
Pozdrav svetlobe !
Svet je brezmejno lep, žen in sploh izjemen. In vsi vi, ja to š te vrstice, ste tako zelo
pomembni, tako izjemni, veli ve šla
tisto ve življenju, ki vi ste.

ša darila pogosto lepo zavita in skrita v majhnih in
nepomembnih dogodkih in stvareh in pogosto jih na prvo oko ocenimo kot taka, ki se jim lahko mirne
duše izognemo. In vendar so najdragocenejša darila vedno skrita tam, kamor pogleda najmanj ljudi, v
težavah, strahovih, v izzivih.
Ve šamo izogniti ali pa se borimo z njimi in skušamo dose ših
življenjih. V šam, kako se v odgovoru na vprašanje, kako
sem, zanikam in se delam, da je vse v najlepšem redu. Opazujem, kako spretno smo se ljudje nau

žalost in kako sodimo in ocenjujemo druge, ter
pravzaprav stvari iz sebe projiciramo v zunanji svet.

Tema tega meseca je smrt.
O smrti se govori veliko in vendar nanjo pogosto gledamo kot na tisto gostjo, ki prinaša s seboj žalost,
osamljenost, bole

ženske vsak mesec pri

življenja in hkrati novem
rojstvu, se vse preradi ukvarjamo s tem kar umira in ne s tem, kar se na novo rojeva.

Naše življenje je odvisno od tega kam usmerjamo svojo pozornost in kaj hranimo s svojo energijo.
Pogosto zanikamo to kar želimo ustrezati, dajati vtis pozitivne osebe, biti pozitivno
naravnani. In ob tem pozabljamo, kako globoko ranimo sami sebe, ker si lažemo. Resnica z dolgimi
koraki vstopa v naša življenja in

ži ve š
ša!

čude čno ti, ki bere
častni in lepi, le da čina ne pogleda dovolj globoko, da bi v sebi na

čno lepoto, brezčasnost, mir in ljubezen, ki se skriva v
Kot boste brali v nadaljevanju so najveličastnej

činoma se jim sku či, da bi izginile v na
časih mi gre na bruhanje, ko sama sebe poslu

čili
skriti svojo bolečino, svoje razočaranje, svojo

čino. Le malo ljudi smrt vidi kot ponovno rojstvo. Rojstvo v nove dimenzije, v nove
svetove. In vendar smo ča celotnemu ciklu rojstva - praznovanja in smrti ali
ponovnega rojstva. Pogosto pozabimo, da morajo stare stvari v naravnem ciklu vedno umreti, da
naredijo prostor novim stvarem in ko smo v tem ciklu umiranja starega

čutimo, ker

čas je, da si priznamo to, kar čutimo, kajti le tako lahko opustimo to,
kar nam ne slu č. In s tem dejanjem opu čanja pravzaprav dopustimo izbiro. In izbira je vedno
va

Taja Albolena

In v resnici je tema tega meseca ponovno rojstvo :)

Če vas moti vsak dotik, vsako glajenje

-

,
kako boste spolirali svoje notranje ogledalo?

“If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished?”
Rumi♥
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Pomembna si, to ve

V veli

Rezerviraj si 29.9.2012 kajti to bo pomemben dan, ko se bomo

V.I.P dan za Boginjo v soboto 29.9.2012 je
108€

1.9.2012

š? Si najpomembnejša oseba v svojem življenju. Se zavedaš tega?
V tebi je vse kar potrebuješ za popolni uspeh in da v celoti izraziš svoj kreativni potencial.
Ni že v tebi.
Želiš spoznati svoj izvir kreativnosti v sebi, svoj brezmejni vir kreativnosti, navdiha, lepote, miline, ljubezni,
ki je v tebi?

V.I.P. dnevu za Boginjo

žarevanje P povezanost.

ženske sre

88€

česar ti ni treba iskati zunaj tebe, vse je

častnost, I iz

čale in se povezale skozi naravne
ritme, skozi svoj notranji cikel kreativnosti.

Pridru serijo enodnevnih druženj, ki vas vodijo skozi
notranje zaklade .

je za

Enodnevno dru
, se pove

Enodnevno dru vodi .

celodnevno druženje od 9. do 18. ure z odmorom za kosilo med
13. in 15. uro. Lokacija bo znana naknadno. Vse prijavljene jo bo izvedele pravo Prispevek .

Za prijave do sobote nudim posebno ugodnost,
enodnevno dru

ži se mi na enodnevnem . Gre za
ženske, ki je v svoji polni mo

in za Gre za brez
živimo svoj polni potencial.

Ženske smo pozabile, kako izjemno pomembna je naša prisotnost na tem planetu, kakšno mo
š vpliv, ko govorimo o kreaciji. Kreacija je nekaj, kar nam je pisano na kožo.

Obuditi moramo svojo izvorno mo ša
pot v srce vodi skozi telo.

Telo je tisto s katerim moramo navezati pristen stik, želimo živeti pristno življenje in za

ženje je namenjeno povezovanju in druženju, izmenjavi mnenj in modrosti, ki jo vse ženske
nosimo v svojih maternicah. ženska v svojo notranjost, da za že
s svojimi sanjami in vizijami, da se poveže z notranjim oceanom.
Maternica je mesto, kjer se rojeva posve

ženski temelj ženstvenosti, kjer se rojeva kreativni potencial
ženske, njena vitalnost, dobrobit in mo

žensko je maternica najsvetejši tempelj v telesu, najbolj vitalno mesto v telesu, mesto od koder prihaja
vodstvo, umirjenost, kreativnost in notranja mo

šne povezanosti, o katerem smo
pozabile resnico.
Spoznale bomo tudi najve ženske, njeno mo življenja,
mo

ša s
seboj.

Ko se ženska poveže s svojo ženstvenostjo, s svojo radostjo znotraj sebe jo to poveže s srcem. Ženska vstopa v
svoje srce v zavezništvu s svojo maternico in to jo ponese v spontanost, preto

žarevanje ženska svojo svetlobo
za

ženska postane Boginja in živi svoje življenje iz notranjega centra mo življenja s svojo
sposobnostjo negovanja in odprtosti sproži izjemno globoke odnose z moškim v svojem življenju. Prebudi se
globoko spoštovanje življenja, hvaležnost in povezanost, ki poglablja vse odnose. In tako postanemo
sprememba, ki jo želimo videti v svetu.

ženje

ženje za vsako od vaju samo . Kot darilo pa prejmeta meditacijo Sprehod skozi notranji
tempelj kreativnosti.

či
za časne kvalitet, ki jih moramo ponovno

obuditi v sebi, da ponovno obudimo svojo notranjo Boginjo in za

č nosimo v sebi
in kako pomemben je na

č kreacije, se spomniti notranjih pomočnikov in predvsem spoznati, da na

če čutiti to, po čemer
hrepenimo - izpolnjenost in povezanost.

Čas rdeče lune je čas, ko gre čuti sebe

čenost, je stanje zavesti, ki nas rojeva na novo, rojeva novo realnost
in ki v sebi nosi globoko moč preobrazbe. Je

č kreacije.
Za

č.

Spoznale bomo svoj primarni center gravitacije, radosti, kreativnosti in du

čjo moč č negovanja, moč rasti in moč ustvarjanja novega
č ponovnega rojstva.

Čas je, da spoznate kako lahko spremenimo svet s tem, ko poskrbimo zase in kaj to pomeni, kaj to prina

čnost in odprtost.
To v njej prebudi notranjo svetlobo, ki jo izpolni od znotraj in tako skozi iz

čne deliti s svetom.

Ko či, radosti in

časno.

če se prijavite skupaj s prijateljico. Tako je

Taja Albolena
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Ni

Kar v zadnjem

Saj poznate tisto prispodobo o dveh zapornikih, ki gledata skozi iste re

č novega na planetu Zemlja, ali pač? Izjemno vedenje, ki se v teh pasjih dneh dviguje na povr
čila preobrazbe, umiranje starega, ki dela prostor za novo rojstvo. In v tem prehodu so lahko stvari videti

zelo boleče, zelo ogabne, čutijo ranljive in namesto, da bi vztrajali v tem polju odprtosti
ranljivost takoj pove činami in se zaprejo, se ločijo. Vsi tisti, ki ste v

čnej

času opazujem okoli sebe je porast zanikanja pri ljudeh, kajti zaradi ranjenosti v preteklosti si
določenih stvari enostavno nočejo priznati in zanikajo stvari, ki se jim dogajajo. In zanikanje je ena največjih
zablod in iluzij, kajti sam sebe prepričuje

čati s stvarmi okoli sebe
čutiti tako imenovanih negativnih čustev kot so strah, jeza,

čustvi sooči či

čnimi polarnostmi v svojem

ču, drugi
pa zvezdno nebo.

Iluzija je, da bi
ča

čamo večja so darila, ki nas čakajo
skrita v ozadju. Če na poti obupamo in se smilimo sami sebi, zapademo v depresijo s tem pravzaprav ne
slu če ohranjamo vizijo in smo navdihnjeni ne glede na to skozi kak

če ne more zvleči iz visike energije v nizko, vedno se spusti čajno
zato, ker hoče čete ali dokazati, da ste se
spremenili vi, ali pa ker čete spremeniti njih. Zakaj bi čanim, da bi ga prepričali v
nekaj drugega, ko lahko počakate na robu jame in mu pomagate iz nje, ko se odloči, da bi rad ven. Če sta dva v
jami, morate čakati na nekoga tretjega, da vaju oba potegne ven. In tukaj je razlika med depresijo in
navdihnjenostjo.

čas, da izberemo navdihnjenost in naredimo pozitivno spremembo v svojem
času, ko na

če ste v depresiji in čutite

šje nosi
sporo

žalostne. Ljudje se
žejo s preteklimi ranami, bole življenju že

potovali skozi podobno malo smrt, skozi krizo v svojem osebnem življenju veste, da v kolikor vztrajaš in greš
direktno skozi na drugi strani vedno prideš ven mo ši in z razumevanjem, kakšne nove možnosti,
priložnosti za obnovo in ponovno rojstvo take krize prinašajo s seboj.

Kako nastopamo do tega procesa pa je naša izbira. Tisti ljudje, ki v sebi najdejo vire upanja, vere in zaupanja
vase se skozi isti proces umiranja, smrti in ponovnega rojstva premikajo precej bolj navdihnjeno kot tisti, ki se
vdajo v usodo in izberejo depresijo. Ko govorimo o procesu umiranja starega in rojevanju novega ni nobenih
receptov, kako se premakniti skozi. Vsak potuje po svoji poti. In vendar je pomembno, da znamo biti iskreni
sami s seboj in v povezavi s tem, kaj se nam dogaja.

š, da tega v tvojem življenju ni, da je s teboj vse ok. Potem pa te
zadane kot strela z jasnega in se moraš soo . Še posebej prepoznavam zanikanje pri
pozitivnem razmišljanju po vsej sili, ko si ne dovoliš
žalost. Izjemno pomembno je, da se s temi š in da jih ne zanikaš v sebi, kajti ko se soo š s stvarmi
v sebi imaš na voljo izbiro, kako boš deloval v svojem življenju. Depresija ali navdihnjenost sta izbiri in vsi
izbiramo med razli življenju.

šetke. Eden vidi blato na dvoriš

življenje moralo biti le niz mirnih, nestresnih, lepih, mirnih dogodkov, kjer bi vsi uživali. Kajti
izzivi prinašajo s seboj rast. Samo poglejte rastlino s kakšnim stresom se soo že kot seme, ko se prebija skozi
zemljo in poganja proti soncu. Težje, ko so preizkušnje s katerimi se soo

žimo niti sebi niti drugim. In šne preizkušnje
plujemo, s svojim navdušenjem in vero vplivamo tudi na druge. Ena najbolj pomembnih odkritij v mojem
življenju je bilo dejstvo, da te nih š sam. Obi

š dokazati, da se motijo, karkoli vam že pripovedujejo, ker ho
ho šli dol v jamo sedet s prepri

Zdaj je življenju in življenjih
drugih ljudi. Zelo lahko je biti pameten v še vrednote niso izzvane, malce težje pa je v procesu
umiranja starega spoštovati sebe, biti iskren s seboj, se zavedati kaj se dogaja. In
žalost je to tisto, kar je potrebno spoštovati v sebi. Kajti le tako se lahko premaknete skozi to situacijo v stanje
izbire. Dokler to zanikate v sebi ste v reakciji, ste na avtomatskega pilota in isto situacijo vedno znova
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ponavljate v razli

š

šli na drugi strani mo ši.

še u š še ali
empowerment. Pomembno je najti mo š še se izraža
predvsem v zavedanju in voljnosti, da objamemo zdravje, vitalnost, obilje, radost v sebi in da to utelesimo, da
to živimo. Gre za notranje vire in ne zunanjo kontrolo ali ustrahovanje, ki ju pogosto povezujemo z mo

življenja nas udoma
šamo avtoritete brez ugovarjanja. V mesecu avgustu se vam bodo dogajale stvari, ki bodo pod

vprašanje postavile vaše pretekle ideje o mo šem življenju.

Energija leva podpira energijo mo šel,

ša pozornost, kajti v smeri vaše pozornosti
te ša življenjska energija. V šiljamo ravno
tistemu š

šiljate
skrbem. In

še vedno te

šali razložiti stvari, dokler kon
ženja o Premiku iz delovanja v veli žna

sem udeleženkam tega druženja, da sem lahko podelila te koncepte z njimi in nadnavdušena, da koncepte
mo šenj resni že.

žnost je tista praksa, ki nam pomaga pri ozaveš še. In biti prisotni v tem trenutku zdaj
ravno tako pomaga pri vra š kje ti mo
življenju. Eden najve ših življenjih je nedvomno zavla

šamo svoje srce in smo v toku, kajti le tako lahko sledimo svoji mo
želimo storiti, kaj so naše sr želje in želimo.

š šljenja, da s tem ni potrebno prevzeti odgovornosti za svoje
življenje, smo zgrešili v dveh pogledih. Prvi

šamo ljudem ustre
šne in

podobne teme zelo prisotne.

Prav tako se bo potrebno soo

šega ega.
Avgust je primeren

ši - odprtost, povezanost, vitalnost, kreativnost,
lepota, ljubezen. Pojdite v avgustu v naravo in opazujte njeno mo

ših življenjih vir mo

In predvsem uživajte! Namaste DIVINE.SI

čnih oblikah.

Avgust je mesec, ki nas izziva. Izziva nas v soočanju s tem, kar je v nas. Da smo pristni, si priznamo brez
zanikanja, kaj se dogaja v nas, poi čemo pomoč in negujemo sebe. Empatija in sočutje nam pomagata na poti
rasti. Vedite, da različne poti vodijo v isto smer in da je smer navznoter, k sebi, vase. Naj bo avgust mesec, ko
se boste potopili vase, si obnovili energijske zaloge in iz čnej

či, je na čenje predvsem na strani ozave čanje polne moči moje du
č v sebi, namesto da jo i čemo zunaj sebe. polna moč du

čjo.
Avgusta je predvsem čas, da pogledate, kje svojo moč predajate drugim ljudem, da se odločajo in izbirajo
namesto vas. Večino čujejo v idejo, da so stvari zunaj nas, ki imajo več moči od nas in da je
bolje, da poslu

či in o avtoritetah v va

či, da se razkrije v vsej svoji veličastnosti in tej etmi nihče ne bo u četudi
bo na dopustu. Na koncu je vsak posameznik tisti, ki se odloči, da nekomu ali nečemu da svojo energijo, svojo
moč. Zato si le dobro oglejte kam dajete svojo energijo, kam teče va

če tudi va časih se zgrozim ko ugotovim, koliko energije nezavedno po
čemur se najbolj upiramo. Ozave čanje je v tem mesecu na mestu.

Če vas skrbi, kako se bo nekaj odvilo potem svojo pozornost usmerjate na skrbi in svojo energijo po
če se odločite, da vas ne bo skrbelo in si vztrajno govorite, da vas ne skrbi in ste popolnoma kul,

vsa pozornost če točno v isto smer. Mentalna telovadba me je stala ogromno, kajti v tej novi
paradigmi Biti je izjemno pomembno kam usmerjate svojo pozornost, kajti tam so tudi rezultati in pogosto se
ne zavedamo, da s tem, ko svojo pozornost usmerjamo na materialne stvari zunaj nas pravzaprav
manifestiramo ravno nasprotne stvari. Diplomirala sem na tem kaj in kako in kako se paradigma spreminja.
Mojstri in vodniki so mi dolgo časa posku čno nisem dojela in izkusila tega, kar so
mi razlagali. In to je osnova enodnevnega dru častnost Biti. Izjemno hvale

či končno povsem dojemam tudi v praksi. Soustvarjanje in deljenje izku čno dela čude

čanju polne moči du
čanju moči, kajti ko si popolnoma prisoten takoj opazi č odteka v tvojem

čjih odlivov moči v na čevanje. Pomembno je, da
poslu či. In srce nam pove tudi kdaj in kaj si
iz srca čne česa ne Če izbiramo na podlagi priporočil drugih ali
svoje odločitve prepu čamo drugim, ker smo mi

č ker sledimo nekomu drugemu in svojo moč predajamo drugemu,
da izbira namesto nas. In drugič ker mislimo, da nismo izbrali in nas zato posledice teh odločitev ne bodo
doletele. Prav tako nas doleti soočenje z izgubo moči, če posku či in ob tem povozimo sami
sebe. Zamera, ki jo ob tem izkusimo nas bo preganjala dokler se z njo ne soočimo. In v avgustu bodo tak

čiti s predajo svoje moči institucijam, avtoritetam, odvisnostim, strukturam za
katere mislimo, da nam pomagajo. Vse strukture si delijo enako usodo - smrt. Kajti v vesolju, kjer je vse v toku,
kjer se vse spreminja fiksnost struktur ne more prav dolgo obstati. In tako čaka smrt tudi fiksno strukturo
na

čas za notranji pregled, kaj je za vas moč? Kam dajete svojo moč? Katere strahove hranite s
svojo močjo? Katere stvari menite, da imajo moč nad vami in ali je temu resnično tako?

čno daje polno moč du
č. Moč lepote, moč vztrajnosti, moč upora

vode, moč kamnite stene, moč drevesa v rasti, primerov moči v naravi je neskončno. Opazujte, kako je moč v
naravi povezana z lastnostmi, s kvalitetami in opazujte ali so te kvalitete tudi v va či.

In ko govorimo o mo

Hvale

In na drugi strani poglejte kaj resni
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Tudi letos lahko opazujemo meteorski dež Perzeidov, ki bo svoj vrhunec dosegel v no 1 2 .
Poletni so kot nala

Meteorski dež je sicer astronomski pojav, ki se pojavlja vsako leto okoli 12. avgusta. Meteorski dež je nebesni
pojav pri katerem se vidi ve

Perzeidov meteorski de

Meteorji so posledica delcev, ki vstopijo v atmosfero Zemlje z izredno veliko hitrostjo. Manjši delci zaradi
trenja pri gibanju skozi zrak izparijo. Ve

a

de Perzeidov

de

Meteorski de

či z 1 . na 1 . avgust
večeri č za sanjarjenje pod mlečno cesto in opazovanje zvezdnih utrinkov.

čje število meteorjev, ki navidezno izvirajo iz ene točke. Točka iz katere izvirajo
meteorji se imenuje radiant.

čji delci pa pustijo svetlo sled, ki hitro izgine. Sled nastane zaradi
zastojnega tlaka, ki deluje na delec pri gibanju skozi zrak. Večina delcev tako razpade in nikoli ne dosežejo
površine Zemlje. Kadar pa delec (ali njegov del) pade na površino Zemlje, ga imenujemo meteorit li zvezdni
utrinek.

Meteorski ima svoj izvor v delcih, ki jih za seboj pusti komet Swift- Tuttle. Kometi so sestavljeni
iz vodnega ledu in delcev kamnin. Ko pride komet v bližino Sonca prične led izhlapevati in s tem se sproščajo
manjši delci. Vidimo jih kot kometov rep. Ti delci snovi imajo podobno sestavo in obliko kot meteoroidi. Na ta
način se po celotni poti kometa razsujejo meteoroidi obliki meteoroidnega toka. Med kroženjem Zemlje okoli
Sonca včasih Zemlja prečka ta meteoroidni tok in na Zemlji takrat opazimo meteorski Meteoroidi z veliko
hitrostjo vstopajo v atmosfero, zaradi velikega zastojnega tlaka, ki deluje nanje, se segrejejo in kažejo kot
meteorji. Delčki potujejo s hitrostjo 200 tisoč kilometrov na uro proti Zemljini atmosferi. Zanimiv je pojav tako
imenovanega. bolida: gre za zelo svetel meteor, ki na svoji poti v ozračje lahko tudi eksplodira.

Meteorski oblak skozi katerega Zemlja potuje vsako leto vsebuje delce, ki so stari okoli 1000 let, novej
čina zgodnjih informacij

prihaja iz bli
čeni čas v keterem je meteorski de

čjo
aktivnost pa dose

čina meteoritov tudi do 60 ali več na uro. Vidni so čez vse nebo,
vendar so zaradi poti Swift-Tuttlove orbite najbolj vidni v severni hemisferi.

DIVINE:SI

š

ž se imenujezato, ker radiant leži v konstalaciji Perseus.
Perzeidi so v grški mitologiji sinovi Perseusa.

ž

ž.

ši delci
prahu v toku so iz leta 1862. Meteorski dež Perzeidov opazujejo okoli 2000 let, ve

žnjega Vzhoda. V katoliški religiji ga povezujejo s solzami svetega Lovrenca, saj datum njegovega
mu štva pade ravno na ž viden, 10. avgusta.

ž je možno opazovati vse od sredine julija, povezan je z odpiranjem Siriusovih vrat, najve
že med 9. in 14. avgustom, kar je odvisno od lokacije toka.

Ko je meteorski dež na vrhuncu doseže koli
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KO HODIM Z LEPOTO

Ko hodim, ko hodim
Univerzum hodi z menoj,
V lepoti hodi pred mano
V lepoti hodi za mano
V lepoti hodi pod mano
V lepoti hodi nad mano
Lepota je na vsaki strani
Ko hodim, hodim z Lepoto.

Tradicionalna Navajo molitev

MO LIT EV T EG A MESEC AMO L I T E V T EG A MESECA



HERKIMER DIAMANT kamen oja
“Ne

”

so izjemno

e
Za kristalni eliksir p v njej

Poznamo

v
globine in ima izjemno sprejemljivo energijo

, vendar ni priporo
j

krizopraz)

: "Danes kli

...

Afirmacija deve kristala

čevalec
času rasti in preobrazbe.

Četudi se vam ne zdije ranljivost eden tistih aspektov, ki vam bo pomagala stopiti v najgloblji stik s seboj.
Odprtost in povezanost, jasnost in vibracijsko ujemanje so tisti aspekti pri katerih vam lahko asistiram. Če

čiti z izzivi v va
čujem energije drugih kristalov in sem va čevanju vplivov v va

čustveno telo in pomagam pri vzpostavljanju pretokov v eteričnem
telesu. Moja jasno usmerjena svetloba vam asistira v soočenju s samim seboj.

Herkimer diamanti močni kamni, ki združujejo skoraj vse moči kamene strele in diamanta. Še
posebej v postopku zdravljenja deluje hitreje. Po operacijah omogoča zaraščenost skoraj brez brazgotin in
varuj pred infekcijami in vnetji. Zlomi kosti, zmečkanine in izpahi se s pomočjo herkimer diamanta skoraj ne
poznajo. oložite herkimer diamant v kozarček za žganje z vodo in ga pustite čez noč.
Naslednje jutro spijte ta eliksir na prazen želodec. Če ste zdravi, bo tekočina potovala skozi vaš obtok in
okrepila vse vaše organe z več odpornosti in mladosti. V vašem telesu bo tako dolgo, da bo predal vse svoje
zdravilne moči na vas. Ponovite to terapijo enkrat na mesec in občutno boste opazili, da je vaše telo bolj
vitalno, vaša koža bolj sveža in počutje izvrstno.

čiste kristale in take z vključki črnega karbona. Čisti kristali brez vključkov povečujejo količino
svetlobe v telesu in podpirajo tudi jasnovidnost kot tudi fizičen vid. Telesu pomagajo pri či čenju in podpirajo
visok energijski nivo in vitalnost v telesu. Tisti, ki imajo v svoji notranjosti ujeto vodo razsvetljujejo in čistijo
čustveno telo. Tisti s črnimi vključki pa pomagajo odstranjevati energijske vezi in asistirajo pri či čenju
čustvenega telesa.

Herkimer diamant služi enako kot kamena strela in diamant kot prinašalec luči. Sposoben je odpreti čakre
. Herkimer diamanti se lahko uporabljajo za vsako čakro. Veliki

herkimerji imajo podobne lastnosti kot diamanti čljivo delati s prevelikami, če ste začetnik.
V povezavi z barvnimi kamni doseže o posebno harmonijo. Moči iz naše podzavesti se prenesejo v naše
zavestno mišljenje. S tem imamo možnost, da lahko stvari, ki nas podzavestno težijo, objektivno pretehtamo
in odločamo. V povezavi z zelenim barvnim kamnom (še posebej nam omogoči, da spoznamo, ali
nam želeni partner ustreza ali ne. V povezavi z ametistom na našem čelu se lahko prepričamo, ali so prihodnje
pogodbe poštene in ali predmet, ki je s tem povezan, resnično potrebujemo. Te lastnosti herkimer diamanta
lahko uporabljamo v povezavi z barvnimi kamni na vseh naših čakrah.

čem v ospredje svoje najgloblje sanje in najvi
čno realnost v najčistej .”

žnost in milina sta kvaliteti, ki ju je modro imeti aktivirani v tem intenzivnem

želite odstraniti blokade, se soo šem življenju sem vam na voljo, da vam pomagam v tem
procesu. Aktiviram in oja š zaveznik v oja šem
svetem prostoru. Pomagam vam pri povezovanju z desno možgansko polovico, pri sanjanju, vizionarskem
delu, pri navdihih in uvidih. Negujem vaše

š

š

šje vizije in se zavezujem
temu, da jih pripeljem in prizemljim v fizi ši obliki možni

SPO ROČI LO K RISTALNE DEVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E



Smrti v resnici sploh ni, kajti
še kako živa. In v tem svetu iluzije vsi umremo. In vse stvari imajo svoj za

življenje in smrt ali ponovno rojstvo v drugi dimenziji, v drugi energiji, v drugem svetu. In ta iluzija je
naše vsakodnevno dejstvo.

Življenje me je nau
žemo ali podarimo. In vendar tega ne znamo prenesti v svoje vsakodnevno

življenje, kjer se oklepamo starega in želimo s strani boga najprej dokaz, da nas
šega, da najprej pride do nas nekaj novega, preden zavržemo staro.

In vendar nas narava u

življenju, ki je popolno druga živimo, je potrebno narediti prostor,
da to življenje lahko vstopi v vaše življenje. želite biti samostojni podjetnik in to
uspešen, morate najprej narediti prostor za to v svojem življenju. Kar pomeni, da je potrebno opustiti trnutne
navade, ki vas ohranjajo kjer ste in prevzeti nove navade, ki se energijsko ujemajo z vašimi sanjami
samostojnosti.

In tukaj pogosto nastopi težava. Kajti ljudje smo naravnani tako, da se oklepamo znanega, saj nam nudi udobje
in ob še manj nam je vše

žemo sami sebe in se podamo v neznano, z vero v to, kar so naše sanje.
In želijo da bi, jih je precej manj tistih, ki naredijo korake in gredo za
svojimi sanjami, ter jih tudi uresni

žam veliko govorjenja in bolj malo akcije. To še posebej velja, ko pridemo do preobrazbe in
ponovnega rojstva. Vsi, ki so šli za svojimi sanjami, pa naj so to storili zavestno ali podzavestno vedo povedati,
da se je njihovo staro življenje najprej razletelo na koš še navezanosti na stvari se soo

šenj, ki smo jim pri življenje razpade. Moja ponovna rojstva so vedno
vklju

živela precej trde pristanke na Zemlji. Vendar vem, da vsi ne doživljajo zelo dramati
že ob bolj milih opominih. Sama sem bila zelo trda in me je življenje

omeh
ša

tvoja preizkušnja, tvoj potres, ker se dogaja tebi.

šno velja, da je prva smrt. ko se premaknemo iz prve sfere obi
žrtev in da sami ustvarjamo svoje življenje, tista najbolj

dramati življenje, stare navade in odvisnosti prepoznamo kot
neizpolnjujo šne, prazne. Gre za premik iz žrtve, ki sodi druge in projicira svoje rane na druge ljudi v

življenje v vseh pomenih. Obi
žje narediti in tukaj pogosto postanemo mojstri zanikanja in skrivanja. V prvi fazi prepoznamo v kakšni

prevari živimo in za šem, globljem.
š štva, navah, miselnih form, prepri žijo ve

žanskim dobite priložnost, da se iz površine za š
šele zares za

žja prišel pod kap.

šo ter njenimi ljube željami.

če je vse eno in eno v vsem, potem je vse duh, je vse zavest. In vendar je iluzija
smrti v tej realnosti obstoja četek ali
rojstvo,

čilo, da je vse v nenehnem gibanju in spreminjanju, ter da prostor vedno naredimo tako, da
nekaj starega recikliramo, zavr

čaka v prihodnosti nekaj
bolj

či, da temu ni tako. Vsako jesen rastline umirajo, da bi se spomladi ponovno rodile,
ponovno vzcvetele in kasneje obrodile. Narava si vedno najprej naredi prostor za novo rast. In vedno ima
obdobje za umiritev in regeneracijo.

čno od tega, kar trenutno
Če ste trenutno zaposleni in si

čutek varnosti. Ljudje ne maramo sprememb in č podajanje v neznano. Vendar kot
pravi rek, kdor ne riskira, ne profitira.

Potrebno je precej poguma, da prese
čeprav veliko ljudi govori o tem, kaj si

čijo.

Sama opa

čke. Odvisno od na čamo z
različno intenziteto izku ča, ko staro

čevala izjemno dramatične dogodke, ki so me dobesedno zbudili iz mojega sna iluzije. Običajno sem
do čnih prebujenj, kajti tisti,
ki si bolj prisluhnejo, se prebudijo

čalo z zelo trdimi pristanki. Seveda pa je potrebno razumeti, da moji potresi 7 stopnje za nekoga niso niti
potresi 2 stopnje, ker imava različne percepcije, različne poglede na stvari. In vedno je tako, da je najhuj

čajne zavesti v drugo sfero, kjer začnemo
intenzivno delati na sebi, ko se zavemo, da nismo

čna. Prva smrt na poti ljubezni je, ko tvoje staro
če in povr

človeka, ki popolnoma prevzema odgovornost za svoje čajno je prvi korak
najte

čnemo hrepeneti po nečem bolj
Či čenje stare krame, pohi čanj, omejujočih čustev, ki nam ne slu č
naredijo prostor temu, kar se rojeva na novo.

čimo z vsem, kar je v nas. In največji paradoks, ki ga večina ljudi nikakor ne
more razumeti je, da ko ste se začeli premikati, ko imate dovolj ljubezni do sebe in čutite povezanost z
bo čenete spu čati v svoje globine. To pomeni, da ko imate
dovolj ljubezni in volje, da se spustite vase, ne glede na vse, čnete delo na sebi. Kar pomeni, da je
druga smrt pravzaprav kot bi iz de

čimi

In ko govorimo o

Na splo

In potreben je pogum, da se soo

Druga smrt predstavlja bitko med umom ter notranjo matrico ranjenosti in du

V SR E DI SMRT ALI PONOV NO ROJST VOŠ Č U -V SR E DI SMRT A L I PONOVNO ROJST VOŠ Č U -



Spust iz glave v srce razkrije bitko med omejenim, navezanim delom nas samih, ki živi v strahu in zanikanju ter
šo, ki pozna sr želje. Za mnoge je ta bitka izjemno dramati

ža vaše investicije v zunanjem svetu, ve
želite skriti in ohraniti skrite, ve še dragocene življenjske energije usmerjate v potrebe okoli teh

ranjenosti, bolj ko je vaša sre še zamenjujete za materijalne
stvari, težji bo ta prehod, ve ša identifikacija z zunanjim svetom, z
ljudmi in stvarmi bo dolo

žanjem, petimi ranami,
ki stojijo na poti iz uma v srce. In vsak posameznik se mora soo

š žim v enodnevnem druženju, kjer potujemo skozi
procese in se soo življenju. To kar je pri sr

življenjsko energijo, ki nam je dana vsak dan in da gremo tudi v notranje
dolgove na nivoju celic, ko celi

žnost, ne ponižanost, v ponižnost. Ponižamo se, ko se sramujemo stvari ali pa nas ponižajo drugi, ko nas
zasramujejo, zato je tako klju

žnost pomeni, da poznaš sebe, poznaš svoje meje, znaš re žiš ljudem in svetu in si v
so šavaš in po š, da te ljudje poiš

š, da te nekaj kli š kaj in kako. In ta klic te vodi v
to, da moraš darovati tisto, kar ti je najljubše, da bi se premaknil še globlje. Samo refleksija in notranji
vpogledi vase te vedno bolj vodijo po tvoji poti ljubezni, ki je usmerjena navznoter v tvojo Bit in ne v zunanji
svet in zunanje delovanje. In ve

š žem kje so ovire in kako
premagati te ovire na poti ljubezni. Kajti drauga smrt je to, kar pogosto imenujejo temna no še ali pa
temna no

šli
skozi, je ob drugem prehodu potrebno uporabiti srce, njegovo mehkobo in voljnost, predanost, da se
premaknemo skozi in presežemo to, kar nam ne služi ve

žile in so vas pripeljale do tukaj. Srce ne deluje skozi voljo, temve
š

Tretja sfera je mesto, kjer ste sebe spoznali v tolikšni meri, da lahko pomagate drugim skozi njihove prehode.
Gre za mesto, kjer vstopimo v popolnoma druga žrtve in ega ste se premaknili v zavedanje
da se stvari dogajajo skozi vas. Gre za razumevanje, da ste ocean v kapljici in ne kapljica v oceanu. Ker je
ve š žjih vibracij za vami, se lažje premikate skozi stvari in tudi precej
hitreje. Tukaj si v stiku s svojim višjim jazom, ki te ša je na tej stopnji
pridobila veliko zrelost in pozna mo Življenje je pretok, ki te

žnosti, pot posve š, temve
š.In ve

š nadaljevati brez
popolne predaje božanskemu v sebi. Popolno zaupanje in povezanost, ko ne š ve

š v enost in si vse kar je. In vendar to ni zadnja mala smrt na
naši poti ljubezni. Sledita ji še dve. Podrobnosti pa delim z udeleženci enodnevnega druženja Pot Ljubezni.
DIVINE.SI

čisto du čne čna, spet za druge manj. Vse je odvisno
od tega koliko je v igri zastavljeno. Večja kot je te čje kot so ranjenosti,
ki jih č va

ča odvisna od drugih ljudi in bolj ko delčke svoje du
č lahko izgubite, bolj se boste upirali. Va

čila kako intenzivna bo ta bitka.

Pot ljubezni govori o petih ranjenostih, s katerimi se je moral soočiti tudi Jezus pred kri
čiti s temi petimi ranami; izdajo, zanikanjem,

sojenjem, ločenostjo in zapu čenostjo. O njih podrobno razlo
čamo z njimi v svojem lastnem čnih ranah ključnega pomena je, da se

jih sramujemo, da jih skrivamo sami pred seboj in bolj ko smo”duhovno razviti” v svojem videnju samega
sebe, bolj se sramujemo določenih aspektov sebe, bolj jih skrivamo in več energije porabimo, da ohranjamo
te skrivnosti znotraj sebe.

čno energijo, ki jo telo potrebuje za regeneracijo uporabljamo za ohranjanje
iluzije. In od tukaj izhajajo vse bolezni in pomanjkanje energije. Druga smrt pomeni, da smo se voljni podati v
neznano, s polno vero vase in v boga, da je z nami, da nam je vedno na voljo. Druga smrt pomeni premik v
poni

čnega pomena, da razkrijemo svoje notranje osramočenosti sami pred seboj.
Poni či ne in vendar slu

čutju z ljudmi, jim pomagati, tudi če pomoč pomeni, da se ne vme čaka čejo
sami.

Druga smrt te sooči s tvojim klicem, ko se zave če, četudi ne ve

č ljubezni ko teče skozi tebe, bolj izstopijo vsi tisti deli tebe, ki niso ljubezen, ki
so zanikanje ljubezni. In moja vloga na poteh drugih je, da ozave čam, da poka

č du
č ega, ko se moramo z veliko mero iskrenosti pogledati v svojem notranjem ogledalu.

Če nam ob prvem prehodu pomagajo motivacija, volja in notranja odločenost, da boste

č. Na tem drugem prehodu uničite mnoge strukture,
opustite tehnike, ki so vam slu č skozi
dopu čanje.

čno paradigmo. Iz

čino či čenja in soočanja z občutki ni
če skozi tebe in iz tebe kreira v svet. Du

č predanosti. če skoz itebe v svet. In vse je v toku.

To je pot ljubezni, pot hvale čenosti, ko ni več delo, to kar počne č je ljubezen v akciji,
spontano, radostno iz notranjega vzgiba in ne ker je treba ali ker mora čina se nas nahaja na tem mestu,
smo pred tretjo smrtjo, v procesu kjer je potrebno opustiti vse mehanizme in strategije, afirmacije, ideale,
bogove, tehnike, sisteme, naučene metodologije, kontrolo in prepoznati, da poti ne more

čuti č ločenosti, temveč
popolno povezanost z vsem kar je. Ko se raztopi

Ironija je, da porabljamo dragoceno

In zopet je zanimivo to, da na tej poti skozi drugo smrt ne moremo uporabiti enakih orodij, kot smo jih od
prvem prehodu.

V SREDIŠČU - nadal jevanjeV SR E DI ŠČU - nadal jevanje



V

Vir: vizita.si

časih so sladke gazirane pijače uživali samo ob posebnih priložnostih, saj so jih dojemali kot razkošje. Danes
jih veliko ljudi uživa vsak dan. Poraba tovrstnih pijač se je po osebi od leta 1985 do danes povečala za dvakrat,
in sicer z 38 litrov na 100 litrov na leto. Tako ni nenavadno, da imajo sladke pijače vedno večji učinek na naše
zdravje.

A da so te tako škodljive, da bi moralo na njih biti opozorilo, da škodijo zdravju, so sedaj opozorili strokovnjaki,
ki so opravili zadnje raziskave. Biolog dr. Hans-Peter Kubis je skupaj s svojo skupino raziskovalcev prišel do
šokantnih odkritij. Ugotovil je, da že manjša uporaba sladkih gaziranih pijač ali "naravne" limonade v
pločevinki – dve na teden – upočasni presnovo človeka do te mere, da se kilogrami začnejo vidno nalagati in
se povečajo možnosti za srčno-žilne bolezni, visok krvni tlak in bolezni jeter.

Gazirana pijača

Sladke pijače lahko izzovejo odvisnost. Ne le to, raziskava je pokazala, da celo spreminjajo gene v mišicah, ki
nato začnejo za energijo namesto maščobe porabljati sladkor. Pri tem še ni jasno, ali so te spremembe genov
trajne ali ne. Naš metabolizem tako postane manj učinkovit in se težje spopada z dvigom sladkorja v krvi,
zaradi česar se povečajo možnosti za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. ''Sedaj, ko imam medicinske dokaze, se
sladkih pijač ne dotaknem več. Odkrito rečeno menim, da so sokovi z dodanim sladkorjem čisto zlo,'' je za
britanski DailyMail iskreno povedal dr. Hans-Peter Kubis.

Smo lahko odvisni od sladkorja?

Prepričan je, da sladkor v tekočini bolj škodi telesu kot sladkor v hrani in lahko povzroči celo fizično odvisnost:
''Telo veliko lažje absorbira utekočinjen sladkor, zaradi česar pride do hitrega povečanja sladkorja v krvi in
sproščanja občutkov ugodja. Hkrati možgani zmanjšujejo željo po drugih hranilih, kot so vitamini in minerali.
Sistem funkcionira precej podobno kot odvisnost od drog, zato nam pitje sladkih pijač lahko hitro preide v
navado. V laboratorijskih eksperimentih so podgane, ki so bile odvisne od kokaina in sladkorja, celo raje
izbrale sladkor kot kokain.'' A kot dodaja, vsi ne razvijejo odvisnosti od sladkorja, saj je to predvsem odvisno od
tega, kako močne odtegnitvene simptome ima posameznik, ko zmanjša količino zaužitega sladkorja.

Odvisnost lažje razvijejo otroci

Odvisnost precej lažje razvijejo otroci, zato je izjemno pomembno, da uživajo čim manj tovrstnih pijač. ''Pri
otrocih je več dokazov o odvisnosti. Ta se kaže kot razdražljivost, nervoza in stiska, ko prenehajo uživati sladke
pijače.'' Otroški možgani se namreč še razvijajo in so bolj nagnjeni k razvoju neizmerne želje po sladkorju. Kot
so zapisali v Evropskem žurnalu nutricionistov pitje sladkih pijač v otroštvu ustvarja odvisnike od hrane – še
posebej tiste nezdrave – in odvisnike od sladkih pijač.

Ne samo gazirane pijače, tudi nekateri sadni sokovi vsebujejo izjemno veliko sladkorja, zato so prav tako
problematični. ''Nekatere sadne pijače imajo celo več sladkorja kot najbolj sladke gazirane pijače,'' še pojasni
dr. Hans-Peter Kubis.

Sicer je raziskava dr. Kubisa le ena v nizu študij, ki dokazujejo, da sladke pijače škodijo zdravju. Študija,
objavljena marca, je moške, ki vsak dan zaužijejo eno pločevinko sladke pijače, opozorila, da imajo za 20
odstotkov večje možnosti za razvoj srčno-žilnih bolezni za razliko od tistih, ki ne uživajo teh pijač. Raziskava,
objavljena v Žurnalu ameriškega združenja za bolezni srca in ožilja "Circulation", je spremljala 42.000 moških
kar 22 let in pokazala, da so ljubitelji sladkih pijač bolj izpostavljeni boleznim ožilja in imajo nižje ravni dobrega
holesterola v krvi. V Žurnalu epidemologije raka, biomarkerjev in preventive so zapisali, da lahko le dve
gazirani pijači na teden podvojita možnosti za raka trebušne slinavke. In še bi lahko naštevali.

Zato je pomembno, da "za žejo" pijete vodo in nesladkane čaje, namesto kalorične malice med glavnimi
obroki pa si lahko privoščite sveže iztisnjen sok. Ostalim nezdravim sladkanim napitkom pa se izogibajte ali jih
uživajte res le ob redkih priložnostih.

ZA NIMIVOSTI - ŠKODL J IVO ST SLADKIH GAZIRANIH PI JAČZANI M I VOST I - ŠKO D L J I VO ST SLADKIH GAZIRANIH PI JAČ



Voznik taksija iz New Yorka je zapisal tole zgodbo:
Prispel sem na naslov in pohupal. Po nekaj minutah . Ker je bila to moja zadnja
vo

Samo trenutek,”
.

Po dolgi pavzi so se vrata odprla. Majhna 90-tih je stala pred menoj. Nosila je potiskano
obleko in majhen klobu 0. Poleg nje je stal majhen kov

Nikjer nobenih stenskih ur, nobenih okraskov, nobenih slik. V kotu je stala .

'Lahko odnesete kov ?' je rekla. Dvignil sem kov
. Sprejela je mojo roko in se po .

Kar naprej se je zahvaljevala za mojo prijaznost. 'Saj ni ni ', sem ji zagotavljal. 'Samo posku
.'

“Oh, tako prijazen fant”, je rekla. Ko sva pri , 'Ali lahko peljete
skozi sredi ?'
'To ni najkraj ,' sem jo opozoril.
'Oh, ni ,' je rekla. Nikamor se mi ne mudi. Sem na poti v hospic.

Pogledal sem v vzratno ogledalo. Njene o 'Nobene dru ,' je nadaljevala z mehkim
glasom. 'Zdravnik pravi, da mi ni ostalo veliko .' Tiho sem segel do taksimetra in ga ugasnil.
'Katera pot vam je najljub ?' sem vpra .

Naslednji dve uri sva se vozila po mestu. Pokazala mi je stavbo, kjer je neko
Vozila sva se skozi sosesko, kjer sta z mo

V

Ko so se prvi , “Utrujena sem. Pojdiva zdaj”.
V ti

De . Bila sta zaskrbljena in osredoto
.

Videti je bilo, da so jo pri .

Odprl sem prtlja .
'Koliko sem vam dol ?' je vpra .
'Ni ,' sem odgovoril.
'Vendar morate ,' je rekla.
'So ,' sem odgovoril.
Brez razmi . Trdno me je stisnila.
'Stari ,' je rekla. 'Hvala.'
Stisnil sem ji roko in odkorakal v motno jutranjo svetlobo. Za menoj so se zaprla vrata. Sli

.

Po tem nisem ve

Kaj bi se zgodilo,
?

.
Ljudje mislimo, da se . Vendar nas veli

čakanja, sem pohupal ponovno

ček s tančico, kot bi bila iz filma iz leta194 ček.
Stanovanje je bilo videti, kot da nihče ni

ček v avto, prosim ček in ga pospravil v prtlja
časi premaknila proti robniku

č
čin, kot bi si

če mesta

č hudega

či so se iskrile. č
časa

č delala kot upravljalka v dvigalu.
čenca. Ustavila sva se pred trgovino s

pohi časih plesi če in kjer je plesala kot mlado dekle.

časih me je prosila, naj zmanj

čez obzorje je naenkrat rekla

čena, ko sta
opazovala vsak njen gib

čakovali

ček, ter ga odnesel do vrat. ček

č

č pobral nikogar v tej izmeni. Vozil sem se brezciljno izgubljen v razmi Čez ves dan
praktično nisem spregovoril.

če bi ta čakano hotel čimprej zaključiti svojo izmeno?
Kaj če bi jo zavrnili ali pa bi po prvem hupanju enostavno odpeljali

Če takole na hitro pogledam, mislim, da je bila to najpomembnej
častnih dogodkov častni dogodki pogosto ujamejo

nepripravljene, ko se ne zavedamo, lepo zaviti v to, kar mnogi sodijo kot majhne ali nepomembne stvari.

žnja v tem dnevu, sem pomislil, da bi kar odpeljal, vendar sem namesto tega parkiral avto in se napotil do
vrat hiše. Potrkal sem in zaslišal: “ glas starejše ženske. Nato sem zaslišal kot bi nekdo nekaj
vlekel po tleh

ženska v njenih

živel v njem že leta. Vse pohištvo je bilo prekrito z rjuhami.
škatla polna fotografij in steklovine

žnik in se vrnil, da
bi ji pomagal po stopnicah

šam pomagati
svojim potnikom na na želel, da bi delali z mojo materjo

šla do taksija, mi je dala naslov in nato vprašala
š

ša pot

žine nimam ve

ša šal

žem živela kot mladoporo
štvom, kjer je bilo v š

šam ali ustavim pred stavbo ali na vogalu, kjer sva samo sedela in strmela v
temo zunaj, brez da bi karkoli rekla.

žarki sonca plazili
šini sva se vozila do naslova, ki mi ga je dala. Prispela sva do majhne stavbe senatorija in zapeljal sem po

dovozu do vhoda.

žurni osebi sta stopili skozi vrata takoj, ko sem parkiral

žnik in vzel njen majhen kov Žensko so medtem posadili v vozi
žna šala in segla v svojo torbico

zaslužiti za preživetje
še drugi potniki

šljanja sem se sklonil in jo objem
ženski ste polepšali dan. Izkusila sem droben trenutek radosti

šati je bilo kot bi se
zaprlo življenje

šljanju.

ženska dobila jeznega voznika, ki bi neu

ša stvar, ki sem jo naredil v svojem življenju
življenje vrti okoli veli
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1. avgust od 11:57 do 3. avgust do 15:59, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev. Na
te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

2. avgust ob 05:29 je polna Luna v ozvezdju Vodnarja. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih
področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem
ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

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

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustiti iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo,
vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.
Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

3. avgust od 15:59 do 5. avgust do 23:00, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov
telesa, v teh dneh, deluje dvojno.

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.

Dober dan za pranje perila.

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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5. avgust od 23:00 do 8. avgust do 9:29, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje
napetosti iz glave, 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.

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.

8. avgust od 9:29 do 10. avgust do 22:12, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah,
vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v
roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.

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.

9. avgust ob 20:56 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju,
nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

10. avgust od 22:12 do 13. avgust do 10:29, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v
členkih, ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik,
bronhiji.

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 krepimo vzorce, ki pomagajo k komunikaciji.
Dober dan za zračenje stanovanja.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

13. avgust od 10:29 do 15. avgust do 20:06, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki čistijo 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.
Dober dan za pranje perila.
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15. avgust od 20:06 do 18. avgust do 2:34, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno sproščanje
energij v srcu, hrbtenici, krvnem obtoku, medvretenčnih ploščicah. 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.
Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

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

Ob mlaju se situacija pozna tudi v prometu, takrat ljudje veliko bolj ignorirajo prometne predpise, zato je
pametno biti nekoliko bolj potrpežljiv in voznikom, ki jih »razganja« dati nekoliko več prostora, saj konec
koncev, če pride do nesreče imate škodo v vsakem primeru, ne glede na to, ali ste krivi ali ne.

V astrologiji velja, da ko je nek planet v osrčju Sonca, po astrološko v Kazimi, ima le ta še posebno moč, takrat
sta Yin in Yang v popolnem zlitju, zato je takrat planet še posebej močan.

17. avgust od 17:49 do 18:13 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so srce, kri, hrbtenica, medvretenčne
ploščice.
Nič ni treba komplicirat. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

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.

18. avgust od 2:34 do 20. avgust do 6:46, 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 boste
naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo okolico, če boste spustili iz svojega življenja
ljudi, ki jih imate »v želodcu«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj
vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere
lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

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

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

17. avgust ob 17:56 je mlaj in sicer v ozvezdju leva.
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20. avgust od 6:46 do 22. avgust do 9:55, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev 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.

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

22. avgust od 9:55 do 24. avgust do 12:51, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje energije v spolne
organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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
pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

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.

24. avgust ob 15:55 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

24. avgust od 12:51 do 26. avgust do 16:00, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v stegna,
jetra, kolke.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, tudi z odnosom do boga, je smiselno delat afirmacije
da imamo tukaj vedno polno podporo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
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26 avgust od 16:00 do 28. avgust do 19:39, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za krepitev energij v kosteh,
sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

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. 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.

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.

28. avgust od 19:39 do 31. avgust do 0:32, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev.
Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

31. avgust ob 15:59 je polna Luna v ozvezdju Rib. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije, če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih
področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem
ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.
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«.
Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

31. avgust od 0:32 do 2. september do 7:38, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh
delov telesa, v teh dneh, deluje dvojno.

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.

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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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.
Dober dan za pranje perila.

Za zalivanje je situacija podobna kot pri gnojenju. Ob rastočih lunah voda prehitro odteče in zalivanje se skoraj
ne pozna, saj gre vsa voda zelo hitro v podtalnico.
Zalivanje ob padajočih lunah precej bolj okrepi rastline, vlaga se tudi dalj časa obdrži v zemlji.

Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 2. avgusta do 17. avgusta.

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.

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.

Do 2. avgusta in od 17. avgusta naprej 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.

Zalivanje vrta:
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Posebno opozorilo:

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

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.
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 hrbtenice:

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

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

Zvone Turk
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

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

Zdaj je čas za veselje. Dobili boste priložnost za zabavo in aktivnost. Polni boste energije in zelo dobro se
boste počutili. To je prijeten čas, primeren za druženje ob skodelici čaja ali kave, obisk koncerta ali bogato
večerjo s prijatelji ali v družinskem krogu. Organizirajte piknik ali dru

Začutili boste željo po druženju s prijatelji in znanci, kar vam bo ponudilo mnogo priložnosti za
komunikacijo in nove stike. Ljudje vam bodo radi priskočili na pomoč in pomembno je, da se jim primerno
zahvalite. Nekateri vaši projekti se zaključujejo in modro je, da si naberete moči za nove, s sprehodi v naravi,
ob vodi. Narava vas bo polnila in vas spominjala na lepoto trenutka, lepoto dru

Pomembno je, da ostanete z obema nogama na Zemlji in ohranite trezno glavo, še posebej pri
nakupih.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Modri topaz

Energija meseca vam bo zelo domača, vendar ne bo dopuščala preveč kreativnosti. Kreativno izražanje vam
bo prišlo zelo prav, saj vam bo pomagalo, da se umirite in pogledate navznoter ter hkrati ne zapadete v
otopelost. Umirjenost bo ključnega pomena v tem mesecu, saj se lahko soočite s pravo malo notranjo
revolucijo. Izogibajte se impulzivnim reakcijam, ko se pojavi notranje nezadovoljstvo.

Pomembno je, da upoštevate svoje izkušnje in se odločate modro in po tehtnem
razmisleku. Mesec bo čas notranjih sprememb in pomembno je, da se o svojih skrbeh in strahovih lahko z
nekom pogovorite. Prijateljski pogovor vam bo dobro del. Pomembno je tudi, da se spo

Čas je za spremembe ugoden, vendar ob smotrnem načrtovanju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Amazonit, Smaragd

Pokazalo se vam bo veliko možnosti in priložnosti. Do vas bodo pritekale nove situacije in nove izkušnje.
Brezskrbnost in dinamika vam bosta omogočili, da opravite veliko opravil, da zlahka komunicirate z ljudmi in
težave, ki se pojavijo razrešite zlahka ali pa jih v razreševanje predate drugim ljudem. Pomembno je, da ste v
svoji komunikaciji jasni in da si vzamete čas za pogovor s svojimi prijatelji. Jasnost bo klju

Zaradi intenzivnosti dogajanja okrog vas, je pomembno, da si vzamete dovolj časa za počitek.
Pretiravanje v nobeno smer ni modro in spro

Zelo opazni boste, zato bodite pozorni na to, kakšen vtis želite narediti na druge.
Zato se držite dogovorov, bodite točni in vedno urejeni.
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Herkimer diamant

To bo obdobje novih načrtov, videnj in ciljev, ki jih boste morda le zaslutili in se še ne bodo pokazali v celoti.
Po zelo aktivnem preteklem mesecu bo to nedvomno mesec počitka in notranjih vpogledov. Lahko se boste
počutili ranljive in boste imeli občutek, da je veliko težje komunicirati z ljudmi okoli vas. Začutili boste potrebo
po tem, da se umaknete vase in se morda posvetite meditaciji, umirjanju, branju knjig. Izjemno pomembno
je, da si dopustite, da se umirite, se sprostite, si vzamete

Vaša intuicija bo izjemno močna. Vaša fizična in mentalna moč pa
bosta zmanjšani, vaše telo potrebuje počitek a hkrati nežno razgibavanje. To je čas notranjih vpogledov,
soočanja s potenciali in talenti znotraj, zato bo navzven težko doseči kakršen koli napredek. Pomagajte si z
glasbo, poslu
Kristali, ki lahko pomagajo: Petalite, Selenit

ženje ob vodi, ki je vaš najljubši element
in vas podpira.

ženja in pomembnost tega
trenutka zdaj.

Še posebej je
pomembno, da v medsebojnih odnosih ne pozabite nase, kajti lahko se zgodi, da boste izzvani ravno tam, kjer
je vaša najšibkejša to

š žo bo v
tem mesecu dobrodošla.

šajte prijetno, umirjeno glasbo in dovolite, da se popolnoma sprostite.

čka.

čijete in si naberete
moči.

čnega pomena na
vseh področjih.

čanje skozi fizično aktivnost kot je plavanje ali skozi masa

čas za dolge sprehode v naravi. Ravno lepota narave
bo za vas v tem mesecu ključnega pomena.
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Mesec bo od vas zahteval premišljeno delovanje. Verjetno boste še vedno čutili umirjenost, čeprav se bodo
stvari začele premikati naprej. Pomembno je, da se ne prenaglite, kajti prehitre odločitve se lahko izkažejo za
slabe in premajhna količina informacij vas lahko zaustavi na vaši poti. Zato je v tem mesecu idealno zbiranje
informacij, postavljanje načrtov in oblikovanje idej, še vedno pa ni preveč primerno, da nove ideje predstavite
drugim, ker ne boste dobili podpore, ki si jo želite. Počakati bo potrebno še en mesec, preden boste svoje
ideje predstavili v svetu. Načrtovanje in izobraževanje, branje knjig in zbiranje informacij pa so dejavnosti, ki
prinašajo rešitve za prihodnja obdobja. Tudi sprehodi v naravi vas bodo navdihnili in vam ponudili mnogo
odgovorov skozi nenavadna sre
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Sugilit

To je čas novih začetkov. Čas, ko imate pretanjen občutek za ljudi. V odnosih boste spontani in prevzeli boste
pobudo za izpeljavo projektov in idej, ki ste jih postavili v prejšnjih mesecih. V vas se je prebudilo novo
življenje in to bo srečen in entuziastičen mesec za vas. Imeli boste ogromno energije in novih idej. To je čas, ko
je napredek odvisen predvsem od vaše iniciative in vas samih, vendar ne pozabite na sprostitev, da ne boste
pregoreli. Vzemite si kak vikend samo zase, za sprostitev in u
Izkoristite ta čas za nove projekte in nove podvige. Zaupajte sebi in svojim notranjim občutkom, saj vas
energija podpira v hitrih in natančno premišljenih akcijah. Vendar pa bodite preveč nepopustljivi in ne silite
stvari za vsako ceno!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Tigrovo oko

Pred vami je mesec, ko se boste odločali kaj je tisto, kar vam ustreza in s čimer boste nadaljevali v prihodnosti
ter kaj je tisto, kar ni v skladu z vami in boste to opustili. Še vedno se bo veliko dogajalo in imeli boste dovolj
energije, da nadaljujete s projekti, ki ste jih že začeli. Začeli se bodo kazati prvi konkretni znaki vaše pretekle
dejavnosti. Okrepite dejavnosti na področjih s katerimi ste zadovoljni in opustite tista, ki niso obrodila sadov.
Pomembno je, da obvladujete skrajnosti pretirane samo kritike in samohvale. Vzemite si dovolj časa za
počitek in poskrbite zase, da ne bi pregoreli. Vaš občutek za lepoto je povečan, počutili se boste srečni in
polni energije. Ob

Tudi aktivnosti v naravi so v tem poletnem mesecu za
Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Zeleni Kalcit

Mesec bo pokazal, kaj lahko naredite še bolje! Navidez vsakodnevne situacije vam bodo prinašale nove
možnosti spoznanj. Sporočila bodo prihajala zelo jasno in zlahka boste prepoznali, kaj je potrebno izboljšati ali
spremeniti. Zdaj je pravi čas, da se skušate iz vsake situacije kaj naučiti! To je čas za opazovanje in učenje.
Vendar pozor, to ni mesec primeren za radikalne spremembe in hitre preobrate, to ni čas velikih akcij.
Ostanite osredotočeni, bodite prisebni in mirni v tem mesecu. Prisotnost tukaj in zdaj je klju
Karkoli bi želeli spremeniti, počakajte do naslednjega meseca, ne delajte stvari »na vrat na nos«. Umirjenost
je za vas klju V tem mesecu utegnete srečati vam ljubo osebo iz vaše
preteklosti. Pogovorite se z njo!
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Zeleni turmalin

Prišel je čas, ko bolj kot razmišljanje pomaga premišljena, konkretna in organizirana akcija. To je čas žetve
tega, kar ste v preteklih petih mesecih sejali. Prišel je čas, ko boste z veliko lahkoto postorili vse tisto, kar ste
zadnjih nekaj mesecev dajali na stran. Opravite vsa dela kar se da sproti! Dobili boste potrditve preteklih
dejanj in finančno bo to mesec, ki bo uspešen, če ste svojo setev dobro zastavili. To obdobje od vas zahteva
premišljeno delovanje na področjih, ki ste si jih zastavili. Čas ni primeren za nove ideje in navdihe, raje delujte
v skladu z že zastavljeno smerjo. Uživajte sadove svojega preteklega dela in svoj čas posvetite stvarem v
katerih resnično uživate. U
Kristali, ki lahko pomagajo: Kianit, Obsidijan

čanja in na neobičajne načine.

čutek lepote povečajte z obiskom kak

čnega pomena.

čnega pomena pri vseh va

čite v svojem vsakodnevnem

živanje v aktivnostih, ki jih imate res radi.

šnega dobrega koncerta ali razstave v družbi tistih, ki
so vam najbližje. želene. Predvsem uživajte!

ših aktivnostih.

živajte v lepoti trenutka in lepoto poiš življenju.
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Centaurium erythraea (Tavžentroža)

T

Navadna tavžentroža (Centaurium minus) uspeva na senožetih in jasah, ljubi apnen

Beseda Centaurium je nastala iz grške kenta r eion - tako se je v grški mitologiji imenovalo bitje, ki je bilo pol
konj, pol človek. Centavri (ali kentavri) so veljali za zelo vešče zdravilce. Prvi, ki je odkril zdravilne moči
tavžentrože, je bil antični kentaver Herion, po katerem je tudi dobila botanično ime. Skrivnosti tavžentrože mu
je razkril grški bog medicine, z njo pa je nato pozdravil samega Herkula, ki se je ranil z zastrupljeno puščico. Že
iz tistih časov velja za čudodelno rožo, ki je kos domala vsaki bolezni. Ljudska etimologija je ime spremenila v
»centum aurei« (sto zlatnikov). Iz tega se je razvilo najprej ime „sto zlatih zeli“, ki ga najdemo do 16. stoletja,
nato pa „tisoč zlatih zeli“, kar priča o tem, kako zelo cenjena je bila rastlina. Rimljani so jo imenovali zaradi
njenega grenkega okusa Herba felis terrae, kar pomeni „zel zemeljskega žolča“. Zdravniška uporaba
tavžentrože je dokazana že v času Hipokrata (5. in 4. st. pred n.š.). Dioskurid jo je priporočal kot purgativ,
emenagog, zdravilo za oči in za rane.

Roža tisočerih moči je bila med našimi predniki eno izmed najbolj priljubljenih zelišč. avžentroža spada v
družino Gentianaceae – sviščevke. Ljudska imena, ki so še označujejo, so centaver, cintara, cintaver, čantara,
glistnik, gorčica, grenka trava, griževec, griževnjak, grižne rože, jezerica, kitica, svedrec, svedric, tisečula,
tisočnica, trešlika, trešiljka, zlati grmiček.

Tavžentroža raste po vsej Evropi vse do polarnega pasu, v Severni Ameriki, severni Afriki in zahodni Aziji. Rada
ima vlažne gozdne poseke, robove poti in gorske previse do višine 1400 metrov.

čast, ilovnat in topel svet, a
če je treba, se prilagodi tudi močvirni zemlji. Od julija do septembra nabiramo cvetočo zel. Pri tem pazimo, da
jo porežemo nekaj centimetrov od dal, nikakor pa je ne trgamo, saj se bo tako iz zemlje izpulila cela rastlina.
Simon Ašič je svaril: »Ljudje jo žal zares pulijo. Za božjo voljo, naj bi jo rezali, sicer jo bomo čisto zatrli!« Zelišče
nato povežemo v šopek ter ga na hitro posušimo v senčnem in zračnem prostoru.

Naši padarji so svetovali: »Komer se riga, naj to vodo (čaj) pije. To vodo piti, je dobro božjastnim ljudem. Ta
voda je za modrom ali če trebuh boli.« V ljudskem zdravilstvu so tavžentrožo pogosto uporabljali pri povišani
telesni temperaturi, slabokrvnosti, bledici, želodčnih in težavah z jetri, presnovnih boleznih, predvsem
maščob, kožnih izpuščajih, splošni slabosti in izčrpanosti.

V ljudskem zdravilstvu se uporablja za zdravljenje anoreksije, pri pomanjkanju apetita in pri slabi prebavi ter
prebavnih motnjah. Grenčine delujejo tako, da pripravijo prebavila na prebavo posredno preko zaznavanja
okusa. Oster okus zbudi prijetnega, slast, ki pri tem nastane, pa spodbudi prebavne žleze, da začnejo izločati
prebavne sokove, zaznaven pa je tudi neposreden učinek na prebavne žleze. V želodčno sluznico priteče več
krvi, izločati se začnejo slina, želodčni sok in žolč, želodec se hitreje prazni, poveča se gibanje črevesja, izboljša
pa se tudi vsrkavanje prebavljene hrane. Zaradi večjega izločanja želodčne kisline se zavre rast črevesnih
mikrobov, ki povzročajo krče, napenjanje in drisko.

Tavžentroža je zaradi snovi, ki jih vsebuje, v glavnem zaradi grenčin, eteričnega olja in magnezijevih soli, ena
najboljših zeli za bolni želodec. Spodbuja izločanje prebavnih sokov, zato po njej segamo pri slabem apetitu in
želodčnih težavah, ki so posledica pomanjkanja želodčnega soka. Krepi oslabelo delovanje želodca, zavira
motnje pri praznjenju želodca, preprečuje napihovanje, odpravlja lenost želodca in črevesja in spodbuja
prebavo. Uporablja se tudi pri zdravljenju anoreksije oz. psihogeno pogojenega zavračanja hrane pri mladih
dekletih. Tavžentroža velja tudi za podporno sredstvo pri slabem krvnem tlaku, slabih živcih in slabokrvnosti.
Po kemo- in radioterapiji se priporoča nekaj časa uživati njen čaj. Slednji je učinkovit tudi pri slabo celečih se
ranah.

Čaj v obliki preliva ali poparka
Eno čajno žličko posušene in zrezane tavžentrože prelijemo s skodelico mrzle vode, pustimo stati šest do osem
ur in občasno premešamo. Potem čaj precedimo in ga le toliko segrejemo, da ga lahko pijemo. Pijemo po eno
skodelico čaja najmanj pol ure pred obrokom. Lahko pa ga pripravimo tudi v obliki poparka: eno do dve čajni
žlički droge prelijemo s skodelico vrele vode in pustimo stati pet minut, nato precedimo in pijemo – prav tako
po eno skodelico čaja pol ure pred jedjo, nikdar tik po jedi. Na dan popijemo – po požirkih - dve skodelici čaja.
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Najnovej

Rde daje kot karotenoid,

tako

Likopen vam tega pomaga tudi do

Ste morda eden tistih, ki so vam v preteklosti razlo

, ki so jih opravili v Veliki Britaniji, so pokazale, da karotenoidno barvilo likopen, ki obarva
paradižnik rdeče, preprečuje nekatere oblike raka, saj zmanjšuje škodo, ki jo povzročajo prosti radikali.

Nekdaj so zmotno menili, da je paradižnik nevaren in strupen, zato je postal priljubljen šele ob koncu
dvajsetega stoletja. Čeprav je sestavljen iz 92 odstotkov vode, vsebuje 13 vitaminov, 17 mineralov in številne
druge rastlinske sestavine. Je dober vir kalija in betakarotena ter zadovoljiv vir vitaminov C in E. Ste vedeli, da
dva srednje velika paradižnika vsebujeta le 22 kalorij? Prav zaradi tega je paradižnik dobrodošel pri vsaki dieti.

čo barvo paradižniku likopen, ki največ pripomore k zdravilnemu učinku paradižnika.
Paradižnik ima pomembno vlogo pri zmanjševanju tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Likopen s svojim
antioksidacijskim delovanjem v telesu nevtralizira proste radikale in preprečuje poškodbe celic in celične
membrane, kar pa preprečuje nastanek vnetij.
Ker je bogat s kalijem, pripomore k doseganju primernega srčnega tlaka, zaradi kombinacije vitaminov B6 in
folatov pa je učinkovit pri preprečevanju nastanka bolezni srca. Znanstveniki so ugotovili, da ljudje, ki uživajo
velike količine paradižnika, redkeje umirajo za vsemi oblikami raka, v primerjavi s tistimi, ki paradižnik uživajo
redko.
Poleg tega je likopen pomemben del antioksidacijske obrambne mreže v koži, saj ji lahko zviša zaščitni faktor
in tako poveča možnost samozaščite kože pred škodljivimi sončnimi žarki. Vse te lastnosti pa veljajo za kuhan
paradižnik, ki je veliko bolj zdravilen kot svež. Da bi izkoristili kar največ zdravilnih zmožnosti likopena,
strokovnjaki priporočajo uživanje paradižnika ne samo v solatah, ampak tudi v omakah in juhah.

Redno uživanje velikih količin sadja in zelenjave je sestavni del zdrave prehrane. Epidemiološke študije so
pokazale, da prehrana z obilo likopena varuje pred nekaterimi vrstami raka. Ugotovili so, da je redno uživanje
paradižnikovih izdelkov v obratni povezavi s tveganjem za nastanek raka prebavnega trakta med Italijani. V
šestletni študiji, ki so jo opravili na Harvardski šoli za medicino in javno zdravje, so preučili prehrano več kot 47
tisoč ljudi. Od 46 preučevanih vrst sadja in zelenjave, ki so jih uživali ljudje, so samo paradižnikovi izdelki, ki so
bogati z likopenom, pokazali pomembno povezavo z manjšim tveganjem za nastanek raka prostate. Z
naraščanjem uživanja paradižnikovih derivatov se povečuje raven likopena v krvi, s tem pa se zmanjšuje
tveganje za nastanek raka prostate. Študija je še pokazala, da visoka temperatura, ki jo uporabljajo pri
predelovanju paradižnika, le še povečuje biodostopnost likopena.

Redno uživanje paradižnika zmanjšuje tveganje za nastanek raka na prostati, tveganje za nastanek
agresivnih tumorjev na prostati pa zmanjša za kar 50 odstotkov. Novejše študije kažejo, da je paradižnik
varovalno živilo tudi pred rakom dojk, materničnega vratu, mehurja, prebavil in pljuč.

poleg kakovostnega načina do sitosti. Likopen je znan borec v boju proti
raku prostate in nekaterih drugih vrstah raka, bolezni srca in ožilja ter drugih resnih bolezni.

Telo lahko absorbira likopen iz paradižnika, tudi če je ta predelan v sok, omako ali kečap. Kemična oblika
likopena, ki ga najdemo v paradižniku, se spremeni v skladu s temperaturno spremembo, ki ji je bil
izpostavljen med procesiranjem, tako da ga telo lažje absorbira.

Likopen se v telesu kopiči v jetrih, pljučih, prostati, debelem črevesu in koži. Njegova koncentracija v telesnih
celicah je navadno višja kot pri vseh drugih karotenoidih.

žili, da paradižnika ni modro jesti, ker spada v skupino
razhudnikov, da je strupen in vsebuje cel kup nevarnih snovi?

še raziskave
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Ko sem prejela svojo ponovno povezavo sem ob tem dobila jasno sporo

Dejstvo je, da smo danes precej bolj lo

zemeljskimi zmajevimi linijami preko 'aksiatonalnih linij'. Aksiatonalne linije
so del našega galaktičnega telesa in so odprte na koncih, tako da se povežejo na zvezdne sisteme. Povezane so
na sečišča meridianov, vendar niso trajno povezane na zmajeve linije. Aksiatonalne linije so del sistema
magnetne mreže pete dimenzije, ki takrat, ko je aktivirana ustvari zaprt krogotok, ki omogoči svetlobi, da
steče v telo. Ta sistem je podoben principu Wheatstonovega mostu, kjer kakršen koli neuravnovešen tok
sproži frekvence, ki takoj vrnejo sistem nazaj v ravnovesje.

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

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

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

Telo je replika celotnega Univerzume, kot je podplat v refleksologiji energetski zemljevid in povezuje nazaj v
sistem celotno telo. Tako človek predstavlja celoten Univerzum in lahko vpliva na celoten Univerzum.
Aksiatonalne linije so strune, ki nas povezujejo s celotnim Univerzumom, nas povezujejo z našo preteklostjo in
prihodnostjo in programirajo našo DNK.
Pred 12.000 leti je človek imel v svojem kot jajce oblikovanem energetskem polju tokokrog pete dimenzije, ki
mu pravimo aksiatonalna mreža. Ta notranja mreža je bila poškodovana, sežgana skozi pulz z Oriona, da ne bi
človeštvo oskrunilo drugih zvezdnih populacij, kot se je to zgodilo v času Atlantide. Človeštvo se je spustilo v
tridimenzionalno realnost. Ta tridimenzionalna realnost (gre za tri prostorske dimenzije) nas je zaslepila, tako
da smo videli le materialni svet. Vsa zavest nebes/auričnih teles/oktav komunikacije in realnosti, telepatija in
vse ostalo je bila človeštvu odvzeta. To je povzročilo, da je bila višja fizika in razumevanje delovanja notranjih
ravni, nerazumljiva.

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

Osebno ponovno povezavo opravljam v skladu z u

čilo svojih vodnikov, da gre za
iniciacijo. Kasneje, ko sem se samega procesa učila, sem ob tem dobila čanska svečeni

čanje niso več potrebni, saj ozave čamo sami sebe v medsebojnih odnosih. Vendar
sem sama opazila, da te ponovna povezava postavi na tvojo pot du

čeni sami od sebe in da zaradi tega te
čenost v nas samih povzroči tudi ločenost v zunanjem svetu. Sam proces osebne ponovne povezave

omogoči povezavo z zemeljskimi

čenji, ki sem jih prejela s strani boginje Isis, ki mi je
podrobno razlo čakre, vsa telesa, kje so pomembne točke za ponovno rojstvo skozi
katerega potujemo. Osebna ponovna povezava je zame posvečen obred, ki poteka v dveh delih. Eden je vedno
bolj posvečen povezavi z Zemljo in drugi z Vesoljem. Več informacij na spletni strani ali preko e-maila.

številne uvide v egip ška
življenja in kako smo v templjih izvajali to in podobne aktivacije sistema meridianov v telesih iniciatov, ki so se
pripravljali na svoje iniciacije v templjih.
Dandanes templji za ozaveš š

šne izbire, da te poveže s tvojim bistvom, s
tvojo božansko bitjo in da sledenje tvojemu klicu sledi kar samo od sebe.

žje samo iniciacijo opravimo sami.
Kajti lo

žila, kako se aktivirajo vse
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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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