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Pozdrav svetlobe !
Pripravite se na mesec magi Tokratna

Do naslednji utrinke

čnosti, udejanjanja, manifestacije in uresničevanja svojih sanj.
čena sanjam.

In izjemno pomembno je, da znamo ločiti kaj so sanje, kaj je fantazija in kaj so cilji. Ena od mojih strasti
četka mojega zavestnega dela na sebi je manifestacija. Na to temo se v zadnjih letih veliko pi

čela s svojim razvojem pa se o vsem skupaj

čno se je ubesedilo vse, kar mi je dolgo časa, vsaj leto in pol le

čem, da sem končno dobila to, kar sem iskala v vseh tehnikah in modalnostih na svoji poti ... vedenje
kako čati s te

čenja, pa bom z vami delila v
vikend seminarju v Ljubljani.

JA! za jasnost namere in akcijo

Kot je leta 1991 rekel Kučan: “Danes so dovoljene sanje.”

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

Taja Albolena

številka je posve

že od za še
in govori, ko sem v devetdesetih za še ni kaj dosti vedelo. In
vendar sem rabila 17 let, da sem dojela, da je resnica, ko pravijo, da namera ni dovolj, kajti kot pravijo
je pot v pekel tlakovana z dobrimi namerami.

Kon žalo na koncu jezika. Saj veste kako
neprijetno je, ko imaš na koncu jezika, pa nekako ne moreš in ne moreš ubesediti. Zdaj vem, da je
manifestacija namera in celostnost, celovitost. Ko si celosten in celovit, se vse udejanja takoj. In lahko
re

živeti celostno in celovito in kako se kreativno soo žavami in vsakodnevnimi odsevi, ki mi
jih življenje nudi.

V tej številki bomo raziskali kaj sanje so, kako jih pripeljemo do uresni

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Življenje so sanje, uresniči jih!



Živimo v izjemnem

šokih. O globalnih
posledicah. Zemlja je postala ena velika globalna vas in vse se dogaja s svetlobno hitrostjo. Še deset let
nazaj se novice tudi slu širile

štvo kot danes.

žko izluš
žanskem kaosu vodijo nazaj v enostavnost, jasnost, konkretnost in direktnost. Izjemno pomembno je,

da se ne izgubite v poplavi napotkov in predvidevanj. Dandanes je najve

šajo ta premik.

V zadnjem žavami s pretiranim nadzorom nad ljudmi, situacijami in
življenjem. Pogosto želimo imeti ljudje nadzor zato, ker se tako po

šje prihajale ravno teme povezane z nadzorom, saj prehajamo v obdobje intenzivnih
sprememb, ki nas vodijo vedno globlje v neznano in edini na

želimo. Enostavno sami sebe
sabotiramo.

Morda je ravno zaradi vseh izzivov, ki nam jih življenje prinaša v ospredje tako mo življenju v
ospredje stopila potreba po tem, da spomnim vse nas, da se vrnemo nazaj k otroškim sanjam in da jih
udejanjimo tukaj in zdaj. Iz dobe, kjer je bil um, razum, mental tako

živeti in predvsem najprej stopiti v stik s samim
seboj. Že Rudolf Steiner je govoril o pomembnosti ve

š ših dvanajst
ša molitev. To kar sve

žejo z uporabo bobnov, pojo skled, zvoncev, ve žiganja kadil je ustvarjanje
ob

že?

Molitev je jezik Boga in jezik angelov. Je tudi jezik, ki nam je bil dan, da ozdravimo življenjska trpljenja z
modrostjo, lepoto in milino. Po enajstih letih stopam na pot mojih otroških sanj in udejanja se to, kar sem
dolgo sanjala. Spoznala sem svoje sanje, svojega genija,
svojo misijo in to kar želim deliti.
Lepoto, milino, modrost in razumevanje, da je vse na tem
svetu v ravnovesju, da ima vse v vesolju svojo polarnost in
da se moramo,

žanski.

času. Dogajajo se izjemne stvari. Predvsem take, ki prebujajo ljudi po svetu. Klic tokrat
prihaja od znotraj.

čajno niso s tako naglico in nedvomno vpliv dogodkov po svetu ni tako
dramatično vplival na člove

čil, kanaliziranj in informacij je pogosto te čiti bistvo in moji vodniki me v vsem tem
bo

čja umetnost slediti srcu in mu
predvsem zaupati. čilom s strani
Hatorjancev, mojstrov ljubezni, energije in zvoka. Zato v nadaljevanju prilagam njegovo sporočilo o zdravilu
svetlobe.

času se pri svojem delu srečujem s te
čutimo varni. Nedvomno bodo v tem

mesecu na povr
čin, da gremo čez to zelo razburkano obdobje

je s popolnim zaupanjem vase in v pot svojega srca, namesto, da se oklepamo informacij, znanja in
mentala. Dejstvo je, da vstopamo v polje izjemnega potenciala, ki v nas prebuja vedenje. In pogosto smo
sami sebi na poti, zaradi česar ne dobimo tistega kar potrebujemo ali si

čno v mojem

čislan in pomemben se prebujamo v
obdobje, ko so potrebni novi načini, nove metode, novi pristopi. V glavnem ugotavljamo, da z umom in
intelektom ne pridemo daleč. Ob vseh informacijah, ki jih imamo vsak dan na voljo moramo vklopiti
čutenje, da bomo znali razsoditi in presoditi kaj je tisto, kar je za nas pomembno.

Veččutno zaznavanje je tisto, ki nam bo pomagalo pre
ččutnega zaznavanje in vedno več ljudi v zadnjem

času govori o pomembnosti veččutnega zaznavanja. Ko sem v lanskem letu začela s predavanji o
duhovnem partnerstvu sem sama močno dojela pomen veččutnega zaznavanja. Ravno zaradi tega sem to
temo v tem mesecu postavila v sredi če. In ko sem se sprehodila skozi na čutov sem močno
dojela pomembnost sporočila; čutenje je na čeniki in svečenice po vsem svetu
dose čih čurnega mantranja in pri

čutka v telesu. Kajti občutek je molitev. In vse to smo pozabili. Skozi mental smo prepričani, da je
pomembno bobnanje in mantranje, pozabili pa smo ...zakaj

če hočemo v mir v sebi pomiriti s strahom,
nemirom, in stopiti v celovitost, celostnost in popolno
povezanost s svojim izvornim avtentičnim jazom.

Zato obudite ta izgubljeni jezik Boga. Začutite v sebi
pristnost in povezanost

Bodite kar ste - bo
DIVINE:SI

Veliko se govori o radiaciji, o posledicah potresa na Japonskem.O travmah in

V poplavi sporo

Moje srce me vedno znova vrne k Tomu Kenyomu in njegovim sporo

Nedvomno bo naše telo v mesecih, ki prihajajo zelo pod pritiskom. Klorela alga je ena tistih
stvari, ki nam lahko olaj

NEG UJ LUČ V SEBI - SMERNIC E ZA AP RIL 2011NEG UJ LUČ V SEBI - SMERNICE ZA APRIL 2011



Posredujem vam prošnjo Masara Emota, japonskega raziskovalcev vode in njenih kristalov. Fokusirana
misel, prošnja oz. molitev za vodo v reaktorjih japonske elektrarne FUku na dan 31. marec ob 12. uri.

. Preden za

Fuk

NJ

’
.

šima

žnosti, cenjenja in ljubezni. Tako ustvarite val, ki
bo namero ponesel okoli sveta.

TAKE ACTION FOR JAPAN

The prayer is tomorrow, Thursday, 31 March, and the time is noon, your time. He asks you send your
thoughts of love and gratitude to the water of Fukushima Nuclear Plant.

(Before you send your thoughts please remember to get yourself into the feeling state of love and
appreciation. It is important to feel your heart open and use the energy of your feelings as the carrier
wave for your intention, for your thoughts).

To All People Around the World

Please send your prayers of love and gratitude to water at the nuclear plants in Fukushima, Japan!

Name of ceremony: Let s send our thoughts of love and gratitude to all water in the nuclear plants in
Fukushima

Day and Time: March 31 , 2011 (Thursday), 12:00 noon in each time zone.

Please say the following phrase:

“The water of Fukushima Nuclear Plant, we are sorry to make you suffer. Please forgive us. We thank you,
and we love you.”

Please say it aloud or in your mind. Repeat it three times as you put your hands together in a prayer
position. Please offer your sincere prayer.

Thank you very much from my heart.

With love and gratitude,

Masaru Emoto,

Messenger of Water

The whole message:

Vabim vas, da se tudi mi v čim večjem številu pridružimo temu svetovnemu projektu čnete
odprite svoje srce in bodite v stanju zahvaljevanja, hvale

Molitev: Voda okoli jedrske elektrarne ušima, žal nam je, da trpiš. Prosimo odpusti nam. Zahvaljujemo
se ti in te ljubimo.

Molitev izrečeš trikrat, lahko na glas ali samo v svojih mislih. Pomembno je, da je molitev iskrena in da
prihaja iz srca.

TAKŠNO PROŠNJO, MOLITEV LAHKO USMERIMO VEČKRAT, PREKO DNEVA, KO PIJEMO VODO, SE
UMIVAMO, POSLUŠAMO POTOK, ZREMO V NEBO, VO AMO MORJE, SE DOTIKAMO ZEMLJE

-Emoto Peace Project-

st

http://www.youtube.com/user/WATERLOVEANDTHANKS

NEG UJ LU Č V SEBI - MOLITEV ZA VO DE JAPO NSKENEG UJ LUČ V SEBI - MOLITEV ZA VO D E JAPONSKE



Beltane, 30. april -1. maj

Ključ: Rast

Simbol: Mlaj, Kres, cvetje, kotel
Kristal: Smaragd, Malahit, Safir, Roževec

PO SE BN OST T EG A MESEC A. . . BELTANEPO SE BN OST T EG A MESECA. . . BELTANE

Beltane je drugi najpomembnejši praznik v keltskem kolesu leta in
je povezan s spočetjem in plodnostjo, predstavlja polno luno.
Je praznik
Gre za praznovanje novih začetkov, za višek pomladi in cvetja.
Na ta praznik so skakali čez kres ali plesali okoli njega v smeri
urinega kazalca.

Beltain je praznik, ki slavi zunanjo rast, novo

Mitološko gledano bog in boginja dosežeta puberteto, se zavesta svoje spolne energije. Beltane je povezan
s poroko, z iskanjem partnerja. Polja so blagoslovili za dobro žetev. Beltane je čas veselja. Pomlad je tukaj in
poletje je pred vrati. Vse

Je praznik boginje Rhiannon. Rhiannon je boginja plodnosti, komunikacije in gibanja. V tem času je kot
kraljica vil jahala na svojem belem konj. To je čas, ko so se vile vračale iz svojih zimskih počitnic. To je čas
prerokovanja in komunikacije z vilinskim svetom in duhovi narave.

Beltain predstavlja slavljenje

V tem

Maj je mesec senzualnosti in spolnosti, čas prebujanja zemlje v mavričnem cvetju, drhtečih vonjavah,
svežem zelenju in radosti po dolgi zimi. Je čas povezovanja, ljubezni in razvijanja svojih potencialov osebne
rasti. Uživajte!

ča čenja

čevi fazi v ciklu leta, preden dose čevem obratu.

času je
tančica med svetovi zelo tanka, čas, čas prehodov. Gre za
obdobje v letu, ko simbolično gledano vstopimo v svetlobo, ko stopimo v stik z vilinskimi svetovi in
elementali Zemlje, z devami in zmajevo silo prebujenih zemeljskih energij.

času so v Zemljo zabadali velike akupunkturne igle, poznane kot mlaje, okoli katerih so plesali in
naslednjih nekaj mesecev so čuvarji zmaja te mlaje varovali pred vsiljivci. Prav tako je v tem času poznana
tradicija pri

čas dru

š življenjske sile, plodnosti in udejanjanja.

življenje in izvorno energijo stvarjenja. Predstavlja zadnjo
stopnjo v dejavni jang, son že svoj višek ob poletnem son

življenje se razodeva kot obdobje divje rasti, ki je na višku.

življenjske sile, obilne plodnosti mame Zemlje in nas samih. V tem
še posebej ob zori in ob mraku, gre za vmesni

žiganja kresov, ki na površju Zemlje izvajajo mokso, portali energije se ustvarijo skozi katere je
možno prehajati med svetovi. Tradicionalno je bl to ženja z drevesnimi duhovi, za raziskovanje
vilinskega kraljestva in skrivnosti, ki se udejanjajo na robu naše realnosti.



ZAN IMIVO ST T EG A MESEC A . . . SPO RO ČILO HATO RJANCEVZANIMIVOST T EG A M ES EC A . . . S P O RO Č I LO HATO RJANCEV

Protection and Healing from Radiation Poisoning, Neurotoxins, Bacteria and Viruses.

With the earthquake in New Zealand, followed by the earthquake in Japan, it is clear that you have
entered a more complex phase of the Chaotic Node.

We wish to impart a method for protection and healing from radiation poisoning as well as other physical
conditions. We call this

This is obviously related to current events unfolding in Japan, however, as future earth changes unfold, you
may face similar challenges in your near future from other locations around the world.

This method will assist you to both protect and heal yourself from exposure, not only to radioactivity, but
also to neurotoxins and to mutating forms of bacteria and viruses. From our perspective you can expect to
see an increase of these in your near timeline.

The method involves connecting to your Celestial Soul, the BA. This action is to connect to the realms of
light that are a part of your being.

Everything that exists in your cosmos can be viewed as a
—even your densest forms of matter are essentially a form of light.

In this method you connect to your Celestial Soul, holding the intent and expectation that it will impart to
you an energetic that protects and/or heals you. You send this intent to your Celestial Soul with the
emotional vibration of appreciation or gratitude. This is simply the vibrational resonance that activates this
higher aspect of your being.

Once you send this intent conjoined with appreciation or gratitude to your BA, you shift your awareness
into your heart chakra, receiving the energetic of healing or protection into the heart chakra. You might
experience this energetic as a form of light, or as geometric patterns, or you may feel the sensation of a
descent of energy. You may also experience this energetic simply as a thought/feeling.

Once the energetic is received in the heart chakra, it is ready to send.

For this phase you will need some pure water, since water holds this type of information extremely well.
Holding a container of water in your hands, through intent, you send this energy that is in the heart chakra
down the arms into the hands and through the chakras that are in the center of each palm. The energetic
enters the water through this pathway.

We suggest you amplify this energetic by repeating the procedure three times, for a total of three
times—two more times in addition to the first. You then drink the water. The water permeates the water
element of your body, and the healing and protective qualities eventually enter every cell.

Through this action you are qualifying light, causing it to descend through the central pathway of your
body into your heart and sending it into the water element. The consciousness of the water receives this
energetic, and when you drink it, the body receives it.

If you find yourself in a situation where you have been exposed to radioactivity you would engage this
procedure as we have described it, qualifying the energy that descends from the BA to protect and heal
you from any possibility of radiation poisoning. If you have other means to protect yourself, you should
obviously engage these as well, but even if you are left with nothing but the tools of your own
consciousness, you can protect and heal yourself.

If you have been exposed to neurotoxins you would do the same. If you are in the midst of an epidemic
that involves bacterial or viral infections, we advise you to do the same.

As you collectively enter more deeply into this more complex and intense phase of the Chaotic Node,
bacteria and viruses will mutate faster. This method will allow you to protect and heal yourself from these
mutating life forms.

It is important to understand that you are creating the protection and healing through the powers of your
own consciousness. You have direct access to your own light realms. You have the sovereign right to
engage the light realms on your own behalf and on the behalf of your loved ones.

If you find yourself in one of these difficult situations we have described, we suggest you take the
Medicine of Light—which is the water that you have charged—several times a day, as your intuition guides
you.

Medicines of Light.

qualification or energetic expression of

light



ZAN IMIVO ST T EG A MESEC A . . . ENERG IJ SKA ZDRAVIL A SPO RO ČILO HATO RJA N CEVZANIMIVOST T EG A M ES EC A . . . ENERGIJSKA ZDRAVILA S P O RO Č I LO HATO RJAN CEV

The physical ramifications of the earthquake activity in Japan and the resulting tsunami are very difficult to
deal with. But we wish to shift our attention from the physical to the mental, emotional, and spiritual
effects created by such a disaster,

Due to the fact that you are in a Chaotic Node and energies from deep space conjoined with solar flare
activity are affecting your energy bodies, you, as a collective, are more affected. What we mean by this is
that witnessing the suffering of your fellow humans shatters the heart. There is a recognition that their
predicament could easily be yours. This recognition can create an opening in your heart, and it is through
the heart—your heart—that higher states of consciousness are realized, and so the earthquake in Japan is,
in many ways, an earthquake of the collective heart.

The times before you are not easy. From our perspective, increased earth changes are upon you. But one
result of such events is that you are shaken to your roots and the mass hypnosis pauses for a moment. And
in such utter and surrealistic devastation, many of you see very clearly that your civilization rests on
tenuous grounds. We mean this both literally and figuratively.

And so our advice for this phase of the Chaotic Node is to learn and master the ability to create Medicines
of Light for yourself, so that when the time arises, you know how to engage this power of protection and
healing that you possess in your very nature. And we suggest you navigate through these times not only
with your minds, but with your hearts—and let your hearts be touched, for it is through your hearts that
you will ascend the spiral pathway to your own greatness.

The Hathors

Celotno sporo

March 16, 2011

čilo najdete na http://www.tomkenyon.com
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M O LIT EV T EG A MESEC AMO LITE V T EG A MESECA

MOLITEV ZA ZAVEDANJE

Danes, Najdražji odpri moje srce in oči,
naj užijem vse, kar si ustvaril, in zaživim v večni ljubezni s tabo.
Pomagaj mi, da te vidim v vsem,
kar zaznavam s svojimi očmi, s svojimi ušesi,
s svojim srcem, z vsemi svojimi čuti.
Naj gledam z očmi ljubezni, da te lahko najdem povsod,
kamor me zanese pot, in te vidim v vsem, kar si ustvaril.
Naj te uzrem v sleherni celici mojega telesa,
v slehernem gibu mojega uma, v slehernih sanjah,
v sleherni cvetlici, v slehernem človeku, ki ga srečam.
Ne moreš se skriti pred menoj, saj si povsod, in mi jaz sem eno s tabo.
Naj se nenehno zavedam te resnice.

Naj se zavedam svoje moči,
s katero lahko ustvarim sanje nebes,
v katerih je mogoče vse.
Pomagaj mi, da uporabim domišljijo,
naj usmerja sanje mojega življenja,
čarovnijo moje stvaritve,
tako da lahko živim brez strahu, brez jeze, brez ljubosumja, brez zavisti.
Daj mi luč, da ji bom sledila in naj se konča moje iskanje ljubezni in sreče.
Naj se danes zgodi kaj posebnega, kar mi bo za vekomaj spremenilo življenje:
naj bo vse, kar počnem in rečem, izraz lepote v mojem srcu, ki vselej izvira iz ljubezni.

Naj bom kot si ti, naj ljubim kot ti,
naj delim kot ti,
naj ustvarim umetnino lepote in ljubezni, kakršne so vse tvoje stvaritve.
Naj krepim moč svoje ljubezni, in naj jo krepim vsak dan bolj in bolj,
tako da ustvarim umetnino ljubezni lastnega življenja.

Danes, Najdražji se ti z neizmerno hvaležnostjo in ljubeznijo zahvaljujem za Življenje.
In tako bodi.



SPO ROČILO KRISTALNE D EVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E

MALAHIT kamen manifestacije
“Moja mo

Kadarkoli ste v zmedi in ne vidite izhoda sem va

”

Sam izvor imena ima koren v latinski besedi
malakos, kar pomeni slez, verjetno zaradi
njegove izrazite barve.
Malahit je smaragdno-zelene barve, ki se
pojavlja v vzporednih, v v

za osebno o primeren l

Malahit simbolizira skušnjavo, senzualnost,
estetiko in naravo jeseni. Kot ženski kamen
so ga vedno povezovali z boginjami;
v starem Egiptu z boginjo Hator,
v grško-rimski mitologiji z Afrodito oziroma z
Venero in v severni Evropi pa s Freyo.

U so negativne , zato so ga vedno uporabljali
za za . intenzivnega

.

ob tem Obnavlja mo
Pomaga tudi pri revmatizmu in tudi

pri astmi.
, uporaben je pri zdravljenju
ter a tumorjev

vpliva
ter oja

Uporabite ga lahko tudi saj
. U samostojnem .

. N

mu

: " Sedaj svojo voljo poravnavam z bo

...

Afirmacija deve kristala

ška elektri kvaliteta vam pomaga ustvariti vrtinec energije, ki sproži proces privla
želite v fizi ših misli in vas vodim

skozi proces manifestacije in kreacije vaših želja in sanj. Vodim vas na vaši poti in sem zaveznik novodobnih
voditeljev. Vašo voljo povežem z božansko voljo in vas vodim skozi akcije, ki jih morate narediti. Spomnim
vas, da ste soustvarjalci sveta v katerem živite in da so možnosti neskon

še fizi
š zaveznik na poti, saj razjasnim vaš pogled in

vam pomagam, da izberete. želite uresni
š zaveznik na poti,

še sanje in vam pokažem pot, kako sanje uresni

š š

žjo voljo in se z zaupanjem in jasnostjo
premikam naprej.

čna čnosti in
manifestacije tega, kar si čno realnost. Pomagam vam ustvarjati forme iz va

čne. Čistim vas vseh negativnosti in
preobrazim vse negativne energije s katerimi prihajate v stik. Moja bogata zelena barva zdravi va čno
telo in srce.

Če imate idejo ali vizijo in jo čiti, vendar ne veste, kako se stvari
lotiti vam pomagam pri organizaciji in razjasnitvi, da stvar udejanjite. Sem va če vas je
strah moči, če se nočete izpostaviti v svetu, nočete biti videni ali se upirate prevzeti svoje mesto kot sila
soustvarjanja v vesolju. Pomagam vam prizemljiti va čiti.

časih koncentričnih
plasteh.
Ker je zaradi svoje sestave toksičen,
je uporab e, če je
obdelan oz. poliran.

gotovili , da baker, ki je prisoten v malahitu, veže nase energije
čito telesa pred psihičnimi napadi in boleznimi Zaradi či čenja je malahit primeren tudi

kot zaščitni kamen za prostor. Malahit in baker sta postala zaščitna amuleta za vse bolezni in magijske
vplive

Malahit veže nase strupe in toksine, pa njegova zemeljska energija tudi energizira. č in
revitalizira po bolezni. Zanj je značilno, da obnavlja tkiva po operacijah.

Ugodno deluje pri zdravljenju bolezni srca in ožilja, krepi kri in krvni obtok ter uravnava
menstruacijo bolezni ženskih spolnih organov in pomaga pri porodu.
Krepi vse telo uravnava delovanje žlez. Odličen je za zdravljenje rak vih obolenj, turov, in vseh
težkih in kroničnih boleznih, saj na celično strukturo in DNK. Blaži infekcije, pomaga pri boleznih
požiralnika in žrela ter nevtralizira škodljive učinke sevanja, čuje delovanje vranice in imunskega
sistema. pri nespečnosti in nočnih morah. Učinkovit je pri otroških boleznih,
spodbuja centre za samozdravljenje ravnoveša in učinkuje pri samostojnosti in izražanju
Zanimivo je tudi, da zmanjšuje apetit, zato se učinkovito uporablja pri dietah. Pomaga pri slabostih na
potovanjih jegova frekvenca stimulira tudi jetra, da izločajo toksine.

Malahit je odličen za zdravljenje globokih in potlačenih čustev. Potek dogodkov usmeri v pozitivno smer.
Podarimo ga lahko v znak prijateljstva in spoštovanja ali nekomu, ki želimo zdravljenje.

”



Koliko lepote sprejema srce skozi o In kako prav je imel. Lepoto
zaznava srce,

Skozi pet

Ne o veter .

Dejstvo, ki je malo poznano je, da z dotikom vstopimo v ta
svet in se zavemo svoje telesne narave. Z dotikom smo se lo

marjetice o o .

Kaj stori cvetica, ko iz teme pride na sonce? Zacveti. Isto se zgodi skozi na
Enako kot pri cvetlici, se skozi o

či! ' je zapisal slavni Leonardo da Vinci.
čeprav v na či.

času, v času ko se člove čno hitrostjo. Ena od
stvari, ki se v tem času odvija je tudi prehajanje iz zunanjega v notranji svet, kar se intenzivno dogaja
vsakemu posamezniku. Gre tudi za vstopanje v svojo pristno avtentično moč. Ljudje se razvijamo onkraj
petih čutov, ki predstavljajo povezavo s telesom in svetom. Do sedaj smo se povečini učili skozi pet čutno
raziskovanje fizičnega sveta, kar predstavlja zunanjo moč. Z veččutnim zaznavanjem pa vstopamo v
območje nevidnega sveta. Veččutno zaznavanje ni omejeno s petimi poznanimi čuti.

čutov se je na človek se je učil skozi fizično materijo. Iskanje zunanje moči je
pospremila nesigurnost, pa ne zaradi omejitve učenja skozi pet čutov, temveč zaradi strahu in dvoma skozi
katerega smo se učili, namesto skozi modrost. Veččutno zaznavanje vključuje vseh dvanajst poznanih čutov
in verjetno se v tem času v katerem čuti, katere bomo spoznavali

čutov, ki jih povezujemo z osebnostjo je veččutnost povezana z intuicijo. Veččutno
zaznavanje je zavedanje s strani du ččutnim zaznavanjem lahko

če se slike, ki vključuje usodo, odločitve ki jih je du
čut za

čut za samopremikanje, prvi je povezan z eteričnim telesom in drugi z astralnim telesom.
Skozi več čutno zaznavanje se zavemo, da na čno, da se vse dogaj z namenom in da vsak
dogodek v va

čno in samo za vas, je unikaten. Vsaka situacija, ki se vam dogaja je najbolj

čutov, vendar s čisto drugega zornega kota. Na seminarju v aprilu
pa se bomo sprehodili skozi vseh dvanajst čutov in skozi njihovo troedino sestavo, ki povezuje in zdru

čutov se povezuje z arhetipi astrolo

, zemlj na dlani, na koži ..

Da bi lahko razumeli svet, ga je treba otipati.
čili od enosti in če ne bi imeli čuta za dotik bi

bili eno z vsem kar je. Čut za dotik je namreč tisti, ki nam pomaga določiti meje na
Obudite ta čut in za spremembo enkrat jejte s prsti, rišite s prstnimi barvami, občutite sonce na koži in
travo pod nogami. Tako boste aktivirali občutek za svoje telo, to pa je dobro pri premagovanju stresa in
napetosti.

Središče za tipanje: Osrednja sila tipanja je 17. 000 receptorjev. Največ, kar 2. 000, jih je v jagodici na prstu,
kjer so tesno skupaj. Vsak dražljaj ima čisto svojega receptorja. Imamo receptorje za bolečino, vibracije,
raztezanje in dotike.

Bele , zelen trav , modro nebo . .

či. Kjer so mo
pravi ognjemet barv. či odpira cvet v svet. In ni

naključje, da najbolj občutljivi del očesa imenujemo iris, kar pomeni mavrica. Z barvami namreč izku
čustva. Saj veste kako smo slabe volje, ko je zunaj vse brezbarvno in sivo in kako na či, ko v
na čutimo spomladi, ko barve s polno mero zakorakajo v na

čemo in smejimo se z omi, kajti skozi oči stopamo v stik s svojimi čustvi.
či in ne skozi u či so ogledalo du či vspostavimo stik z du

človeka.

še telo vstopa v glavnem skozi o

Živimo v posebnem ško bitje razvija in napreduje z dramati

š intelekt razširil in

živimo razvijajo novi šele v prihodnosti.
Poleg petih poznanih

še. Z ve življenje opazujemo iz konteksta
širše razvijajo ša sprejela pred rojstvom. S tega zornega
kota lahko zaznamo, da nas življenje vodi skozi naš življenje in da vemo kam se premikamo skozi naš

še življenje ni naklju
šem življenju v sebi nosi potencial za razširitev vašega zavedanja. In vsak dogodek je oblikovan

to ša možna za vašo rast in
napredovanje, glede na vaše izbire. In vsi ljudje, ki vas obdajajo so tam z razlogom, kajti vaš medsebojni
dogovor vas zavezuje, da skupaj soustvarjate.

Zaenkrat si bomo pogledali osnovnih pet
žuje

telo, osebnost in dušo. Dvanajst ških znamenj in tako jih bomo spoznali
skozi pare, ki drug drugega dopolnjujejo in nasprotne pare, ki ustrezajo astrološkim dvojicam v astrološkem
kolesu.

žnost objema

šega telesa.

še o žgani zaznali
svetlobo, so vzniknile barve,

šamo
ša duša kar posko

še zorno polje vstopijo barve. In kako živi se po š
svet. Pa tudi jo
In zaljubimo se skozi o šesa, kajti o še in preko o šo
drugega

Čutiti

Videti
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Privoščite očem rahlo masažo. Za osvežitev se narahlo pogladite po vekah. Za zmanjševanje otekline
narahlo izmenično pritiskajte. Za sprostitev pa se nežno pogladite pod obrvmi od znotraj navzven.

Središče vida: Oblika očesa je skoraj okrogla, dolgo je 23, 5 milimetra in tehta le nekaj gramov. V očesu je
130 milijonov senzorjev, ki ujemajo slike. Razlikujemo lahko približno 150 barvnih odtenkov iz svetlobnega
spektra in jih kombiniramo v do pol milijona barvnih zaznavanj.

sveže pokošena trava, skodelica kave . .

čanski mitologiji naredili bogovi, ko je du
č čut za moralnost. Skozi vonj presodimo ali bomo nekomu zaupali ali ne in ni

neumen rek, ki pravi, da resnico vedno zavoha

Ko je v igri naš nos, ima naš razum odmor. To pomeni, da ima občutek za vonj neposreden stop do
možganov. čenim
vonjem. Tako nas vonj sve čenega kruha spomni na domačnost doma. Sve

To sposobnost lahko tudi urite, tako da zavestno zaznavate vonj
.

Dober nos: Nos lahko razlikuje okoli 10.000 različnih vonjav. To mu omogočajo trije milijoni celic za
vohanje, ki so v zgornjem delu nosne votline. Vsak vonj je sestavljen iz stotin snovi. Vonj vrtnice na primer
iz 500. Za prepoznavanje vonjev pa se ravnamo po le nekaj vodilnih sestavinah.

Čofotanje v vodi, brenčanje čebel, veter v krošnji dreves . .

čistimo vseh nečistoč zemlje prizvaja nebe

če hočemo sli
čin, da ignoriramo svoje telo. Ko ste v meditaciji se vsi zvoki ojačajo, saj

takrat običajno niste osredotočeni na telo.

a en dan prekinite ves hrup okoli sebe. Sedite na klop v parku in zaprite oči.
Presenečeni boste, koliko zvokov obstaja. Tudi mirna glasba vam pomaga pri sproščanju. Ob nežnih
melodijah se zniža krvni tlak, umiri se srčna frekvenca in v telesu se izloča manj hormonov stresa.
Sprostitvena glasba deluje kot pomirjevalo brez kemije.

Prisluškovalci: Uho dela 24 ur na dan. Tudi med spanjem zaznava zvoke. Prag bolečine pri našem ušesu je
pri 120 decibelih. Šumeče listje ima recimo 10 decibelov. Avtocesta jim ima že 80. V diskoteki je že kar
nevarno pri 110 decibelih. Hrup letal pa ima 130 decibelov.

čino sve , zrel jagod , limonin sorbet . .

Občutek za okus čiti kaj je za nas zdravo in kaj ni zdravo. In to je v resnici
način, kako naj bi ga uporabljali, da znamo zase določiti tisto, kar nas neguje. Usta so najbolj intimen organ
za čutenje, hrano moramo namreč v usta vstaviti, kar ni potrebno pri nobenem drugem čutu.

zzovite svoj jezik in se ob vsaki jedi vprašajte, kaj pravkar okušate. Povohajte hrano in za začetek dajte
v usta le majhen grižljaj. Opazujte, kje oku in kako se s časom spremeni okus. Zanimivo je namreč, kako
se spreminja okus, ko hrana potuje z začetka jezika proti koncu.

Strokovnjak za okuse: Jezik ima na tisoče okušalnih brbončic. Dojenček jih ima okoli deset tisoč, odrasel
človek pa pet tisoč, s tem da ima vsaka od njih še 30n80 receptorskih celic. Razlikujemo sladek, kisel, slan,
grenak in masten okus. Na grenki okus se odzovemo desettisočkrat občutljivejše kot na sladkega.

Vonja

Slišati

Okusiti

ti
Španski bezeg,

ša vstopila v posmrtno življenje? Najprej so ga
prevohali. Vonj je namre

š.

žajo stari spomini in asociacije, ki jih imamo z dolo
že pe že skuhana kava pa na

zgodnje nedeljsko jutro. še
posebej moralnost ljudi, ki vas obkrožajo

ške zvoke. In vendar zvok
proizvaja šele takrat, ko jo osvobodimo zemeljskih spon, ko npr. zvon obesimo v zrak. Zvok ustvarimo, ko
nekaj zemelskega, kar se samo po sebi ne more gibati dvignemo v zrak. In šati, še posebej
nežne zvoke narave, je najboljši na

že nabranega regrata

šate

.

Veste kaj so v egip

v
Dejstvo je, da se preko vonja spro

e v svoji okolici,

.

Kovina je element etra in ko jo o

Naredite eksperiment in z

Gren o o .

v svoji izvorni naravi pomaga dolo

Zato i
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Čarovnija je vseokoli nas. Včasih jo zaznamo in včasih ne. In vendar je čarovnik eden tistih arhetipov, ki ga
ne poznamo preveč od blizu. Njegovo poznavanje pa nam bo v procesu manifestacije in uresničevanja
naših sanj prišlo zelo prav.

V glavnem vemo, kdo je

; izgine ali se pojavi. Vemo tudi, da je arhetip
Oba imata enake sposobnosti preobra

To kar je nedvomno zanimivo je, da mag izvira iz besede magija, ki je v gr

Slepar ali goljuf je

čarovnik. To je oseba, ki izvaja čarovnijo. Ali drugače, čarovnik je oseba, ki lahko
povzroči, da se zgodijo stvari, ki se v normalnih pogojih ne bi zgodile. Nekaj se preobrazi na misteriozen
način čarovnika lahko del zabavljača, ali pa izku
čarovnika, ki ga imenujemo tudi

čne z rekviziti kot so karte in svileni
čarovnike in “črne”

čarovnike ali mage. Na grobo lahko rečemo, da gre za razlikovanje med magijo, ki jo uporabljajo v dobro
ljudi ali pa tako, ki ljudem

čini in latin čini imela opraviti z
religijo, učenji in okultnimi praksami. Čarovnik ali čarovnica v svojem drugem pomenu ima izjemno znanje,
opravlja rituale in ceremoniale, usmerja namero in spreminja svet. Čarovnik je mo či, ima stik z izvorno
močjo in moč dobiva iz drugih ravni realnosti. Predvsem zelo dobro pozna svojo du

Čarovnik ustvarja rezultate okraj običajnih
čnim svetom. Je mediator med

nezavednim in zavednim in vpliva na na čut za

čarovnika je či mistične
povezanosti z duhovnim svetom. Gre za izraz, ki ga uporabljajo antropologi za zdravilce plemen iz Sibirije in
Amerike. In vendar vsak čarovnik ni tudi

č zaveznikov ali pomočnikov iz duhovnega sveta, ki so
lahko za neizurjene posameznike če pridejo v stik z njimi nepripravljeni in ne vedo, kako se izuriti v
komunikaciji z njimi. čenjem iz knjig, temveč z izku

čni na svojih popotovanjih, ne glede na
znanje tudi umrli.

čarovnika. Gre za čarovnika, ki izvaja trike in zavaja
ljudi. Gre za senčno stran čarovnika, ki svoje znanje izrablja za poni čevanje. Ta senčni del v
nas samih nam lahko prepreči, da bi či rast in
razvoj v
Čarovnik potrebuje zavestno prepoznavanje tega dela v sebi, hkrati pa ga mora izmojstriti vsak dan znova.

Tako kot je čarovnika, je norec pasivni vidik sence. Norec je naiven v svoji norosti. In kot je
znano iz mnogih zgodb je norcu vse opro čeno, kajti ne ve niti kaj govori. Zato je mnogo likov iz zgodb skozi
arhetip norca upalo reči kralju stvari, ki si jih nihče drug ne bi drznil izgovoriti.

šenega
šaman. žanja stvari, sposobnost, da

stvari izginejo ali se pojavijo, le da eden to po šali, drugi pa z boleznimi
in duhom. Nedvomno na to gledamo kot na nekaj nenavadnega. Poznamo tudi “bele”

škodi. Seveda je pomembno razumeti, da gre tukaj za zelo relativno temo, ki ima
svojo osnovo v percepciji vsakega posameznika.

š š

ž mo
šo.

življenjskih pravil. Preobraža tako materialno kot tudi visoko
duhovno realnost. Je povezovalec in posreduje med duhovnim in fizi

š življenje.
Ko ponotranjimo ta arhetip znamo biti opazovalci in se ne vpletamo v zunanje in notranje bitke.

Eden od arhetipov, ki izhaja iz šaman. Šaman je zdravilec, mag, medij, ki ima mo

šaman.Pri šamanizmu govorimo o komunikaciji šamana z duhovi,
ki lahko pomagajo ali škodijo osebi. Šaman ima ve

škodljivi,
Šaman nikoli ne postaneš z u šanjem, s potovanji v

spodnji in zgornji svet. Tradicionalno so mnogi, ki niso bili dovolj mo

še eden od arhetipov, ki izhaja iz
ževanje in maš

živeli svoje potenciale in talente in popolnoma onemogo
življenju posameznika. Vanj vstopimo vedno takrat, ko zanikamo svoje sposobnosti in to kar smo.

šaman vidik
š

Sen

Dostop do

Alkimija je bila od srednjega veka naprej zato

čne strani arhetipa

čarovnika:

Čarovnik ima v sebi vedenje o stvareh. Pomaga nam v na

či če za čarovnike. In
časih v katerih

čustev in dejanj, ki
jih lahko preobrazimo v sebi. Na ta način postajamo vedno bolj čista kovina, ki lahko oddaja vedno bolj
čiste vibracije.

ših vsakdanjih situacijah, da se znamo odzivati z
milostjo in ponižnostjo in ne z aroganco. Ima detektor za resnico in nam zelo hitro pokaže, kdaj zaidemo,
vprašanje je le, ali mu prisluhnemo.

š še dandanes izvajamo notranjo alkimijo
preobražanja svinca v zlato v svojem notranjem laboratoriju. V živimo je izjemno
pomembno, da se zavestno zavedamo ovir na poti, senc in notranje žlindre v obliki misli,
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NA KRAT KO . . . M ANIFESTACI JANA KRAT KO . . . MANIFESTACI JA

Manifestacija je sposobnost usmeriti našo pozornost, zavedanje in namero na tak na
na M je

je nje a posledico ,

se skupaj se namre

omogo posledico, , Namen
e je nje

medsebojno povezanost posledice ali

pridobimo
nje delovali Prva in zelo pomembna

stvar je jasna usmeritev in namera. Temu pa sledi akcija. Akcijo moramo izvesti

pozornosti in zavedanje sta osnovni sposobnosti zavesti, ki sta pri manifestaciji
vanje j tretji je odziv omogo

teh treh korakov tista

vanja omogo vanje acijo
ih

omogo .

zavestni um v tega

zavestni um v
bo

zmanifestirati
prepoznamo Energija vedno sledi na

Ko enkrat stvari prepoznamo moramo delovati.
P

V angle

v n
prepoznavanja

jih bomo na svoji poti prepoznali nam bodo
pomagali ti ti

govorilo

navdihnjenega,
so-ustvarja svet v katerem

Ustvarimo zase in za na

čin, da učinkuje na
čno realnost. anifestacija sposobnost razumeti komunikacijo energij v igri. Potrebno je

razumeti, da prepoznava teh komunikacij energije in odnos med vzrokom in več kot le
opazovanje. Razlog, da ima manifestacija omejeni učinek za mnoge ljudi leži v tem, da ne prepoznajo
komunikacije, ki se odvija. V č začne na nivoju zavestnega uma, ki da navodilo
podzavesti, da to usmerjeno pozornost vzame kot dogodek in ohrani spomin, nadzavest pa ta spomin ali
odtis v podzavesti uporabi kot vzorec ali načrt, da ustvari enakovredno fizično izku

Poslušanje tega odziva nam
či razumeti vzrok in da če uporabimo našo zavest na ta način se bo to zgodilo.

manifestacij ustvarja .

Manifestacija zahteva, da opazujemo vzroka in in prepoznamo
rezultat energij pelje k našim ciljem. Če je rezultat takšen, da ni skladen z našimi cilji potem poslušamo in
opazujemo zakaj je temu tako. S komuniciranjem znotraj tega energetskega odnosa
razumeva kaj je potrebno, da bi na določene cilje in smer, ki jo imamo.

bodisi na mentalnem ali
fizičnem nivoju ali obeh. .

Usmerjanje
prepozna ka je potrebno in na to zahtevo, kar či našim

namenom, da se manifestirajo. Od je morda prepoznava , ki jo najpogosteje zgrešimo
in primarni razlog, da manifestacija spodleti.

Mogoče je najbolj pogosta ovira pri manifestaciji razumevanje tistega, kar je potrebno in odgovarjanje na
to zahtevo. V obeh primerih nam sposobnost prepozna či razume in integr v nas
sam . Prepoznava je več kot opazovanje. Je opazovanje z namenom učinkovati na specifično smer zavesti.
Prepoznava nam či, da vidimo zakaj se izkušnje razkrivajo kot se

Prepoznava je sposobnost videti vse nitke življenja, ki nas lahko vodijo do naših ciljev. Če delamo na
manifestaciji doma, bo prepoznava usmerila naš razumevanje , kar trenutno vemo in
česar ne vemo o hišah in nas morda vodila do graditeljev ali posrednikov z nepremičninami. Če delamo na
manifestaciji zdravega telesa, bo prepoznava usmerila naš razumevanje tega, kar trenutno
vemo in česar ne o zdravem telesu in nas vodila do informacij, ljudi in virov, ki bodo pripomogli

to spremembo. Močneje usmerimo naš namen za manifestacijo več niti in smeri
.

Pomembno je razumeti, da bo v začetku manifestacija pogosto zahtevala to kar dojemamo kot notranjo,
pa tudi zunanjo prepoznavo in odziv nanjo.

otrebna je zunanja akcija, da bi zadovoljili notranje potrebe. Resnična in otipljiva integracija se zgodi, ko
izkusimo povezavo med notranjimi in zunanjimi svetovi in to se lahko samo zgodi skozi opazovanje in
prepoznavo. čini imajo za to besedo acknowledgment.

Mojstrstvo vešči i manifestacije pride skozi intenzivno prakso. Razviti moramo sposobnost neprestanega
in odzivanja na to kar je potrebno. To prakso je potrebno gojiti dokler pogum, občutljivost

in zavedanje ne postanejo spontani.

Vsi strahovi, dvomi, pomanjkanje potrpljenja in zmeda, ki
okrepi in razvi našo zavest. Te aspekte potrebujemo, da razvijemo moč in občutljivost, tip moči

in občutljivosti, ki nam omogočita nadzirati našo zavest. To je manifestacija in kar zahteva.

Mojstrstvo manifestacije ni nikoli o ustvarjanju realnosti brez napora. Cilj manifestacije je –
manifestirati točno to, kar želimo z uporabo kateregakoli orodja in znanja, ki ga imamo. Ta miselni koncept
ustvarja discipliniranega in posvečenega raziskovalca s pogledom na nove in boljše poti, ki

.

šo fizi

šnjo. Lahko bi rekli, da
podzavest ustvari kalup v katerega nadzavest vlije to, kar želimo zmanifestirati.

še kako
pomembni. Drugi korak je

ši pozornosti!

š

živi

še zanamce svet, ki nam bo v ponos in bo predvsem prežet z lepoto in mirom.



FE N G SHU I . . . POSVETITEV D OMAFENG SHUI . . . P O SV E T I T E V D O M A

Konec aprila se odpravljamo na Bali, kjer sem se leta 2000 u

Naslednja ceremonija se opravi, ko so vsi elementi zbrani skupaj in ko je delo zaklju
. Dokler ne

opravijo velike posvetitve v domu nih

Namen posvetitve doma je, da se v hi

.V stari tradiciji slovenskega stavbarstva so ravno tako poznali ceremonijal posvetitve, ki so ga obi

čila, kako opravljati energijsko či čenje prostora
in spoznavala iz prve roke Balinezijsko izročilo posvetitve. Balijci opravljajo daritve trikrat dnevno in čeprav
nisem poznala njihove tradicije ob prihodu na otok, me je ču presenetilo, kako čisto
energijo ima otok. Skozi svoje tritedensko popotovanje sem vedno znova opazovala ustvarjanje svetosti in
molitev skozi občutke. Daritve so pri njih način molitve.

Na Zahodu imamo navado, da svoje domove in na sploh poslopja postavljamo vsepovprek in nimamo
nobenega posluha za duhove zemlje ali devinsko kraljestvo, ki nas obdaja. Pogosto se zato dogajajo
neprijetnosti v novo zgrajenih prostorih, saj nihče ni upo časih morda
pokopali če ali pa da je to zbirali če okoli

čje, kjer gradijo zelo skrbno izbrano in vsekakor
čenem predelu. Če ima neka zemlja svojega duha zemlje, ki ga ne morejo

prestaviti ali se njim kakorkoli dogovoriti enostavno poi čejo drugo lokacijo. Vse izgrajene stavbe vedno
posvetijo in nihče niti pomisliti noče, da bi čen.

Dejstvo je, da je dom sestavljen iz osnovnih 5 elementov in na koncu je treba vse elemente med seboj
povezati in hi Če tega ne storijo, hi

čni in nekako neurejeni, kajti brez
posvetitve nihče ni vdihnil

Če vpra
časih v hi č prespali. Le da sem

sama morala na drugi konec sveta, na Bali, da sem pri

čne čnejo postavljati temelje. Imajo
izjemno bogate običaje, ki se po otoku razlikujejo in vendar je eden od pogostih ta, da v temelje dajo pet
različnih kovin; srebro in zlato, baker, bron in čaj, ki je poznan tudi pri nas, saj pogosto
ljudje, predvsem na vasi, v temelje potisnejo kovance in denar, kar naj bi predstavljalo izobilje. Pri ljudeh, ki
so bolj ozave čeni pogosto v temelje vzidajo kristalne mre

čez celoten dom. Na Baliju poleg kovin v temelje vzidajo tudi kokosov oreh s pisanimi
trakovi, za bolj skromne domove pa zado čajo opeke zavite v tkanino. Sveta voda, di če palčke, cvetje in
molitve so del obreda, ki naj bi zagotovil harmonično gradnjo in zaključitev gradnje.

Za svete objekte kot so templji mora les vedno priti iz

čisto svoje običaje glede usemritve in tisti, ki bomo konec meseca pre čitnice na
otoku boste pravočasno obve čeni o vseh pomembnih navadah in ritualih, ki vam na Baliju zagotovijo kar
najbolj pristno povezanost z devo otoka.

čeno izberejo ugoden
dan glede na njihov koledar, da opravijo veliko posvetitev stavbe, ki ji pravijo

če ne spi, nihče ne sme pri či ali ognja v hi

čenik ali svečenica vdahne

ča

čajno
opravljali duhovniki. V tradiciji Spaceclearinga pa poznamo poleg energijskega či čenja prostora tudi obred,
ki je namenjen novogradnjam s katerim ustvarimo dom, pove

š

že takoj na letališ

števal, da je bilo na tem mestu v
š š ških vilinskih bitij, ki utegnejo zelo “nagajati” prišlekom, ki so jim

odvzeli njihovo mesto.
Na Baliju je podro želijo ohraniti harmonijo med ljudmi in
nevidnimi bitji, ki živijo na dolo

š
živel v domu, ki ni bil posve

ši vdihniti življenje. ša ne ve, da je hiša. In hišna deva ne ve, kakšen je
njen namen in pomen. Zato so domovi na Zahodu pogosto kaoti

življenja v teh osnovnih pet elementov, ki le stojijo skupaj in so “mrtvi”.
In da ne bo pomote, to so zelo dobro vedeli tudi naši predniki. šate stare ljudi vam bodo vedeli
povedati, da je v šo prišel duhovnik in novo hišo posvetil preden so v njej prvi

šla do informacij, ki so v naši kulturi pozabljene.

Na Baliju se vse skupaj za že s ceremonijalom, ki je narejen preden za

železo. To je obi

š že ali mandale, ki imajo funkcijo postavitve
stebra svetlobe

š še

živega drevesa in za drevo naredijo poseben
ceremonijal preden ga posekajo. Usmeritev lesa je vedno povezana s smerjo v kateri je les rastel v drevesu.
Nasploh imajo živeli po

š

žigati lu ši.

ši zagotovi varnost in harmonija vseh prebivalcev doma. Skozi
posvetitev sve življenje v stavbo in hiša tako postane dom. Balijci nikoli ne bi
živeli v stavbi, ki je mrtva. Njihov pogled je, da so vsi materiali iz katerih je stavba zgrajena, mrtvi. Kamen so
ubili, ko so ga izsekali iz zemlje in ga pripravljali za gradnjo, les je bil ubit, ko so ga posekali, trava je umrla,
ko so jo porezali. Skozi proces posvetitve vse te elemente med seboj povežejo in jim vdahnejo življenje.
Kako pomembna je posvetitev doma za Balijce kaže podatek, da je znesek posvetitve vštet v posojilo, ki ga
banka odobri, da vsak, ki hišo sezida lahko pla tudi ceremonijal posvetitve.

š
žemo vse elemente v domu in vanj vdahnemo

življenje.

V kolikor bi želeli, da opravim posvetitev za vaš dom me lahko kontaktirate na e-mail taja@fengshui.si

pamelaspasan



Odkar je Planck v zgodnjem dvajsetem stoletju ponudil svoje enačbe kvantne fizike, so se razvile številne
teorije in izvedli številni eksperimenti, za katere se zdi, da so natančno potrdili njegova opazovanja.
Na najbolj neznatnih ravneh vesolja se atomi in subatomski delci tudi v resnici vedejo, kot da so povezani.
Problem je v tem, da znanstveniki ne vedo, kako oziroma če ima takšno ved nje, ki g a opazujejo na tako
neznatnih ravneh, sploh kakršen koli pomen za večje resničnosti našega vsakodnevnega življenja. Če jih
ima, potem odkritja pričajo, da bodo osupljive tehnologije, ki jih najdemo v znanstveni fantastiki, kmalu
postale resničnost našega sveta!

Fiziki iz Nemčije, Kitajske in Avstrije so tako nedavno kot leta 2004 objavili poročilo, ki spominja bolj na
fantazijo kot pa na znanstveni eksperiment. V publikaciji Nature so poročali o prvih dokumentiranih
eksperimentih, ki zadevajo določen način teleportacije kvantnih informacij (ang. open-destination
teleportation) oziroma, natančneje, odpošiljanja kvantnih informacij o nekem delcu (njegovo energijsko
shemo) na različna mesta ob istem času. Z drugimi besedami je celoten proces podoben »faksiranju
dokumenta, med procesom pa se uniči izvirnik.«
Nekateri drugi eksperimenti so prikazali podobne izjemne dogodke, ki zvenijo prav tako neverjetno, kot na
primer »izsevanje« delcev iz enega mesta na drugo in bilokacijo. Morda se raziskave zdijo različne med
seboj, vendar imajo skupni imenovalec, ki namiguje na še celo bolj neverjetno zgodbo. Da bi ti
eksperimenti potekali, kot tudi so, mora obstaja nek medij oziroma, z drugimi besedami, nekaj, skozi kar se
bodo delci lahko gibali. Prav tu pa se skriva morda največja skrivnost modernega obdobja, saj
konvencionalna fizika trdi, da takšen medij ne obstaja.

Leta 1997 so znanstvene publikacije po vsem svetu objavljale rezultate nečesa, za kar tradicionalni fiziki
pravijo, da se sploh ne bi smelo zgoditi. O tem je poročalo več kot 3400 novinarjev, vzgojiteljev,
znanstvenikov in inženirjev v več kot štiridesetih državah, preizkus pa so izvedli na Ženevski univerzi v Švici.
Naredili so eksperiment na snovi, iz katerega je sestavljen naš svet – torej na delcih svetlobe imenovanih
fotoni -, rezultati pa še danes majejo temelje konvencionalne modrosti.
Znanstveniki so namreč ločili posamezen foton na dva ločena delca ter tako ustvarili »dvojčka« z
identičnimi lastnosti. Nato so s pomočjo opreme, ki so jo razvili posebej za ta eksperiment, izstrelili oba
delca v nasprotni smeri. Fotona dvojčka (ang. twin photons) sta se nahajala v posebno oblikovani komori z
dvema potema iz optičnih vlaken (podobne tistim, ki prenašajo telefonske pogovore). Poti sta se iz komore
raztezali v nasprotne smeri, in sicer do razdalje približno enajstih kilometrov. V času, ko sta torej fotona
dvojčka dosegla svoj cilj, ju je ločevalo dobrih dvaindvajset kilometrov. Na koncu poti pa sta bila dvojčka
prisiljena »izbrati« med dvema običajnima potema, ki sta bili povsem identični.

Ta eksperiment je zanimiv zato, ker ko sta fotona dvojčka dosegla mesto, kjer sta se morala odločiti za eno
ali drugo pot, sta oba sprejela natanko isto odločitev in vsakokrat potovala po isti poti. Brez kakršne koli
izjeme so bili rezultati ob vsakem izvajanju enaki.

Četudi konvencionalna modrost trdi, da sta fotona dvojčka ločena in se med seboj ne sporazumevata, se
vedeta, kot da sta še vedno povezana! Fiziki so to skrivnostno vez poimenovani kvantna prepletenost (ang.
quantum entanglement). Vodja projekta Nicholas Gisin je pojasnil: »Osupljivo je, da prepletena fotona
oblikujeta en in isti objekt. Vendar kljub temu, da so fotoni dvojčki geografsko gledano ločeni: če
spremenimo enega, bo tudi drugi foton avtomatično podvržen isti spremembi.«
Iz zgodovine tradicionalne fizike ne obstaja prav nič, kar bi pojasnjevalo rezultate zgornjega eksperimenta.
Kljub temu pa ta pojav vidimo znova in znova v eksperimentih, kot je denimo eksperiment Gisina. Dr.
Raymond Chiao iz kalifornijske univerze v Berkeleyju nadaljnje opredeljuje rezultate ženevskega
eksperimenta kot »eno najglobljih skrivnosti kvantne mehanike«. Te povezave predstavljajo naravna
dejstva, ki jih dokazujejo eksperimenti, vendar bi jih racionalno le stežka opisali.«
Razlog, zakaj so te preiskave pomembne za nas, se skriva v tem, da nas konvencionalna modrost skuša
prepričati, da se fotoni nikakor ne morejo sporazumevati med seboj: njihove izbire so neodvisne in
medsebojno nepovezane. Naše prepričanje je torej bilo, da kadar so fizični objekti na tem svetu ločeni, so
zares ločeni v vsakem pomenu te besede. Vendar nam fotoni prikazujejo nekaj povsem drugega.

Albert Einstein je takšno vrsto fenomena komentiral že dolgo pred tem, preden so leta 1997 zgornji
eksperiment pravzaprav izvedli. Možnost tovrstnih rezultatov je označil za »fantomsko delovanje na
daljavo« (ang. spooky action at a distance). Današnji znanstveniki so prepričani, da so ti nekonvencionalni
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rezultati odraz lastnosti, ki se pojavljajo zgolj v kvantnem svetu in jih zato pojmujejo kot »kvantna čudnost«
(ang. quantum weirdness).

Povezava med fotonoma je bila tako celovita, da se je zdela istočasna. Ko se to vez enkrat prepoznali na
majhni ravni fotonov, so isti fenomen sčasoma odkrili tudi na drugih mestih v naravi in celo v galaksijah, ki
so med seboj ločene več svetlobnih let. »Načeloma ne bi smelo biti razlike, če korelacija med fotoni dvojčki
nastopi, ko sta delca ločena nekaj metrov ali pa ju razmejuje celotno vesolje,« pravi Gisin. Zakaj? Kaj
povezuje dva delca svetlobe ali dve galaksiji do te mere, da sprememba pri prvem nemudoma nastopi tudi
pri drugem? Lahko iz tega morda razberemo kaj o delovanju sveta, kar smo v preteklih eksperimentih
morda spregledali?

Da bi lahko odgovorili na tovrstna vprašanja, moramo najprej razumeti, odkod prihaja božanska matrika. Za
to moramo napraviti korak nazaj – precej nazaj – do trenutka, ki ga zahodni znanstveniki pojmujejo kot
začetek vsega … oziroma vsaj vesolja, kot ga poznamo dandanes.

Izvor matrike

Predstavniki osrednje fizikalne struje dandanes verjamejo, da se je naše vesolje pričelo nekje med trinajst
in dvajset milijardami let nazaj, in sicer z ogromno eksplozijo, ki ni bila podobna ničemur pred njo ali po
njej. Četudi obstajajo nasprotujoče si teorije o natančnem času in ali je bila ena sama eksplozija ali jih je
bilo več, so si znanstveniki enotni, da se je naše vesolje pričelo z ogromnim sproščanjem energije dolgo
časa nazaj. Leta 1951 si je britanski astronom Fred Hoyle izmislil termin za to nepredstavljivo eksplozijo, ki
ga uporabljamo še dandanes: poimenoval jo je namreč big bang, veliki pok.

Raziskovalci so izračunali, da je bilo celotno vesolje samo delček sekunde pred veliki pokom precej, precej
manjše, kot je danes. Po računalniških modelih naj bi bilo pravzaprav tako majhno, da je bilo tesno
zgoščeno v eno samo majceno kroglo. Ker ni vključevala »praznega« prostora, ki ga dandanes vidimo v
vesolju, velja, da je omenjena kroglica zavzemalo približno enako velikost kot eno samo grahovo zrno!

Vendar četudi je bila kroglica drobcena, vsekakor ni bila hladna. Raznovrstni modeli predpostavljajo, da je
temperatura znotraj kompaktnega prostora znašala nepredstavljivih 18 milijard milijonov milijonov
milijonov stopinj Fahrenheit, torej večkratno temperaturo, kot jo ima današnje Sonce. Simulacije nam
pokažejo, da se je v delčkih sekunde, ki so sledile velikemu poku, temperatura spustila na »osvežujočih« 18
milijard stopinj ali nekaj podobnega, rojstvo našega vesolja pa je že steklo.

Medtem ko je eksplozija velikega toka razparala praznoto obstoječe praznine, to ni počela zgolj z vročino in
svetlobo, kot bi ju pričakovali. Nepričakovano je silila naprej kot vzorec energije, ki je postal nekakšen
model za vse, kar obstaja sedaj in kar sploh lahko obstaja. Ta vzorec je tematika starodavnih mitov,
brezčasnega izročila in mistične modrosti. Budistične Sutre so ga označile za »mrežo« boga Indre, Hopiji so
ga poimenovali »splet« stare mame Pajka, vsekakor pa odmev tega vzorca odzvanja še danes.

Ta mreža oziroma splet energije se še naprej širi skozi kozmos kot kvantna esenca vseh stvari, vključno z
nami in našo okolico. To je energija, ki kot božanska matrika povezuje naša življenja. Ta esenca se prav tako
vede kot večdimenzionalno ogledalo, ki nam odseva vse, kar ustvarimo v naših čustvih in prepričanjih, in
sicer kot naš svet. (Glej tretji del pričujoče knjige.)

Kako smo lahko tako zelo prepričani, da je vse v vesolju zares povezano? Da bi odgovorili na to vprašanje,
se vrnimo k velikemu poku in že omenjenem eksperimentu, ki so ga izvedli na Ženevski univerzi. Morda se
res zdi, da sta pojava različna drug od drugega, vendar obstaja komajda opazna podobnost: povezava, ki jo
preučujemo, obstaja med dvema stvarema, ki sta bila nekoč fizično povezani. V primeru eksperimenta je
ločitev enega samega fotona na dva identična delca ustvarila fotona dvojčka, to pa so naredili zato, da bi
bila enaka v vseh pogledih. Dejstvo, da so bili fotoni in delci velikega poka nekoč fizično del drug drugega,
je obenem ključ do njihove povezanosti. Zdi se, da ko je neka stvar enkrat povezana, ostane za vedno
povezana, četudi ostane fizično povezana še naprej ali ne.



Ključ št. 4: Ko je enkrat nekaj povezano, za vedno ostane povezano, ne glede na to, ali ostane še naprej
fizično povezano ali ne.

Prav to pa v naši razpravi predstavlja ključ do enega res pomembnega in pogostokrat spregledanega
razloga. Naše vesolje se nam dandanes resda zdi ogromno in četudi je potrebno milijarde svetlobnih let, da
sijaj najbolj oddaljenih zvezd doseže naše oči, je bila nekoč vsa materija v vesolju stisnjena v izjemno
majhen prostor. V tem nepredstavljivem stisnjenem stanju je bilo vse fizično povezano. Ko je energija velika
poka povzročila širjenje našega vesolja, so delci materije postali čedalje bolj ločeni zaradi čedalje večjega in
večjega prostora.
Eksperimenti dokazujejo, da ko sta dve stvari enkrat povezani, ostaneta povezani za vekomaj, ne glede na
to, koliko prostora ju razmejuje. Vsekakor lahko verjamemo, da prepleteno stanje, ki povezuje delce, ki so
dandanes ločeni, velja tudi za vso snov našega vesolja, ki je bila povezana pred velikim pokom. Tehnično
gledano je torej vse, kar je bilo strnjeno v naš kozmos, ki je pred trinajstimi do dvajsetimi milijardi let
zavzemal velikost graha, še vedno povezano! In energija, ki skrbi za povezovanje, je to, kar je Planck opisal
kot »matrika« oziroma pravzrok vsega.

Dandanes je moderna znanost izboljšala naše razumevanje Planckove matrike, saj jo opisuje kot obliko
energije, ki je bila vsepovsod in je bila vedno prisotna vse od začetka časa z velikim pokom. Obstoj tega
polja predpostavlja tri načela, ki imajo neposreden vpliv na način, kako živimo, kaj vse počnemo, kar
verjamemo in celo na to, kako se počutimo vsak dan našega življenja. Seveda te ideje neposredno
nasprotujejo številnim uveljavljenim prepričanjem tako znanosti kot tudi duhovnosti, vendar obenem
natančno ta načela odpirajo vrata k ohrabrujočemu načinu, ki afirmira življenje, kako vidimo naš svet in
kako živimo svoja življenja:
1. Prvo načelo trdi, da so vse stvari povezane zaradi tega, ker vse obstaja znotraj božanske matrike. Če je to
res, ima to, kar naredimo v enem delu našega življenja, posledice in vpliv na druge dele.

2. Drugo načelo predpostavlja, da je božanska matrika holografska – kar pomeni, da vsak del polja vsebuje
vse v polju. Velja, da je tudi zavest sama holografska, kar vodi k prepričanju, da na primer molitev, ki jo
izrečemo v svojih dnevnih sobah, že obstaja pri naših ljubljenih in na mestu, kamor je namenjena. Z
drugimi besedami nam ni potrebno odpošiljati svojih molitev kamor koli, saj že vsepovsod obstajajo.

3. Tretje načelo pravi, da so preteklost, sedanjost in prihodnost tesno povezane. Matrika deluje kot
zbiralnik, ki vsebuje čas, ter je odgovorna za nepretrganost med izbirami naše sedanjosti in izkustvi naše
prihodnosti.

Ne glede na to, kako jo poimenujemo ali kako jo opredeljujeta znanost ali vera, je povsem jasno, da nekaj
obstaja – sila, polje, prisotnost -, velika »mreža«, ki nas povezuje drug z drugim, z našim svetom in z višjo
močjo.

Če lahko resnično doumemo, kaj nam zgornja tri načela povejo o našem odnosu drug do drugega, do
vesolja in do nas samih, potem bodo dogodki naših življenj prevzeli povsem nov pomen. Postanemo
udeleženci in ne žrtve sil, ki jih ne moremo videti in jih ne razumemo. Ko se nahajamo na takšnem mestu,
se lahko naše prejemanje moči zares prične.
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31. marec od 0:39 do 2. april do 13:17, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Zdravljenje teh delov
telesa v teh dneh, deluje dvojno.

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

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

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

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

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

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

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

Ugoden dan za gnojenje rastlin. Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih
rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.
Najbolj ugodni dnevi za pranje perila.

2. april od 13:17 do 5. april do 1:47, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito dodajanje
energij v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole. Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom
življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam poriva.

V letu 2011 je Saturn v ozvezdju Tehtnice, kar je ravno nasprotno od Ovna, tako da glavoboli in migrene
zelo verjetno kažejo na neke lekcije, ki se jih moramo naučit. Ker je Saturn povezan tudi s karmo, je
povsem možno, da se kažejo neke karmične naloge, ki jih je treba razčistit. Če se v tem letu ob Lunah v
Ovnu redno pojavljajo migrene, bo na vsak način treba razčistit vzorce, Saturn namreč trmasto vztraja z
lekcijo, dokler ne opravimo naloge.

V marcu 2011 je vstopil v ozvezdje Ovna tudi Uran. Ta se bo tukaj zadrževal osem let. Sedaj lahko glavoboli
tudi pomenijo da ne spustimo skozi sebe originalnih genialnih idej. Če se nam velikokrat zgodi, da
dobivamo kake nove nenavadne ideje, ki se nam zdijo popolnoma neuresničljive in jih zato zavržemo, je
lahko tudi to eden od vzrokov glavobola.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
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3. april ob 16:33 je mlaj in sicer v ozvezdju Ovna. Ta mlaj je najbolj ugoden čas za opuščanje škodljivih
razvad. Glede na to, da je Oven energija začetka, je sedaj pravi čas za odločitve o novih začetkih, ta mlaj je
najboljši čas v letu za opuščanje škodljivih razvad.

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

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

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

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

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

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

5. april od 1:47 do 7. april do 13:23, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajane zdravilnih snovi, energij ali
miselnih vzorcev v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

Bik je znamenje, ki mu materialna varnost zelo veliko pomeni, zato bo koristno, če si delamo afirmacije ali
pa nalagamo občutke finančne preskrbljenosti. V teh dneh je to še posebej učinkovito.
Bik ima tudi rad udobje, zato boste že samo s tem, da si privoščite lenarjenje v dobrem fotelju, naredili
veliko za zdravje vaših zob, grla, vratu, tilnika, pa nenazadnje tudi za ščitnico. Ščitnica ima dostikrat v sebi
neka prepričanja ali občutke, da se mudi, da je vedno polno zaposlena, da je še toliko stvari, ki jih je še
potrebno naredit, da ni časa…
Kdor ima težave s ščitnico, naj si na te dni poizkuša vzeti čas za lenarjenje. Mogoče bo »terapija« lenarjenja
in afirmacij, da ste finančno preskrbljeni do konca svojih dni, ena najboljših terapij kar je možno, če si
boste le dovolili vzeti čas (»kakšen čas za lenarjenje, le poglej koliko imam še stvari za uredit !!!«, je
ponavadi odgovor ljudi s povečanim delovanjem ščitnice).

Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj
učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le
mogoče.

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

7. april od 13:23 do 9. april do 23:03, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energijo v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe, pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da si dajemo afirmacije ali pa nalagamo občutke, kako lahko z lahkoto
sporočimo svetu, kaj bi pravzaprav radi povedali.

Dober dan za zračenje stanovanja.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

Ob mlaju imamo najboljšo kozmično podporo za spuščanje razvad in strahov.
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9. april od 23:03 do 12. april do 5:38, Luna v Raku, rastoča. Čas za dovajanje energij v želodec, prebavni
sistem, trebušno prepono, oprsje in prsni koš, jetra, požiralnik. Ugoden čas tudi za afirmacije ali nalaganje
občutkov , ki krepijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse kar pride do nas, pride z najboljšim namenom,
vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo
ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj
boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.
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.

12. april od 5:38 do 14. april do 8:41, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajati
energijo v 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, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena,
ki so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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

Na Luno v Levu se nikakor ne sme gnojiti, posebej nevarna so umetna gnojila, ki na te dni požgejo zemljo.

14. april od 8:41 do 16. april do 9:00, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega trakta.
To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit.
Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh
dneh tudi najlažje spuščate vzorce, občutke, prepričanja, da je vaše življenje polno ljudi in situacij, ki jih ne
prebavljate. Če si to delaš na telesu, se rezultati poznajo tudi v življenju.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Odličen dan za sajenje rastlin.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

16. april od 9:00 do 18. april do 8:20, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za dovajane energij v
ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

Spustimo božansko ljubezen v svoje življenje, dajmo si vedenje, da imamo popolno podporo v življenju,
dajmo si vedenje, da smo vedno v popolnem ravnovesju, da nas življenje podpira, lahko tudi pokličemo
angele ali vodnike, da nam dajo podporo v vsakdanjem življenju.

Čaji za čiščenje ledvic, mehurja, v teh dneh delujejo močneje, če pa so bile rastline, ki jih uporabljamo za ta
čaj nabrane ko je bila Luna v ozvezdju Tehtnice, pa je njihov učinek še boljši.

Zelo koristno da pijete veliko tekočine, tako ledvicam omogočate boljše čiščenje.
Na ta dan bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Dober dan za čiščenje oken.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.
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18. marec ob 4:45 je polna Luna v ozvezdju Tehtnice. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo, takrat tudi izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na
katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držati.

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

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

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

Načeloma si lahko na polno luno zmanifestiramo vse. Boljšo plačo, bolj prijaznega šefa, nov avto, novo
hišo…, vendar kot ponavadi v praksi stvari rade izpadejo nekoliko drugače.

Zakaj?

Velikokrat naše želje niso čisto naše, pač pa so dostikrat vmes želje, ki so nam jih »namestili« drugi, želje, ki
jih sprejmemo kot svoje zato, da bi bili sprejeti, spoštovani, ljubljeni.

Kaj storit?

Smiselno je, da na najbolj ugoden dan za manifestacijo, poizkušamo zadovoljiti svojo dušo. Ko bo duša
dobila svoje, nam bo tudi pokazala pot, kako lahko njene želje pridejo v fizično realnost tukaj in sedaj. Sliši
se strašno težko, vendar je stvar v bistvu zelo preprosta. Zamislimo si nek dogodek, ki nas osrečuje, ali nas
je osrečil. Vseeno je, če je to neka nepomembna malenkost, važno je da smo takrat popolnoma srečni in
izpolnjeni.
Vsak je že kdaj imel take občutke. Enostavno si zamislimo situacijo, ko smo se počutili popolnoma
izpolnjene, pa če tudi samo za pol minute, in si ogledujmo, oziroma podoživljamo to situacijo, tolikokrat
kot lahko. Na začetku je to sicer malo čudno, vendar, ko vidimo, da se že po nekajkratnem ponovnem
predvajanju pozna rezultat in nam gre res v življenju potem vsaj za procent ali dva bolje, no, od takrat
naprej si lahko vedno ob polni luni na tak način manifestiramo stvari, ki si jih res želimo.

Ponavadi se pri ljudeh potem takoj pojavlja vprašanje, kaj potem? Kaj se je zgodilo po tem, ko sem bil vsaj
za trenutek resnično srečen?

Jasno, veliko odgovorov na to vprašanje ima negativen predznak, vendar je te »negativne predznake« bolj
smiselno reševati ob mlaju, takrat gre to lažje.

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi
storijo, vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

Vi si ob polni luni samo »vrtite film sreče« in ga ponavljajte kolikokrat je mogoče, tako se boste napolnili z
prijetnimi občutki in bo potem ob padajoči luni, še posebej pa ob mlaju spuščanje veliko manj naporno.

Polna luna je najboljši čas za manifestacijo, najboljši čas za krepitev in dodajanje energije.
Spuščanje in odrekanje je desetkrat bolj učinkovito ob mlaju, ko so vse energije obrnjene navzdol.
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Če si na polno luno »vrtite film« neprijetnih občutkov je velika verjetnost, da si boste te težave nakopali
tudi v resničnem življenju.

Polna luna je idealna za klanje živine, meso ima takrat najboljši okus, tudi svinjska mast je takrat najbolj
kvalitetna, včasih so tako mast, seveda pomešano z zelišči uporabljali za raznorazna zdravilna mazila.
Mogoče bi lahko tudi rekli, da se žival takrat najmanj muči, saj življenje najhitreje odteče iz nje. Seveda, če
bi o tem povprašali kravo ali pujska, bi verjetno odgovorila, da klanje lahko še počaka kako leto ali dve.

18. april od 8:20 do 20. april do 8:51, Luna v Škorpijonu, padajoča. Spustimo napetosti iz spolnih organov,
trebuha, krvi, debelega črevesa, medenice, nosu, žolčnika.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju.
Če imamo močno željo, da se borimo proti lopovom, ki kradejo bodo ti prišli v naše življenje
Če se hočemo na vsak način boriti za mir bo prišla vojna, pa se bomo lahko udeležili vojne za mir.
Če se hočemo borit proti hudobnežem, ki zastrupljajo našo naravo bodo ti prišli, da se lahko borimo za
čisto naravo.
Če se hočemo borit proti delovanju Saturna ali Plutona, ki naj bi bila največkrat kriva za takoimenovane
slabe aspekte v našem horoskopu - bosta ta dva planeta seveda ustrežljivo okrepila svoje pogubno
delovanje.

Če ne čutimo potrebe po kakršnikoli borbi ali dokazovanju borbe in dokazovanja v našem življenju ne bo,
glej ga zlomka- ljudje nas bodo imeli radi in nas spoštovali, brez da naredimo karkoli, spoštovani bomo
samo zato, ker smo.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.
Odličen dan za pranje perila.

20. april od 8:51 do 22. april do 12:25, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje napetosti ali
energij iz stegen, jeter, kolkov. Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi spuščamo
občutke, prepričanja, vzorce, da nas oče in moški v našem življenju vedno »pustijo na cedilu«. V teh dneh
je to odličen način boja s celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja. Dober dan za čiščenje oken.

22. april od 12:25 do 24. april do 20:00, 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 razreševanje takih občutkov. Spustite mraz iz kosti,
namesto tega vanje nalijte prijetno toploto obilja in podpore, spustite strah iz kosti, namesto tega vanje
vlijte moč, dajte svojim kostem vedeti, da ste jim hvaležni, ker podpirajo celotno telo, ko boste že pri delu,
si lahko tudi iz kolen spustite togost in trmo, v teh dneh je namreč spuščanje trme in togosti bolj uspešno
kot ponavadi.
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Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj,
nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…
Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Seveda, če imate ravno v teh dneh
probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

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

Luna v Kozorogu je zelo ugodna za depilacijo. Dlake, ki jih izpulimo takrat se zelo redko znova pojavijo. Isto
velja za rastline, zato so ti dnevi primerni tudi za trebljenje grmovja ali sekanje rastlin, ki bi se jih radi
znebili, seveda so ti dnevi odlični tudi za odstranjevanje plevela.
V času od januarja do julija, so Kozorogove lune vedno padajoče in je ta vpliv še močnejši, kot v drugi
polovici leta.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.
V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti
dnevi idealni, da si privoščimo solne kopeli.

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

24. april od 20:00 do 27. april do 6:59 Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za spuščanje napetosti iz goleni,
gležnjev, tudi zdravljenje zaradi prenizkega krvnega tlaka. Na ta dan je še posebej učinkovito zdravljenje
krčnih žil.

V Vodnarjevo področje spada tudi išjas. Ponavadi ta bolezen kaže strah pred denarjem, lahko tudi strah
pred močjo, strah pred prihodnostjo. Ti strahovi so predvsem strahovi na temo, kaj se nam lahko zgodi, če
se popolnoma prepustimo svoji intuiciji, da popolnoma zaupamo norim idejam, ki nam priletijo v glavo in
jih mrtvo hladno uresničimo, ne glede na to, da se vsem taka rešitev problema zdi popolnoma nemogoča,
saj je skregana z vsem, kar vemo na to določeno temo. Včasih ravno taka ideja popolnoma uspe tudi v
praksi. Določene ideje uspejo ravno zaradi tega, ker so tako enostavne, da doslej nihče niti ni pomislil, da bi
lahko uspele.

Torej, če imate strah pred uspehom so to dnevi odlični za zdravljenje tega problema. Enostavno si samo
vizualizirajte, kako se neka vaša ideja, ki se zdi preveč enostavna, da bi uspela, materializira in z njo
požanjete velikanski uspeh.

Kaj pa če ne bo uspelo?
Nič hudega, Uran se ne sekira zaradi propadlih projektov, on ima ogromno originalnih idej, on se ne
obremenjuje s tem, kaj bodo rekli ljudje.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.
Dober dan za čiščenje oken.

27. april od 6:59 do 29. april do 19:34, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Zdravljenje teh delov
telesa v teh dneh, deluje dvojno.

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

Ker je limfa pravzaprav motor imunskega sistema, bo najbolje, če si delamo zdravljenje limfnega sistema.
Nekateri to delajo z menjavo prepričanj, nekateri z nalaganjem občutkov, z angelsko terapijo, s čaji…
Poslužite se načina, ki vam najbolj odgovarja, vsaka metoda uporabljena v teh dneh je bolj učinkovita kot
ponavadi.
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Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

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

Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.
Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.

Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

29. april od 19:34 do 2. maj do 7:59, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito sproščanje
energij v predelu glave, mišic, vseh živcev glave, zob, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole. Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom
življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam poriva.

V letu 2011 je Saturn v ozvezdju Tehtnice, kar je ravno nasprotno od Ovna, tako da glavoboli in migrene
zelo verjetno kažejo na neke lekcije, ki se jih moramo naučit. Ker je Saturn povezan tudi s karmo, je
povsem možno, da se kažejo neke karmične naloge, ki jih je treba razčistit. Če se v tem letu ob Lunah v
Ovnu redno pojavljajo migrene, bo na vsak način treba razčistit vzorce, Saturn namreč trmasto vztraja z
lekcijo, dokler ne opravimo naloge.

V marcu 2011 je vstopil v ozvezdje Ovna tudi Uran. Ta se bo tukaj zadrževal osem let. Sedaj lahko glavoboli
tudi pomenijo da ne spustimo skozi sebe originalnih genialnih idej. Če se nam velikokrat zgodi, da
dobivamo kake nove nenavadne ideje, ki se nam zdijo popolnoma neuresničljive in jih zato zavržemo, je
lahko tudi to eden od vzrokov glavobola.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
Dober dan za čiščenje oken.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 3. aprila in od 18. aprila do 3.
maja.

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

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

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

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

Od 3. aprila do 18. aprila je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem
obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne
gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno
hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

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

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 Tehtnici, ni primeren dan za operacije kolkov.
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 kolkov:

najbolj neugodno: polna luna v Tehtnici
zelo slabo: rastoča luna v Tehtnici
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Tehtnici
dobro: padajoča luna v drugih znamenjih
idealno: mlaj v drugih znamenjih

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

Zvone Turk

Posebno opozorilo:

gsm 041-420 334
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec april je pod vplivom kovinske energije 6

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

April bo vsekakor zelo dejaven mesec za vas. Ob
zanimiv mesec, vendar

uspeh in slava ne bosta trajna. V vaše življenje utegnejo stopiti nove situacije in mnogo pozitivnih izkustev.
Dru

Delite svojo dobro srečo z drugimi,
s svojo družino in prijatelji. Če je vaše delovanje vezano na izpostavljanje javnosti in medijev je to lahko
izjemen mesec. Obdržite obe nogi trdno na tleh. Privoščite si razvajanje za vaša ušesa in ostale čute z
obiskom koncerta ali gledališke predstave.
Kristali, ki lahko pomagajo: Peridot, Mesečev kamen

Verjetno boste imeli občutek, kot bi stopili na zavoro, ko se bomo premaknili v april. Naenkrat se vam bo
zdelo, da imajo tako ljudje kot dogodki kontrolo nad vami in vidljivost bo v teh okoliščinah zelo majhna, kar
pomeni, da boste težko videli kaj je pred vami in se odločali za naslednje korake. To je odličen čas za
umiritev in vpogled vase. Svetujemo vam, da ponoči spite kakšno uro več in si v tem mesecu dobro
odpočijete. Vaša intuitivna in duhovna plat bo v tem mesecu bolj v ospredju. Odprli se vam bodo vpogledi
v notranje svetove. Izkoristite mesec izkoristite v svoji
dru
Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Beril

V aprilu bo premikanje v svetu še vedno bolj okorno kot ste vajeni in včasih se vam bo zdelo, da ta
umirjenost in neaktivnost res že predolgo traja. Vendar tudi april ne bo primeren mesec za velike akcije v
vašem stilu. Po Zdelo se
vam bo, da so zahteve in naloge, ki vam jih ljudje dajejo, težavne in skoraj smešne. Vendar pa je v tem
mesecu res pomembno, da si vzamete trenutek vašega časa in pomagate ljudem okoli tebe in da podprete
tiste, ki so vam blizu. To je dober čas za študij in branje knjig, ki vas morda čakajo že nekaj mesecev.
Naredite si načrt delovanja za prihodnje mesece.
Kristali, ki lahko pomagajo: Smaragd, Danburit

To bo nedvomno mesec, v katerem lahko spustite vse svoje zavore in greste v akcijo. Iz faze planiranja ste
namreč vstopili v fazo akcije. Priložnosti bodo prihajale iz vseh strani in to z veliko hitrostjo, zato je
okretnost izjemno pomembna vrlina, da boste ujeli vse tiste, ki so za vas pomembne, preden odbrzijo
mimo. Ne pozabite na uravnovešanje dajanja in sprejemanja, da bodo vaša zavezništva močna. To je
mesec, ki bo zaradi svoje aktivnosti od vas zahteval več telesne aktivnosti. Dolgi sprehodi, kolesarjenje in
druge telesne aktivnosti vam bodo pomagale premagovati stres. Narava bo v tem mesecu va

Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Howlit

časno boste imeli občutek, kot da vas bodo stvari
preplavile, zato je pomembno, da si vzamete čas za oddih. Vsekakor boste imeli

čisto nov pomen, saj je pomembno, da nova poznanstva
jemljete resno. Utegnejo vam prinesti zelo uspe

čas za meditacijo, kontemplacijo in predvsem čimbolj

čakati boste morali

ženje z ljudmi bo v tem mesecu dobilo
šne posle v prihodnosti.

žbi.

še en mesec, da boste lahko energijo izkoristili za velike skoke.

ša zaveznica in
zato nikar ne pozabite na vse njene darove, ki jih lahko deli z vami. Aromaterapija in globoko dihanje na
svežem zraku vam bomo še kako prav prišla v tem intenzivnem mesecu.
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Tudi april bo mesec, ki bo zahteval veliko vaše pozornosti, osredotočenosti in energije. Še vedno je modro,
da poskrbite za svoje telo in mu pomagate skozi stres s sproščanjem, masažo ali plavanjem. Določeni
rezultati preteklega delovanja se že kažejo, vendar pa je še vedno pomembno, da se držite zastavljenega
načrta. Ne izgubljajte preve
Delajte na projektih, ki so se pokazali kot uspešni in ne začenjajte novih projektov, saj vam utegne
zmanjkati tal pod nogami. Ostanite osredotočeni na detajle in ne dovolite kaotičnim in vznesenim mislim,
da ovirajo vaše premikanje naprej. Va

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Lepidolit

To bo dober mesec za pregled vašega napredka in usmeritve. Kaj bi želeli spremeniti, kaj je tisto kar vam
ustreza in ostaja z vami. Pregled vaših sanj in ponovna postavitev načrtov, ki upoštevajo vse trenutne
okoliščine je v tem mesecu dobrodošla. To je čas opazovanja in učenja. Vendar pa vam odsvetujemo
sprejemanja velikih odločitev ali spreminjanje načrtov. Bodite prizemljeni, z obema nogama na zemlji.
Verjetno se bodo v tem mesecu pojavljale situacije v povezavi z nedokončanimi stvarmi iz preteklosti.
Lahko se bodo v va

V tem mesecu ne svetujemo velikih nakupov in investicij.
Kristali, ki lahko pomagajo: Obsidijan, Oniks

Nagrade za preteklo delo se bodo pokazale v mesecu aprilu. Glede na vloženo delo v prejšnjih šestih
mesecih se bodo tukaj pokazali prvi rezultati. Če rezultati niso zadovoljivi je čas, da povečate svoj napor in
naredite vse kar je potrebno. V tem mesecu boste morda zaznali, da lažje kot običajno rešujete težave, ki
se pojavijo, da je vaš um bolj dovzeten za praktične rešitve in urejeno razmišljanje. Na vas se utegnejo
obrniti ljudje s težavami, ki jim boste z lahkoto svetujete kaj storiti v dani situaciji. Ne pozabite uživati v
sadovih svojega dela. Uredite si svoj dom tako, da boste v njem u

Kristali, ki lahko pomagajo: Akvamarin, Ametrin

Majhni napori znajo v tem mesecu prinesti precej večje rezultate kot običajno. Ljudje bodo bolj pripravljeni
pomagati in pomembno je, da ste pripravljeni sprejeti njihovo pomoč. To je mesec, ko si dovolite uživati in
dovolite drugim, da vam pomagajo. April je mesec, ko si lahko malce oddahnete in si privoščite nekaj
zabave. Pojdite na večerjo s prijatelji, v kino ali v gledališče. Preživite več časa z otroci in se zabavajte!
Počivajte in si naberite moči za naslednji mesec. Ne ubirajte novih poti in ne začenjajte novih stvari, saj vas
energija v tem ne podpira.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hidenit, Sodalit

Mesec bo poln izzivov in zdelo se vam bo, da je po prijetnem preteklem mesecu izbruhnila prava revolucija
na vseh področjih. Možno je da se bodo v vašem življenju zgodile velike spremembe. Iskreno soočanje s
trenutno situacijo je izjemno pomembno. Potrpežljivost bo vaš velik izziv in vendar bo ključnega pomena,
če se boste želeli s čimmanj stresa premakniti naprej. Pomembno je, da pri sebi jasno veste kam želite iti.
Je ugoden mesec za potovanja in začetek novih medsebojnih odnosov. Pomembno je, da znate prisluhniti
drugim in se jim v tem mesecu bolj posvetite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Zeleni turmalin

č časa s filozofiranjem,

čanja in diplomacija bosta vsekakor v
ospredju.

čili odnosov. Pomembno je, da stvari
razre

čali.

še vedno bo veliko priložnosti, ki jih boste želeli ujeti.

ša sposobnost osredoto

šem življenju pojavili ljudje, s katerimi niste zaklju
šite.

živali in da vam bo predstavljal oazo v
katero se boste radi vra
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KO ZAC V E T I . . T U L I PAN.KO ZAC V E T I . . TUL IPAN.

Za tulipani, temi kraljevskimi cvetovi pomladi,
je pred stoletja norelo pol Evrope.
V 17. stoletju je eksplodirala t.i. 'tulipomanija'.
Okrog 1610 leta se je tako razmahnila preprodaja

da je ena sama

Nizozemci so v tulipane zaljubljeni do ušes. Ljubezen je tako velika, da se celo nizozemskih navija

Tulipani, ki jih danes gojimo po vrtovih, so v srednjo Evropo prispeli šele v 16. stoletju. Nemški poslanik na
turškem dvoru jih je prvi

čebulic tulipanov, čebulica dosegla
celo ceno hiše v okolici Amsterdama.
Neka anekdota pravi, da je znan francoski pivovar
zastavil celo pivovarno za samo eno čebulico
tulipana. Tulipomanija doseže take razsežnosti,
da prodaja pristane na borzi, kjer doseže število
10 milijonov kosov prodanih čebulic.
Vendar l. 1637 Nizozemska izda ukaz s katerim
konča tulipomanijo in čebulice se začne kupovati
in prodajati, tako kot vse drugo cvetje, po normalnih trgovskih zakonih.

čev drži
ime tulipani.

V tulipanovi domovini, Perziji, so ga pesniki opevali kot podobo lepote, ljubezenske vznesenosti in
hrepenenja. Cvetlica, ki na vitkem steblu dviga cvet k soncu, je podoba zaljubljenca, ki dviguje obraz k svoji
ljubezni.

č videl na svojem potovanju v Carigrad.
Tulipanove čebulice so najprej prišle v Evropo z namenom prehranjevanja, šele kasneje so ugotovili, da te
niso preveč užitne, zato so tulipani pridobivali predvsem lepotno veljavo. Izvirajo iz zahodne Azije, severne
Afrike in južne Evrope.

Ime cvetic "tulipa" ali "tulipant" je pomenilo turško pokrivalo. Z njegovo obliko je primerljiva oblika cvetov.
Iz tega imena se je v Evropi razvila beseda turban, pa tudi tulipan.
Tulipan je zelnata trajnica s čebulico. Spada v družino lilijevk (Liliaceae). Njegovi listi so dolgi in široki. So
pritlični ali pa rastejo tudi iz stebla. Kot pri večini enokaličnic, so tudi pri tulipanu čašni listi podobni
venčnim. Pravimo jim perigonovi listi in sestavljajo enojno cvetno odevalo ali perigon. V njih se razvijejo po
en pestič in 6 prašnikov.

Če imamo svoj vrt, tulipane odrežimo zgodaj zjutraj ali pod večer, nikakor pa ne na toplem soncu. Izberemo
cvetove v popkih, ki že kažejo barvo, saj bodo taki najdlje lepi kot rezano cvetje. Podobno ravnamo ob
nakupu in posebej pazimo, da ne kupujemo že mlahavih stebel. Ko tulipane prinesemo domov, jih čim prej
damo v čisto vazo s postano vodo sobne temperature. Dobro je, če v vodo vmešamo vsebino vrečke s
hranili in konzervansi, ki jo običajno dobimo pri nakupu šopka v cvetličarni. Lahko pa si pomagamo tudi z
malo žličko sladkorja, kovancem za par centov in aspirinom.

Tulipanom skrajšamo stebla za par centimetrov. Najbolje je, da jih z ostrim čistim nožem poševno
odrežemo pod vodo, saj tako preprečimo, da bi zračni mehurčki zamašili stebla, po katerih potuje voda do
cvetov.

Vazo postavite na svetlo mesto. Tulipani se v šopku obračajo proti viru svetlobe in rastejo še naprej, zato v
nekaj dneh prerastejo drugo cvetje v šopku. Kot rezano cvetje lahko zdržijo sedem dni, k čemur
pripomoremo tudi tako, da jih ponoči postavimo na hladno mesto.



Kako u
* Krepi imunski sistem, spodbuja telesu lastno tvorbo

interferona
* Razstruplja in obnavlja celice
* Daje energijo in dobro po

Posebnost mikroalge klorela:

* Lahko ireverzibilno veže težke kovine in strupe iz okolja
in povzro

* Odpravlja pogosto nepojasnjene simptome, kot je
pomanjkanje energije

Klorella je posebna zelena alga, ki se je pojavila že pred 2,5 milijardami let. Dokazi se skrivajo v ostankih
fosilov, a ker je mikroskopski organizem, je ni so odkrili do poznega 19. stoletja. Dandanes poznamo
klorello kot odli
Dobro znani so pozitivni u

Alge tako pomagajo pri regeneraciji celic, popravljajo napake v DNK zapisu celic, razstrupljajo telo, delujejo
proti vnetjem, izboljšujejo splošno zdravje in prebavo ter krepijo imunski sistem. Vse to pa seveda deluje
tudi proti u

Klorela je eden od najbolj priljubljenih in razširjenih prehranskih dodatkov na svetu. Klorelo lahko uživamo
kot dodatek pri neredni ali manjvredni prehrani (brez sveže zelenjave), saj vsebuje veliko vitamina A, vse
tipe B vitamina, vitamina C, železa, razli

K

Klorela (Chlorella pyrenoidosa) je zelo hranljiva mikroalga, ki je dobila ime zaradi izjemno velikega deleža
klorofila. Uspeva v izobilju son

Zelene sladkovodne mikroalge okroglaste oblike, ki so obstajale že ve

činkuje mikroalga klorela?

čutje

či njihovo izločanje

čno prehransko dopolnilo, ki nas varuje pred mnogimi zdravstvenimi nevšečnostmi!
činki uživanja omenjenih alg, kot so na primer stimuliranje krvnega obtoka,

pospešeno delovanje jeter, ledvic in črevesja.

činkom, ki jih povzročajo razna sevanja, med drugim tudi radioaktivno, seveda v določeni meri.

čne amino kisline, kalcij, jod, magnezij, cink, baker, vlaknine,
nenasičene omega maščobne kisline in nukleinske kisline. lorela vsebuje tudi najvišje znane koncentracije
klorofila (listnega zelenila).

čne svetlobe. Zaradi naravne fotosinteze nastanejo številne hranilne snovi,
kot so aminokisline (vključno z vsemi bistvenimi 8), vitamini, minerali, elementi v sledeh in dragoceni
maščobne kisline (80% nenasičenih omega 3, 6 in 9 maščobnih kislin) za prehranska dopolnila.

č kot 2,5 milijarde let nazaj, imajo
izjemno veliko hranilnih snovi in najvišjo vsebnost klorofila - nakopičene sončne svetlobe - med rastlinskimi
vrstami.

SUPER HRANA . . KLO RELA ALGA.SUPER HRANA . . KLORELA A LG A.



P R I P O RO Č A M O . . . JAVA IN BA L I PO P OTOVA N J EP R I P O RO Č A M O . . . JAVA IN BALI PO POTOVANJ E

Tisto, kar nas oplemeniti in obogati, so izkušnje, ki jih na poti

pridobimo.

Ko izkusimo nekaj, o čemer smo prej brali, poslušali ali videli

na slikah nas to preobrazi na isti način kot se to dogaja v

alkimiji. Izkustvo je tisto, ki znanje v alkemični posodi zliva in

spaja v vedenje, v modrost. Znano je, da se vino plemeniti s

staranjem in včasih so vedeli povedati, da so stari ljudje modri.

Toda kaj je tisto, kar jih je oplemenitilo, kar jim je dalo to

modrost?

Mi vam to ponujamo skozi popotovanja, ki vas obogatijo,

vas oplemenitijo. Izkusite Bali na drugačen način.

Potopite se v starodavne rituale dežele in znanja, ki jih mesto

kamor potujete skriva za vas. Mi verjamemo, da vas destinaci-

ja pokliče, pritegne, ker za vas skriva ključe, ki vas bodo

obogatili, vas oplemenitili in vam dali modrost, ki vam bo

pomagala, da bo vaše vsakdanje življenje bolj lahkotno, čarobno, srečno in oplemeniteno.

Pridružite se nam na popotovanju vase.

Svoje popotovanje bomo začeli na Javi. In če je Jakarta finančni in industrijski motor Jave, je
YogJakarta njegova duša. Yogya kot kot imenujejo pomeni čista in tukaj se srečamo z umetnostjo
Jave v vsej njeni lepoti. Ker je lepota ključ tega popotovanja smo poskrbeli, da boste uživali tako v
zunanjih kot notranjih lepotah.
Popotovanje nas bo vodilo v spoznavanje notranje lepote skozi občudovanje zunanje lepote.
Lepota v svojem izvornem pomenu izhaja iz same esence bitja. Lepota nam pokaže kdo mi smo v
resnici. Lepota nam vrača radost do življenja, v srcu prebuja upanje in zaupanje, nas povezuje z
naravo, s soljudmi, in s svetom. Lepota ima zdravilne lastnosti, saj fizično obnavlja naše celice in
celi čustvene rane. Lepota nas uči pravilne pozornosti, kako zajeti neponovljivi trenutek ter živeti
tukaj in sedaj.
Yogya je najmanjša provinca Jave in vendar se njen duh širi čez ves otok. V 16. in 17. stoletju je
bila sedež veličastnega imperija Mataram in je uspela ohraniti najboljše starodavne tradicije.
Dandanes je kot posrednik med starim in novim, središče ritualov, kjer gamelan glasba prežema
ostanke tradicionalnega življenja in ga povezuje z modernostjo, ki se v zadnjih desetletjih širi čez
Indonezijo. Yogya je srce javanske umetnosti, kulture, plesa in glasbe, kot tudi dom številnih
intelektualcev in pomemben center indonezijske visoke izobrazbe s številnimi univerzami in
kolidži. Samo mesto ima poseben šarm, ki te omreži. Ko se zvečer sprehodiš po mestu vse vrvi, in
vendar znajo ljudje ustvariti občutek romantike in intimnosti v lokalih z bambusovo rogoznico
okrog majhnih mizic s svečkami.

Bali pa je brezčasen. Pravijo mu rajski otok, otok bogov ali otok ceremonialov. Je mesto, kjer je
tančica med svetovi zelo tanka, kjer se duhovnost prepleta z vsakdanjostjo modernega sveta.
Mesto izjemno globoke duhovnosti, pa tudi spretnosti rokodelcev, starodavnih templjev in svetih
mest, peščenih plaž in prelepih riževih teras. Bali je edinstven in izjemen. Njegova izjemna kultura
se je izoblikovala skozi stoletja, vedno nasmejani ljudje, polni miline in prijaznosti in njegovi
številni templji so otok obdali s skrivnostnostjo in lepoto, ki bo v vašem spominu ostala še dolgo
po tem čarobnem popotovanju.
Svetost so Balijci vnesli v svoje življenje in balinezijski hinduizem ni le religija, za njih je način
življenja. Ostala je čista v njihovem jeziku, od nekdaj. Pobrali so najboljše iz starega sveta in
to povezali z dobo, v kateri živijo. Pogosto se na Baliju promet ustavi in ceste se spremenijo v
živopisane procesije ljudi oblečenih v pisane v spremstvu glasbe. Če
hočeš videti magijo, se moraš pomešati med domačine, kajti magija in obredi so del vsakdanjika,
ki ga sploh ne opaziš, če iščeš čarobne stvari.

Ve

, luhur

saronge, kebaye gamelan

č informacij na tel. 080 13 82 info@imperial-travel.info



In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami
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Pri Zvonetu Turku na astrolo ga

Pri Taji Albolena na a svetovanja, Reconnection osebna ponovna povezava in
Reconnective Healing uravnove Feng shui svetovanja in energetska

jo 040 503 895 taja@ divine.si

so vam čete na

so vam
či čenja

prostorov čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

voljo individualn
šanje vseh aspektov Biti, š

. Lahko pokli ali pišete na

Facebook profil
http://www.facebook.com/divine.si

www.tajaalbolena.com
www.divine.si

www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


