8.1.2010 22.1.2010
čni stabilnosti in finančnem izobilju

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

ljudi sveta.
111 je po angelski numerologiji najmo ša sekvenca za manifestacijo zato se nam pružite in združimo
svojo namero in energijo v lu

.
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!

čij na

čnej
či in za luč.

Nato pa se dobimo zopet in
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

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

SAFIR
“

s strastjo in samo-zaupanjem. ”

Safir v gr
Odtenkih modre od svetle do temne, skoraj
Najlep

. Safir je simbol
nebe

Pravijo, da ogrlica iz safirja pozdravi vneto grlo. In da safir pomlajuje in daljša življenje.
Ugodno deluje na ljudi z nizkim pritiskom.

Pomaga odstranjevati strupe iz telesa, zemeljskem sevanju, ugodno deluje na žolc, srce in
ledvica, uravnava delovanje hormonov in hipofize, ter lajša bole

Uspešen je pri odpravljanju depresij in premagovanju strahov, pri neodlo
Pomaga dose Pomaga dose

je tudi kot "kamen usode". Pomaga izbolj .

Safir je povezan z vodnarjem. Je kamen povezan s Saturnom (temna modra) in Venero (svetla modra).

: " Danes me jasnost uma in navdih duha podpirata, da izrazim svojo modrost

...

Afirmacija deve kristala

Kamen kraljevskosti in vedenja
Ko i čete

čen mir, ki ustvarjata okolje v katerem lahko
varno raz Če se čutite ujete v travmi ali ste v
čustveni zagati, kjer je občutek svobode omejen vam pomagam in vas osvobodim. Omogočim vam

čanje samo-obsojanja.
Ojačam va

č va Če ste nagnjeni k negativnemu
razmi čanju in naravnavanju na pozitivno.
Če ste nagnjeni k sugestijam drugih in raje upo

č v vas samih, da boste hodili po svoji poti

čini pomeni moder. Safirje poznamo v različnih
črne modre.

čne safirno modre barve.
Safir je redek dragi kamen, mineral korunda. To pomeni,
da je safir, kot vsi ostali kristali iz skupine korundov
sestavljen iz čistega aluminijevega oksida, barvo, ki pri
safirju variira od modre, rumene, rožnate, oranžne do
zelene in vijolične, pa mu dajejo primesi železa, kroma in
Drugih kovin. Rdeča različica safirja pa je dobila svoje ime in je danes poznana kot rubin

čine.

čnosti in hiperaktivnosti.
či duhovno čistost in veča sposobnost telepatije. či stanje mentalne jasnosti

in čiste percepcije. Poznan finančno stanje

”

š svojo pot in širitev mej znanega, morda potrebujete energijo nege in podpore v svojem
udejanjanju vere. Dajem vam strastno podporo in neskon

širite polje svojega zaznavanja in zavestnega zavedanja.

širjenje prostora v katerem lahko izkušate božansko ljubezen in hkrati opuš
šo vero v dobro in pozitivno v vas samih. Prebujam notranje vedenje in videnje, prinašam red

in mo šemu umu in vas osvobodim kaosa v vaši glavi in življenju.
šljanju sem dober sopotnik, saj vam bom pomagal pri ozaveš

števate mnenja drugih, kot da bi poslušali sebe vam bom
pomagal najti mo

š

ši safirji so mo

škega in radostnega predanosti božanskemu.

še posebej pri

šati

.



V SRE DIŠČU . . . MANIFESTACI JA LETA V JANUARJ UV SRE DIŠČU . . . MANIFESTACI JA LETA V JANUARJU

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.
Svetujem, da si zapisujete dogodke vsakega dne posebej in hkrati manifestirajte tisto, kar

.
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.

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.

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.

.
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.

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.

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.

želite v povezavi
z vsakim dnem.

In predvsem uživajte! Z 12.1. se zapirajo energetska vrata in zato je to dan ko je modro ponovno pregledati
vaše želje, ki ste jih zapisali za svoje leto 1.1. In dodati karkoli ste pozabili.

1.1

2.1

3.1

4.1



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.

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 nimate stika
z realnostjo, zato lahko veliko zapravite).

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

Trije kralji označujejo zaključek intenzivnih energij zdravljenja. Angelska vrata pa se zaprejo z 12.1.

5.1

6.1.
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Nadangel Mihael, deluje na prvem žarku, ki je modre barve. Njegovo ime pomeni »Tisti, ki je kot Bog«.
Njegova glavna značilnost je, da ščiti in varuje. Odstranjuje negativnosti in nam pomaga premagovati
strah. Pomaga vam, da ostanete trdni in v brezpogojni veri. Je tisti, ki nam stoji ob strani pri
osvobajanju duha, iskanju življenjskega namena in pri iskanju prave smeri. Je nadangel, ki še posebej
ščiti in deluje z iskalci Luči in jim krepi samozavest, pogum, vero, daje vitalnost in energijo, ko jo
primanjkuje. Njegov dan je Sončev dan, nedelja.

Nadangel Jophiel deluje na drugem žarku zlato rumene barve. Njeno ime pomeni »Lepota boga«.
Njena glavna lastnost je da v vsem vidi lepoto, pozitivno in nam pomaga te kvalitete vnesti tudi v naše
življenje. V naše življenje prinaša modrost in pomaga pri razsvetljenju. Pokličite jo vsakič, ko se
znajdete v situaciji in vaš um pošilja negativne miselne vzorce in misli. V trenutku bo dvignila oblak
slabih misli. Pomaga nam tudi takrat, ko govori naš nižji Jaz oziroma Ego. Pokličite jo in utišala bo vaš
Ego. Njen dan je Venerin dan, petek.

Nadangel Chamuel deluje na tretjem žarku roza barve. Njegovo ime pomeni »Tisti, ki vidi Boga«.
Pomaga nam jasneje videti stvari, se odločati, ko smo na križišču in najti stvari, ki jih izgubimo. Je
nadangel Miru. Pomaga nam postaviti trdne temelje v odnosih, na naši poklicni poti, da so odnosi
dolgotrajni in zdravi. Njegov dan je Marsov dan, torek.

Nadangel Gabriel deluje na četrtem žarku bele barve. Njeno ime pomeni »Božji glasnik«. Na slikah je
vedno upodobljena z bakreno trobento s katero naznanja dogodke. Je nadangel Čistosti in upanja.
Gabriel pomaga vsem, ki delujejo na področju umetnosti ali sporazumevanja (igralec, model,
poročevalec, pevec, pisatelj, pisec besedil, novinar, učitelj, in če s svojim poučevanjem prinašate
duhovna sporočila. Pomaga materam v času nosečnosti in majhnim otrokom pri sporazumevanju s
starši, usmerja vzgojo otrok. Njen dan je Mesečev dan, ponedeljek.

Nadangel Rafael deluje na petem žarku zelene barve. Njegovo ime pomeni »Tisti, ki zdravi«. Je nebeški
zdravnik, ki vsako bolečo situacijo ali fizično bolečino obkroži s smaragdno zeleno svetlobo. Vodi
zdravilce in zdravnike in pomaga izbrati najboljšo metodo za zdravljenje fizičnih bolezni. Povezan je z
Mati Marijo. Spodbuja nas, da zdravo živimo in nam daje božansko vodstvo o tem, kako obdržati naša
telesa bolj zdrava (skozi intuicijo misli, skozi ideje, sanje...). Dela z angeli zdravljenja. Je tudi zaščitnik
vseh, ki potujejo, zagotavlja varnost in harmonijo pri usklajevanju vseh pomembnih stvari kot so
prevoz, nastanitev in prtljaga. Njegov dan je Merkurjev dan, sreda.

Nadangel Uriel deluje na šestem žarku rubinasto zlate barve. Njegovo ime pomeni »Bog je svetloba«.
Je najmodrejši med angeli in vam bo pomagal pri učenju in na izpitih. Vedno ko se morate spomniti kaj
pomembnega, se obrnite nanj s priprošnjo za hitro pomnjenje. Pomaga tudi pri vremenu, je angel
groma in bliska in razsvetljuje situacije v našem življenju. Če organizirate piknik in želite lepo vreme, se
obrnite nanj. Pomaga tudi olajšati posledice potresov, poplav, požarov, orkanov, tornadov, pri naravnih
katastrofah in spremembah na zemeljskem površju – ko želiš okrevanje ali zaceliti rane po takih
katastrofah se obrni nanj. Njegov dan je Saturnov dan, sobota.

Nadangel Zadkiel deluje na sedmem žarku indigo vijolične barve. Njegovo ime pomeni »Božja
Pravičnost«. Je angel usmiljenja in odpuščanja. Pomaga pri odpuščanju, tako takrat, ko želimo
odpustiti drugim kot tudi, ko želimo odpustiti sebi. Dela z angeli odpuščanja in angeli Vijoličnega
plamena. Negativne energije nadomešča z energijo vere in sočutja in pri čiščenju emocionalnih bolečin
deluje skupaj z nadangelom Mihaelom. Zagotovil bo, da bodo potrebe vsakogar zadovoljene in da se
bo emocionalno zdravljenje zgodilo na čudežen način, še posebej v primerih, ko morate ljudem
odpustiti. Pomaga nam izboljšati spomin, zato ga lahko pokličemo skupaj z Urielom, ko se želimo kaj
naučiti. Njegov dan je Jupitrov dan, četrtek.

Energija nadangela je v tem dnevu najmočnejša in če želite, se lahko vsak dan povezujete z drugim
nadangelom glede na to, katere kvalitete želimo pri sebi ojačati.

NA KRAT KO . . . O N ADANGELIHNA K R AT KO . . . O NADANGELIH



NASTANEK SVETA PO ASTROLO - ZVONE TURKŠKO 1.DEL
Najprej je bil Kaos, zevajoča praznina, napolnjena z meglo; iz te neoblikovane praznine se je razvilo vse, kar
je živega na svetu. Iz Kaosa je nastala Gaja (Zemlja), Tartar (temno brezno pod Zemljo) in Eros (Ljubezen)
kot ustvarjajoča in oblikujoča moč. Potem je Gaja iz sebe rodila Urana (Nebo) in Ponta (Morje). Nebo
(Uran) je legalo na Zemljo (Gajo), ki je rodila Titane: šest moških (Titani) in šest ženskih (Titanide) velikanov.
Štirje Titani so se oženili s svojimi sestrami Titanidami.

Prvi par sta bila Okean, praveletok in svetovni veletok (morje), ki po antičnem pojmovanju z vseh strani
obdaja zemeljsko poluto in njegova sestra Tetida. Iz njiju izvira 3000 rek in studencev in prav toliko morij.
Drugi Titanski par sta Kojos in Fojba, ki sta imela hčeri Leto (mater Apolona in Artemide) in Asterijo
(boginjo zvezd in mater boginje noči Hekate).
Tretja titanska dvojica sta bila Hiperion in Teja. Njuni otroci so bili: Helij (Sonce), Selena (Luna) in Eos
(Zora).
Četrti titanski par sta bila, v grški mitologiji najpomembnejša, Kronos in Rea.
Uran je še naprej legal na Zemljo, naslednja generacija otrok pa so bili Kikolopi, orjaške grde pošasti z enim
očesom.

Uran je bil na začetku najvišji bog. Uran hoče popolnost, nikoli ne ovinkari, se ne ozira na čustva drugih, ker
se je sramoval, da so grdi Kiklopi njegovi otroci, jih je vrgel v Tartar, temno brezno pod zemljo. Gaja je
prosila njihove brate Titane naj se očetu postavijo po robu in rešijo svoje brate Kiklope.
Samo najmlajši izmed Titanov, Kronos (rimsko Saturn), je bil dovolj pogumen, da je bil pripravljen tvegati
boj z očetom. Gaja (Zemlja) je v svojih globinah poiskala železo in ga dala skovati v srp, z njim oborožila
Kronosa (Saturna).

Vnel se je strašen boj med Uranom, najvišjim izmed vseh bogov in njegovim sinom Kronosom (Saturnom).
Uran je bil sicer močnejši in mogočnejši, vendar si je v boju dovolil trenutek neprevidnosti in Kronos mu je
s srpom odrezal penis in ga tako premagal. Iz krvi ranjenega Urana, ki je padla na Zemljo so se rodile erinije,
boginje maščevanja, ki kaznujejo vsako kršitev naravnega reda na Zemlji in v podzemlju. Iz te krvi so nastali
tudi strašni Giganti, Titanom podobni oboroženi velikani in melijske nimfe, nimfe drevesa jesena iz katerega
so izdelovali morilne sulice.

Po eni od legend je penis padel v ciprsko morje, odneslo ga je do otoka Kitera, tam so se naredile meglice
in iz teh meglic se je rodila Venera, imenovana Venera Uranja. Taka Venera je simbol za Venero v Tehtnici.
Lastnosti te Venere se izražajo pri Venerah v zračnih znamenjih, najbolj pa ravno pri Veneri v Tehtnici, ki je
velika zapeljivka in na veliko zapeljuje in obljublja marsikaj, ko pa človeka zapelje do konca in naj bi se
prešlo od besed k dejanjem, pa se umakne. Ta Venera nima matere, rodila se je iz očeta, imenujemo jo
Venera Uranja.

Boj med Uranom in Kronosom (Saturnom), se kaže tudi v horoskopu. Kakšen koli aspekt ali tranzit imata ta
dva planeta v astrološki karti, vedno se izkaže, da se ne marata, vedno se izkaže, da Saturn omejuje
Uranovo moč, vedno ga na nek način kastrira, mu odvzame moč.

Ko je Kronos tako premagal svojega očeta Urana, je postal glavni in vladajoči bog, izpolnil je obljubo materi
Gaji in rešil Kiklope iz Tartarja. Ko je bil vrhovni bog se je poročil s svojo sestro Reo, ki mu je rodila tri hčere:
Hestijo, Demetro in Hero, ter tri sinove: Hada, Pozejdona in Zevsa.

ASTRO KOT IČEKA ST RO KOT IČ EK



Leto 2009 je bilo za marsikoga zelo stresno, najbolj zanimivo pri vsem tem pa je predvsem to, da zelo težko
s prstom pokažemo na razlog naših težav. Seveda se na veliko govori o finančni krizi, o gripah, naravnih
katastrofah in tako naprej, vendar, če podrobneje pogledamo, so to le zunanji vidiki naših notranjih
napetosti.
Resnici na ljubo smo v naši deželici pod Alpami doživeli že toliko sprememb, da bi morali biti že navajeni na
razne gospodarske krize in pa spremembe ekonomskih teorij, pa tudi spremembe svetovno nazorskih
pogledov. Starejše generacije so doživele še celo to, da se nikoli niso preselili iz svojega rojstnega kraja, pa
so živeli v treh različnih državah in tudi uradno bili državljani treh različnih držav.
Torej, spremembe v našem fizičnem svetu, nam ne bi smele povzro kakšnih težav, ki bi se pokazale kot
nerešljive. Sicer smo na te stvari že skoraj pozabili, če pa pogledamo petnajst ali dvajset let nazaj, pa se
lahko spomnimo na čase, ko je naš denar imel mesečno inflacijo v višini 20 do 40 procentov, pa če smo
iskreni, nismo zaradi tega živeli nič bolje in nič slabše kot danes. Tudi v tistem času je posameznik imel
vzpone in padce v svojem življenju, ravno tako kot danes, razlika je le v tem, da smo bili precej mlajši,
mladosti pa se vsak rad spominja, tako, da se marsikomu ta leta zdijo celo lepša, kot so v resnici bila.

Danes se nam zdi to nemogoče, vendar so bili časi, ko nisi mogel v trgovini kupiti kave, ker jo preprosto niso
imeli.

Ali je bil to problem?

V bistvu niti ne, kave sicer nisi mogel kupiti, pa smo jo vsi imeli dovolj, če gledamo z današnjimi očmi, bi
lahko med drugim tudi mirno rekli, da nihče ni nič delal, pa vendar je bilo narejeno vse, pa še cel kup
drugih stvari se je dogajalo, ki so nam trenutno nedojemljive, pa so se vendar zgodile.

Torej, se nam ni treba bati pomanjkanja, če smo se v preteklosti znašli v različnih družbenih ureditvah, če
smo se prilagodili trem ali več različnim denarnim valutam, bomo to znali tudi sedaj in precej lažje kot
drugi narodi, zato se lahko mirno posvetimo res pomembnim premikom, ki se dogajajo na planetarni ravni.

Po več različnih svetovnih filozofijah, se svetu obetajo spremembe, pa tudi zato ni treba biti prav posebno
bister, saj je večini ljudi, ki vsaj malo razmišljajo jasno, da taka svetovna ureditev kot jo imamo sedaj,
uničuje sama sebe in bo v vsakem primeru prišlo do korenite spremembe.
Glede na to, da gre poročanje o katastrofah še vedno »dobro v denar«, je seveda tudi Holiwood pristavil
svoj lonček in so posneli slavni film o letu 2012.

Tako spektakularnih sprememb, seveda ne moremo pričakovat, spremembe se bodo dogajale predvsem
na duhovni ravni, ne toliko na fizičnih nivojih, kot večina ljudi pričakuje.
Dejstvo je, da se meja med fizičnim in duhovnim svetom vedno bolj tanjša in vedno bolj se srečujemo z
neotipljivimi, nesnovnimi problemi.
Da bo svet bolj poduhovljen seveda ni nič narobe, to pomeni da se lažje povezujemo z bitji pete dimenzije.
Tam »prebivajo« angeli, obenem pa tudi vsa božanstva in tudi vsi arhetipi, ki jih je ustvarilo človeštvo.
V zadnjem času se nam ti arhetipi vedno bolj pojavljajo v našem vsakdanjem življenju in nas silijo v
raznorazne »čudne smeri«.

Na primer starogrški miti in legende, se še danes po 5.000 letih odkar so nastali, veljajo za temelj zahodne
kulture in književnosti. Te zgodbe so se pripovedovale tisočletja in so se globoko usidrale v kolektivnem
nezavednem, zato ni čudno da nas včasih te zgodbe »preganjajo«.
Na primer zgodba o Ojdipu, ki je po nesrečnem spletu okoliščin ubil svojega očeta in se poročil z materjo in
z njo imel otroke, zgodba o Kronosu, ki je premagal svojega očeta Urana in ga vrgel s prestola, zgodba o
Zeusu, ki se je uprl svojemu očetu Kronosu in ga vrgel s prestola, neštete Venerine ljubezenske
dogodivščine, zgodba o Kirki, fatalni ženski, ki moške spreminja v živali, zgodba o Perzefoni, ki jo je ugrabil
Pluton, zgodba o Evropi, ki jo je v podobi lepega bika ugrabil Zeus in jo odpeljal čez ocean in tako naprej.

Tudi v vzhodnih tradicijah je mnogo podobnih zgodb, o Kali, Krišni, Budi, Isis in tako naprej. Vsi ti bogovi ki
jim lahko rečemo tudi arhetipi imajo svoje »življenjske zgodbe«. Ko se povezujemo z njimi, se dotaknemo
tudi njihovih dogodkov in občutkov in v primeru, da imamo sami nekje globoko v sebi podoben občutek,
lahko tudi »pademo« v njegovo zgodbo in si v življenju skreiramo podobne dogodke, zato se nam dogaja,
da vedno znova preigravamo zgodbo določenega arhetipa.

čati

ASTRO KOT IČEK . . . O L ETU 2010A ST RO KOT IČ EK . . . O L E T U 2010



Ravno zaradi tega so raznorazni arhetipi tako pomembni. Ker sami sebe ne vidimo, so nam arhetipi v veliko
pomoč, da lažje ozavestimo svoje vzorce.

Po originalnem Azteškem koledarju, se sedaj nahajamo pri koncu dobe četrtega sonca, ravno tako se po
indijskih Vedah sedaj zaključuje obdobje »kali juge«, po v starogrških legendah pa našo dobo imenujejo
železna doba. Vse tri filozofije so si edine v tem, da z letom 2012 prihaja tako imenovana zlata doba, ko ne
bo več potreben tak boj za preživetje, pač pa bo človeštvo vse lahko kreiralo z mislimi.
Kakor koli se to sliši obetavno, pa je potrebno poudarit, da če se hočemo »preseliti« v peto dimenzijo, bo
potrebno za seboj pustiti energije in boje materialnega sveta in ravno to nam v bistvu predstavljajo
arhetipi.

Po majevskem koledarju je od 7. novembra 2009 do 2. novembra 2010 šesta in obenem zadnja galaktična
noč. Noč naj bi predstavljala čas, ko se premlevajo dnevni dogodki, čas ko smo najbližje duhovnemu svetu,
ko pravzaprav v duhovnem svetu razčiščujemo dnevne dogodke.
Ravno zato se v tem obdobju še veliko bolj ukvarjamo z arhetipi, ravno zato imajo sedaj v tem letu tako
velik vpliv na naše vsakdanje življenje.
Skratka, naši notranji nerešeni konflikti, se nam kažejo v našem življenju in pritiskajo na nas, dokler se
konflikt dokončno ne razreši.

Ni važno, ali je to Ojdipov kompleks, Perzefonini občutki ob ugrabitvi in posilstvu, ali Orestovo iskanje
očiščenja, ko je na Apolonov ukaz ubil svojo mater in jo tako kaznoval za uboj svojega očeta Agamemnona,
ali vzorec požrtvovalnosti Antigone, ki v revščini spremlja in skrbi za svojega slepega očeta Ojdipa, če je v
nas kakšen nerazrešen del, ki je sestavni del arhetipa, nas le ta sili da to travmo razrešimo.

Na prvi pogled se sicer zdi skoraj nemogoče, da bi se soočili s kakim arhetipom, vendar, ko ga ozavestimo in
pogledamo nazaj, se nam včasih zdi smešno, da smo toliko pretrpeli zaradi tako nepomembnega zapleta.

Ta zadnja, šesta galaktična noč, se po 6. maju 2010 preveša v drugo polovico, tako da bo od takrat naprej z
vsakim dnem pritisk manjši.

Švedski znanstvenik dr. Colleman, ki že dobrih petnajst let proučuje majevski koldar, je že pred več kot enim
letom na podlagi majevskega koledarja napovedal, da bo v šesti galaktični noči dolar močno devalviral in ne
bo več vodilna svetovna valuta. Ali se bo to zgodilo ali ne, sedaj ni več vprašanje za astrologa, nekateri
ekonomisti že sedaj opozarjajo, da pri določenem procentu finančnega primanjkljaja, nastane hiperinflacija
in ameriški finančni primanjkljaj je menda že sedaj v tem območju.

Res je, da če pade dolar, posledice čuti ves svet, vendar kar se tiče konkretno nas, smo tako ali tako že iz
preteklosti navajeni raznih hiperinflacij in se bomo sigurno znašli precej bolje kot ostali večji narodi. Če smo
zamenjali že tri ali štiri valute, se lahko navadimo še na peto ali šesto.

Sam prehod zavesti se bo v resnici zgodil že po koncu šeste galaktične noči, to je 2. novembra 2010 in
zadnji 7. dan tega obdobja, se pravi čas do 28 oktobra 2012, je namenjen praznovanju ob prehodu in pa
privajanju na nov nivo zavesti.

Kaj pa ostali dogodki v fizičnem svetu okrog nas?

Nepomembno,

razrešiti svoje osebne arhetipe to je neprecenljivo.

Vaš astrolog Zvone
gsm 041-420334
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ARHETIPI
Arhetipi so univerzalne energije, ki vplivajo na naše življenje. Arhetipi so del našega "posve

Termin je Jung razlagal na veliko različnih
načinov, v osnovi pa bi lahko rekli, da so to stari miselni vzorci in predstave. Gre za o ega

;
. A so

A
Arhetipi so

osebnimi

čenega
dogovora", ki smo ga sklenili preden smo se inkarnirali na Zemlji. Carl Jung je bil eden prvih, ki je poglobil
in raziskoval pomembnost arhetipov za naše življenje.

"prapodob "; en
temeljnih pojmov psihologije C. G. Junga arhetipi so posimboljene strukture védenja, ki jih vsebuje
kolektivna podzavest rhetipi nekakšni prototipi simbolnih celot, tako globoko zapisanih v nezavedno,
da so njegova struktura, engrami [»vtiski«]. Zelo podrobno pa je v novejšem času to temo raziskala
Caroline Myss. V slovenščino imamo prevedeno njeno knjigo Posvečeni dogovori, ki govori o tej temi.

Kaj je torej posvečen dogovor?
Osnova posvečenega dogovora je spoznanje, da obstajajo določene teme v našem življenju, ki nas
nenehno usmerjajo k vedno istemu rezultatu, ne glede na to kako močno se trudimo, da bi stvar
spremenili.
Caroline Myss pravi:"Vsak arhetip je samo individualni izraz univerzalne energetske platforme, ki je naša
povezava z božanskim. Je pot, ki nas najde, mesto kjer se zavemo, da nimamo izbire, kar pogosto povzroči
besne bitke med egom in višjo močjo našega duha."

Kaj so arhetipi?
Arhetipi so osnovni jezik naše duše, našega nezavednega. rhetip je matrica ali notranji vzorec obnašanja,
ki je del univerzalne podzavesti človeštva. naši sopotniki na poti samospoznavanja, ki nas vodijo
k našemu najvišjemu potencialu. Da bi našli pogoje svojega posvečenega dogovora moramo identificirati
12 glavnih arhetipov našega podpornega sistema. Štirje med njimi so lastni vsem in predstavljajo arhetipe
preživetja. Ostalih osem je intimno povezanih s potjo vsakega posameznika in se razlikujejo od
posameznika do posameznika, glede na posvečeni dogovor s katerim smo se rodili.

Kateri so osnovni štirje arhetipi preživetja?
Vsi si delimo štiri arhetipe; Otroka, Žrtev, Prostitutko in Saboterja. Ti arhetipi imajo to lastnost, da vodijo in
kontrolirajo naše življenje, če z njimi ne upravljamo mi, če jih ne spoznamo in jih zavestno vključimo v svoje
življenje. Predstavljajo naše različne izzive, strahove in ranjivosti, s katerimi se moramo soočiti in jih preiti
kot del našega posvečenega dogovora. Tako postanejo naši zavezniki, hkrati pa nam onemogočajo, da bi
sklepali kompromise zaradi preživetja.

Če pogledamo situacijo, ko se čutimo izdani s strani nekoga, ki nam veliko pomeni. V svoji nemočni obliki
se bo Otrok počutil kot sirota, prestrašeno in ranjeno, želel se bo skriti, zbežati stran ali enostavno delovati
iz nekontrolirane histerije. Žrtev bo obsojala. Saboter bo spodkopaval ideje in bo morda padel v samo-
destruktivno obnašanje. Prostitutka pa bo sklepala kompromise da bi ostala v povezavi s to osebo.

V svoji močni obliki pa bo Otrok prepoznal strah, vendar se bo odločil za riziko, ki je potreben za rast v bolj
zrele oblike povezovanja. Žrtev se bo postavila zase in bo prevzela odgovornost, ter ne bo obtoževala
temveč bo izbrala pozitivno akcijo. Saboter bo sprejel priložnost in riziko, ki podpirajo opolnomočene
odločitve. Prostitutka pa bo odklonila sklepanje kompromisov s svojim samovrednotenjem, z vedenjem, da
bo vedno poskrbljeno zanjo, ne glede na to s kom je v svojem življenju.

Zato je pomembno, da se naučimo opazovati svoje boleče vzorce in spremenimo svoje reakcije do poti,
skozi katero se iz pepela v življenje dvigujemo kot feniksi.

Kot pravi Caroline myss:" Če ne narediš potrebnega dela, da opolnomočiš sebe, bo tvoj potencial ostal
"latenten"."

Vabim vas, da se nam pridružite na mesečnih srečanjih, ko si bomo arhetipsko kolo pogledali zelo od blizu
in se seznanili z vsemi 12 arhetipi.

arhetip
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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

Ta mesec vam bo pokazal prve močne in vidne znake rasti in premika naprej. Za vas bo to mesec novih
avantur. Začutili boste pomladno energijo in v notranjosti boste kar pokali od navdihov in energije.
Januar je lahko izjemno uspešen mesec, vendar bodite pozorni na majhne detajle, kajti če jih
spregledate to lahko omeji vaš napredek. Počutili se boste srečni in polni navdiha, pripravljeni, da z
velikimi koraki stopite v novo energijo. Delujte hitro in zgrabite priložnosti, ki vam bodo zelo hitro
prihajale naproti. Bodite potrpežljivi, ne jezite se in se izogibajte impulzivnim reakcijam!
Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Snežni obsidijan

Tako kot prejšnji mesec bo tudi januar mesec aktivnosti in premikov. Bodite pozorni na to, da vas
navdušenje in nove ideje ne odnesejo predaleč. Ker jahate na valu energije, se boste počutili lahki in
nedotakljivi, vendar pozor; izjemno pomembno je, da si znate vzeti čas za počitek, kajti zlahka lahko
pregorite. To bo zelo intenziven mesec, Ker pa energija ne bo več tako usmerjena kot v prejšnjem
mesecu, se lahko znajdete v kaosu preveč priložnosti hkrati. Hiter razvoj v tem mesecu potrebuje trdne
temelje, ki si jih morate postaviti. Ne odločajte se za nove smeri, ki jih ne poznate! Ostanite v okvirih
znanega in to razvijajte.
Kristali, ki lahko pomagajo: Howlit, Tigrovo oko

Pred vami je zelo nepredvidljiv mesec. Ljudje bodo vstopali v vaše življenje po nasvete in lahko se vam
zgodi, da se počutili izčrpani, brez časa zase in brez energije. Ker se vam bo zdelo, da vas vleče v več
različnih smeri, vam svetujemo, da čimbolj mirujete. To bo za vašo aktivno energijo velik izziv, vendar
gre za notranjo tranzicijo v kateri je notranja osredotočenost izjemnega pomena. Pomagajte si z
metodami umirjanja in meditacije, da ostanete v ravnovesju. Svetujemo vam, da se umirite in se
izogibate ekstremom v življenjskem stilu, dieti ali v vašem športnem udejstvovanju. Ni modro, da se v
tem mesecu selite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Mesečev kamen, Dimni kvarc

Ta mesec bo kot nalašč za uživanje in sprejemanje nagrad za preteklo delo. Sledite svojim sanjam in
priložnostim za nov projekt, napredovanje v službi ali novo službo. Zelo pozitivno boste razpoloženi,
čutili boste jasno namero, močno željo in namen, kaj želite zase v prihodnosti. Vaši talenti in
sposobnosti vam bodo na voljo in tudi drugi jih bodo bolj opazili. Sledite svojim ciljem in naj vas vaše
navdušenje ne zanese predaleč. Ljudem okoli sebe nikar ne vsiljujte svojih pogledov na stvari! Prav tako
ne prevzemajte idej drugih brez temeljitega premisleka. Januar bo izjemno ugoden mesec za potovanja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Safir

Januar bo mesec radosti in užitkov. Obkroženi boste z zabavo ter akcijo in vaše družabno življenje bo na
višku. Dovolite si razširiti svoja obzorja in ne popravljajte stvari, ki niso pokvarjene. Privoščite si
druženja ob dobri hrani in pijači, povabite svoje prijatelje, da se vam v tem mesecu pridružijo in se
zabavajo z vami, vendar bodite konzervativni. Bodite pozorni na občutke ljubosumja, ki bi se utegnili
pojaviti. Pogovorite se in si ne dovolite izoliranosti, zaprtosti in depresivnih občutkov. V tem mesecu si
lahko pogledate kje se nahajate in kaj si želite za naprej. Pazite na svoje kosti, uživajte dovolj kalcija in
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magnezija!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Flurit

To bo mesec, ko vas bo nekaj sililo v to, da greste vase in si obnovite svoje energetske rezerve. Čistili
boste stvari iz preteklosti, razreševali zamere in obsodbe in pomembno je, da se o vsem z nekom
pogovorite. Gibanje bo v tem mesecu potrebno, saj je pretok limfe po telesu pomemben za
odstranjevanje toksinov iz telesa. Ne spuščajte se v prepire ali v dokazovanje, da imate le vi prav. Bodite
jasni v svojih pričakovanjih, vendar ne bodite trmasti in vkopani v svoje stališče za vsako ceno. Pred vami
so spremembe, vendar ni modro, da svojo pot zastavite v popolnoma novi smeri, ki je ne poznate.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hiastolit, Čaroit

To bo mesec polne jasnosti in zrelosti idej, s katerimi se ukvarjate zadnjih 9 mesecev. Svoje sanje v
katere ste vložili veliko pozitivnih pričakovanj lahko sedaj z veliko lahkoto izpolnite. Dobri temelji in
podpora pa so v tem času še posebej dobrodošli in vse kar ste v preteklih mesecih začeli in gradili ima
sedaj veliko možnost, da se udejanji. Ker boste sijali tudi navzven, boste v družbi bolj opaženi. Izkoristite
priložnosti v katerih so vaše sposobnosti in talenti lahko bolj opaženi kot običajno. Z veliko lahkoto boste
ustvarjali nova prijateljstva, z isto lahkoto pa boste tudi zapuščali stara. Ne poskušajte prikrivati stvari,
saj so reflektorji usmerjeni v vas.
Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Granat

Mesec bo kot nalašč notranjo umiritev in usmeritev vase. Po mesecih aktivnosti vam bo notranja
regeneracija zares ustrezala. Čas bo primeren za meditacije, razmišljanje in branje saj bo aktivnost
potekala bolj navznoter kot navzven. Komunikacija z drugimi se bo zato lahko srečala z večjimi izzivi
nerazumevanja. Po eni strani ne boste imeli želje po komunikaciji z drugimi in se bodo lahko zaradi tega
počutili izločene iz vašega življenja, po drugi strani pa boste precej bolj občutljivi za stvari, ki jih bodo
vaši prijatelji ali partner izrazili. V tem mesecu ni modro sprejemati pomembnih odločitev, raje si
postavite cilje za prihodnost.
Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Lapis lazuli

Še vedno ste v obdobju sieste in to vam že pošteno preseda. Ker je vaša notranja energija v procesu
umirjanja, se lahko počutite izolirano in osamljeno, a se zaradi tega ne razburjajte preveč. Mesec
izkoristite za oblikovanje načrtov za prihodnost. Ste v idealni poziciji, da očistite vse nepotrebno iz
svojega repertoarja in se pripravite za nove priložnosti, ki bodo priletele v maju. Čas izkoristite za
opazovanje dogajanja okoli sebe, zato da prisluhnete drugim in delite z njimi svoje sanje. Da boste svoje
sanje lažje dali v akcijo v naslednjih mesecih, si naberite notranje moči. Potrpežljivost je zelo
pomembna!
Kristali, ki lahko pomagajo: Unakit, Malahit

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA
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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

10 DIVINE
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