
Pozdrav svetlobe !
Pa je pred nami zadnja številka. Nekateri vedo povedati, da je tole leto kar zletelo skozi in sploh ne
vedo kam je šlo. In vendar je res, tik pred vrati je novo leto, nove priložnosti, novi izzivi.

Naj bo leto 2013 takšno, kot si ga boste naslikali v sebi in naj se sr želje uresni

š š
ži ve

še, da je to stvar vsakega od nas in da nas energija
ne podpira v tem, da bi to lahko preložili na kogarkoli.

š vizije za naprej se iluzija v kateri živiš vedno bolj seseda sama vase in kar je moje opažanje
je, da velika ve želijo. Zunanje želje naše osebnosti nam ne
zadostujejo, da bi

š kdo v resnici si, kaj je tvoja avtenti

žijo in podpirajo tisto, kar dajemo iz sebe v svet in sama vedno bolj opažam, da
š v sebi kaos, neopredeljenost, zmedo in obup, je to to

š š ta kaos, nejasnost, zmedenost in obup. In to je za
š, da ti naro š kaj naj se v tvojem življenju dogaja in za š naro

želite. In
žite na druženjih, kjer o teh temah na dolgo in široko

razglabljamo skupaj. Povratne informacije so navdušujo
življenja vseh tistih, ki prihajajo v stik z menoj.

Želim vam, da se

čne čijo.

Zadnji mesec v letu bo nedvomno zanimiv, kajti pred nami je veliko letno či čenje stvari in opu čanje
vsega, kar nam ne slu č. Pospremljeno je z veliko mero nezadovoljstva, jeze in strahu, ki prihaja iz
ljudi in morda bomo tokrat le dojeli, da je vse to na

Če nima
čina ljudi nima vizije in ne ve, kaj si sploh

čutili notranjo izpolnjenost, kar vedo povedati tako bogati kot revni. Dokler ne
najde čnost v tebi, ti nihče ne more pomagati zunaj tebe.

Energije sveta nam slu
če čuti čno tisto kar ti energije zunaj tebe
ustvarijo, okoli čine v katerih lahko čuti čaran krog,
dokler ne dojame ča čne čati drugače.

Naročite torej v tem decembru zase vse tisto kar si če ugotovite, da vam ni čisto jasno kako
naročanje poteka, se mi lahko pridru

če. In tudi zame je izjemno izpolnjujoče, da
lahko pozitivno vplivam na

čimveč igrate in da z lahkotnostjo in milino kreirate zase leto 2013, ki je pred vrati.
In prosim, spomnite se na to Resnico, da Kreirate in da lahko svoje kreacije tudi spremenite :)

Taja Albolena

“Razsvetljenje je destruktiven proces. Ni

Enlightenment is a destructive process.
It has nothing to do with becoming better or being happier.
Enlightenment is the crumbling away of untruth.
It's seeing through the facade of pretence.
It's the complete eradication of everything we imagined to be true.”

― Adyashanti

č nima opraviti s tem, da postaja čen.
Razsvetljenje je odpadanje vse neresnice. Ko vidi

š boljši ali bolj sre
š skozi zunanjost pretvarjanja.

Gre za popolno izkoreninjenje vsega, kar smo si predstavljali, da je res.

MISEL MESEC AMISEL MESECA

stevilka 78 december 2012
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V tem 22 dni trajajo bomo sre
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12.12.2012 LaLuna sveti krog,

čeva 13

čeva 13

Druženje je brezplačno

ČA

Ženska v svoji polni mo ške.

ŽANSKE ŽENSKE.

ši

ši

ŽI

Sre

ženje Potovale
bomo skozi sedem obrazov Božanske Ženske. Kajti p

ši ženske

Žensk ! Druženje je namenjeno aktiviranju, zdravljenju in povezovanju ženske z njeno
maternico, povezovanju z maternico Zemlje in kozmi

ša duša izraža v
svetu.

čanja s čno. Prijave
so obvezne! Vse podrobnosti na spletni strani: http://www.divine.si/divinefeminine/zvspm.html

ob 18.uri Tempelj Divine, Miklo čeva 13 srečanje za ob mlaju. Tokrat
bo izjemno močno zaradi sidranja svetlobe zaradi praznika svetlobe boginje Lucije. Prispevek 26€. Prijave
obvezne!

amo
čno maternico. Kot so se včasih v templjih svečenice

povezovale skozi maternico in preobražale energije je sveti krog žensk namenjen svetosti.
Ker gre za izjemno priložnost povezave s kozmično maternico, ki bo v tem času izjemno aktivna, saj po stari
legendi na noč zimskega solsticija kozmična maternica ponovno rodi sonce, bo srečanje zelo posebno.

, vaš prispevek je donacija v izbrani dobrodelni akciji.
Prijave so obvezne

zaradi rezervacije prostora.

č e z novim
čem popotovanju se vsak dan čali z arhetipi, skozi katere se na

č o notranjem popotovanje na povezavi: http://www.divine.si/divineawakening/svetidnevibozica.html

oznavanje svojih notranjih zaveznikov iz arhetipskega
sveta je ključ, ki odklepa vrata do razumevanja sebe in svojih najglobljih plasti. Ko si pridobimo
razumevanje svojih arhetipskih zaveznikov spoznavamo sami sebe in razumemo zakaj v določenih situacijah
odreagiramo na določen način. Sobota bo odstrla prve tri, nedelja druge tri arhetipe. V torek 11.12.2012 se
bomo dobile ob 18. uri, ko se bo odstrl .

je 9
celodnevno druženje od 9. do 18. ure z odmorom za kosilo med 13. in 15. uro.

a Glavna tema dru

Prispevek .

še zadnji arhetip, naša sve Prijave obvezne.

žarevanje Duše in Povezanost Duha.
ša s s bo. ženja

bo negovanje svoje ženske esence in kako stopiti v stik s svojo polno mo živati
življenje kot Ženske, z velikim Ž. Prijave obvezne!

čenica. Prispevek

,v Ljubljani
Spoznale

bomo Veličastnost telesa, Iz Čas je, da se spomnimo kako lahko
spremenimo svet s tem, ko poskrbimo zase in kaj to pomeni, kaj to prina

čjo. Čas je, da začnete u

350€

ČNA
15.12.2012 V.I.P dan za Boginjo BODI KAR SI - BODI
AVTENTI !

108€

21.12.2012 ČER.naslednji Ve
am

Tradicionalno je to dogodek,
ko se obdarujemo, zato vas prosim, da s seboj prinesete majhno darilce za izmenjavo.

Prijavite se preko e-maila in prejeli boste navodila kako poravnati vaš prispevek 44€ za notranje
popotovanje Spoznaj sebe. Ob potrdilu plačila boste prejeli geslo in uporabniško ime za vstop na posebno
spletno stran Spoznaj sebe skozi 22 notranjih arhetipov, kjer vas bodo vsak dan čakala navodila za dan in
zvočni zapis z vodeno meditacijo za vsak dan od 22.12.2011 do 12.1.2012.
Letos pa je prvi

ŽENSKI VE čer je
namenjen s

č na voljo celoten sklop tudi na USB ključku, kjer je vseh 22 vodenih praks. Prispevek 50€.

28.12.2012 URAVNOVEzaključno
čanju bomo pustili za sabo vse, kar nam ne slu č. S tem bomo leto zapustili oči čeni vseh

bremen in pripravljeni na novo energijo leta 2013. Vodila vas bom spozi
činkovit za preseganje

starih navad in ustvarjanje novih in to je najbolj čas za tovrstno prakso. Kajti v januarskem času kreiranja
leta se tako lahko posvetite novemu letu in zase ustvarite nove navade, ki podpirajo to, kar so va čne

ŠANJE LETA 2012.
V tem sre ži ve š

štiri korake procesa
Prepoznavanje, Priznavanje, Preseganje in Potrjevanje. Proces 4x P je izjemno u

ši
še sr

želje. Prispevek 35€. Prijave obvezne!

ob 18. uri , vabim naTempelj Divine, Miklošičeva 13
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7.1.2013 17je ,v Ljubljani,

1 .1.

.1.

13.2. prvo sre

20.2.
Drugi del DivineFeminine Umetnost

201

201

201 čanje notranjega popotovanja
DivineFeminine Prebujanje

201

Ženstvenosti.

DIvineFeminine
Ženstvenosti

Sedem sre
, sprejemanje svoje lepote in kako pomembno je, da se postavimo

na svoje mesto v mre

nadaljevanje dru

čanj vsakih 14 dni bo razkrivalo na

č o notranjem popotovanju na spletu:

čanjih se bomo sprehodile skozi umetnost
u zapeljevanja, kako objeti svojo
lepoto ter sprejeti svojo dragocenost kot čanj vsake 14 dni bo tokrat

š odnos do sebe kot
do Ženske, zdraviljenje notranjega otroka

ži življenja. Prispevek 333€. Ve

ženja za
vse tiste, ki ste opravile prvi del Prebujanje Ženstvenosti
nas bo vodil v globine umetnosti kako biti ženska. V sedmih sre

žitka, praznovanja življenja, utelešenost radosti, umetnost senzualnosti in
Ženska. Sedem sre še globlje razkrivalo

našo žensko esenco. Prispevek 333€.

ob . uri vabim na dru
kako kreirati to, kar si sr

ob 18. uri , vabim na brezpla

ob 18. uri , vabim na brezpla

ob 18. uri , vabim na

ob 18. uri , vabim na

Tempelj Divine, Miklo

8 3 Tempelj Divine, Miklo

22 3 Hotel Kogoj, Bukovica 1a, Ren

3 Tempelj Divine, Miklo

3 Tempelj Divine, Miklo

ši

ši

ši

ši

čeva 13 USTVARI SVOJE 2013.

čeva 13
DivineWoman Blueprint .

če pri Novi Gorici
DivineWoman Blueprint .

čeva 13

čeva 13
.

ženje
ženju bomo pogledali želimo v tej novi energiji, ki je prisotna na planetu

želimo.

Ženske! Na sre ženska esenca skriva za nas,
kaj nam prinese, ženske tiste, ki bomo spremenile svet in kako postati
najsre ša Ženska na svetu. Sledi meditacija povezave z žensko esenco. Vabljene! Prijave so potrebne
zaradi omejenega števila mest.

Ženske! Na sre ženska esenca
skriva za nas, kaj nam prinese, ženske tiste, ki bomo spremenile svet in kako
postati najsre ša Ženska na svetu. Sledi meditacija povezave z žensko esenco. Vabljene! Prijave so
potrebne zaradi omejenega števila mest.

V dru čno .
Kreacija samo je, ko ni potrebno delati, da bi dosegli, kar si Prijave obvezne. Prispevek 48€.

čno srečanje in predstavitev
Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

čno srečanje in
predstavitev Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

™

™

http://www.divine.si/divinefeminine/prebujanjezenstvenosti.html
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Pomembna si, to ve

V veli

Rezerviraj si 15.12.2012 kajti to bo pomemben dan, ko se bomo
in prepoznale pomen avtenti

V.I.P dan za Boginjo v soboto 15.12.2012 je
Miklo 108€

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 izvorni, pravi jaz, svojo avtenti .
Ni že v tebi.

š, da si ti tista, ki kreira svoje življenje, da je vse že v tebi, le stopiti moraš v stik s svojim
brezmejnim virom kreativnosti, navdiha, lepote, miline, ljubezni, ki je v tebi. Bodi kar si - bodi avtenti

V.I.P. dnevu za Boginjo

žarevanje P povezanost.

ženske sre
življenju

ši

čnost
česar ti ni treba iskati zunaj tebe, vse je

Čas je, da spozna
čna!

častnost, I iz

čale in se povezale skozi naravne
ritme čnosti v svojem .

čevi 13 v Ljubljani

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 na Prispevek .

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

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

.

Taja Albolena

- V. I . P. BO D I KAR SI - BO D I AV T ENT IČ I STO SV E Č N AŽE - V. I . P. B O D I KAR SI - B O D I AV T ENT IČ I STO SV E Č NAŽE



Vstop v zlato dobo pod okriljem ozvezdja Vodnarja od nas zahteva popolnoma nove sposobnosti in način
delovanja. Pod okriljem Vodnarja se duše prebujajo v nove vibracije, ki prihajajo na planet Zemlja. Prebujanje
je prvi korak v duhovno kraljestvo.Vodnar nas opominja, da moramo prevzeti polno odgovornost za svoje

Priča smo drugemu rojstvu velikega števila posameznikov. Gre za rojstvo duše v svet Duha in kot novorojenček
v fizičnem svetu odpre svoje oči mora tudi duša, ki se rodi v duhovni svet odpreti svoje duhovne oči. Kar sledi
je širjenje zavesti, ki jo imenujemo tudi iniciacija, kar dobesedno pomeni, da se potopiš v svojo notranjost in
dopusti

Čas je, da se potopimo v duhovno kraljestvo in zaživimo svoj najvišji potencial.

Že v keltskem obdobju in pred tem, so bili dnevi med 25. decembrom in 6. januarjem nekaj posebnega. Ta čas
predstavlja razliko med luninim (354 dni) in sončnim (365 dni) letom. Wilhelm Hoerner je v svoji študiji o času
in ritmu pojasnil, da je razlika med sončevim in luninim letom enajst, v prestopnih letih pa dvanajst dni.

Če je 6. januar začetek novega luninega leta, potem se konča 25. decembra z dopolnjenimi dvanajstimi
lunarnimi cikli. Potem manjka še dvanajst dni, da se dopolni sončevo leto. Ti dnevi so bili dodani 25.
decembru v nordijskih kulturah, da bi lunino leto uskladili z sončevim. V teh dneh, ki so bili posvečeni
bogovom, niso smeli opravljati težjih del. Človeštvo je bilo v teh dvanajstih dneh sposobno doživeti, izkusiti
skupno zavest z višjimi svetovi. To je bil čas intenzivnega zdravljenja in ozaveščanja. Teh svetih 12 no

Letos bomo skupaj potovali skozi 22 arhetipov s pomočjo vodenih praks, ki bodo vsak dan na voljo
na spletu. V podporo nam bodo, da v tem izjemno intenzivnem času prepoznamo arhetipe v njihovi izvorni
obliki in da odstranimo sodbe in obsodbe ter zamere, izdaje in bolečino v povezavi s temi arhetipskimi vzorci
znotraj nas. Le s tem, ko jih prepoznamo in si jih priznamo, lahko njihove sen

Ljudje v našem življenju so zgolj ogledala, ki nam odsevajo ali odigravajo različne arhetipe, ki so del naše
notranjosti. V tem svetem času je zato izjemna prilika, da si dovolimo spoznati te arhetipe, ki jih zavestno ali
nezavedno izražamo v svetu vsak dan. S pomočjo refleksije jih prepoznavamo in imamo možnost, da
uravnovesimo senčne in svetle aspekte vsakega arhetipa.

S tem, ko spoznamo vseh 22 arhetipov, ki so nam na voljo in jih utelesimo, prepoznamo dar, ki ga ima vsak od
njih za nas in da imamo pravzaprav na voljo 22 različnih načinov , kako se v določeni situaciji odzovemo.
Arhetipi nam pomagajo preseči rutinsko reagiranje, saj z boljšim poznavanjem arhetipov prepoznavamo, kaj je
v dani situaciji za nas najboljša izbira.

S tem, ko se vsak dan povezujemo z enim arhetipom pravzaprav vibracijski podpis te frekvence zabeležimo s
svojo zavestjo in animiramo ta del našega nezavednega. Arhetip se nam razkriva preko vsakodnevnih interakcij
in ljudi, ki jih ta dan srečujemo. Na površje splavajo bolečine in stare situacije v povezavi s temi arhetipi, ki so
jih v naših življenjih predstavljali določeni ljudje. Tako vsako leto dobimo edinstveno priložnost, da odpustimo
vsem arhetipom, jih spoznavamo skozi njihovo svetlo plat in uravnovešamo sence z milostmi.

Priporočilo je, da si vodite dnevnik in da teh 22 dni vsak dan zjutraj začnete s pozitivno mislijo, molitvijo,
afirmacijo v povezavi z arhetipom, ki je ta dan prisoten. Zvečer si pribeležite dogodke in ljudi, ki ste jih srečali,
ter si postavite namero za delo z arhetipsko frekvenco skozi sanjanje.

Prijavite se preko e-maila in prejeli boste navodila kako poravnati vaš prispevek 44€ za notranje popotovanje
Spoznaj sebe. Ob potrdilu plačila boste prejeli geslo in uporabniško ime za vstop na posebno spletno stran
Spoznaj sebe skozi 22 notranjih arhetipov, kjer vas bodo vsak dan čakala navodila za dan in zvočni zapis z
vodeno meditacijo za vsak dan od 22.12.2011 do 12.1.2012.
Letos pa je prvi

življenje in biti avtenti

š, da razpade illuzija tega, kar verjameš da je resnica. Odpreti moramo svoje o
še duše.

ži

že drugi

žemo in
izberemo, da se izražamo skozi njihovo svetlo plat. Skozi arhetipe se naša duša izraža v svetu in

čni, biti to kar smo.

či za Resnico z velikim R.
Za Resnico na

či Bo ča v
katerih se odvija intenzivno notranje zdravljenje smo postavili pod okrilje 22 arhetipskih energij velike arkane
tarota.

č

čne strani prese
če so

arhetipske energije v nas izkrivljene ali pa zaradi notranjega boja ali zanikanja vedno znova delujemo skozi
senčni aspekt, ne moremo v stik s polnim potencialom, ki ga arhetip v nas predstavlja.

č na voljo celoten sklop tudi na USB ključku, kjer je vseh 22 vodenih praks. Prispevek 50€.
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Smo globoko v procesu

Veliko ljudi se po

Pomembno je, da osvobodite svojo energijo v tem mesecu in opustite vse navezanosti v preteklosti, kajti le
tako lahko svojo energijo in pozornost prenesete v ta trenutek, tukaj in zdaj.

December bo tradicionalno mesec, ko bo pomembna veščina očiščenja in preobrazbe vsega, kar nosimo v
sebi, da bi lahko dosegli bolj uravnovešeno in harmonično stanje Biti znotraj čustvenega in mentalnega telesa.
Pogosto pozabimo, da smo sami sebi največji sovražnik s tem, ko se ne znamo sprostiti in spustiti energijskega
naboja, ki ga imamo v svojih celicah.
Čas je, da opustite vse občutke krivde, sramu in občutke nevrednosti, ki jih tajko dolgo nosite s seboj.
Pomembno je, da se pomirite s preteklostjo, da bi lahko zaznali energije, ki prihajajo do vas in zavestno izbrali
kar želite zase. Bolečina je samo odsotnost ljubezni in ko se lahko z njo spogledamo, vstopimo vanjo
ugotovimo, da se enostavno razprši.
Konec decembra sem pripravila večerno srečanje, ki bo namenjeno odpuščanju preteklosti skozi notranjo
tehnologijo čutenja in blagoslovov, izpraznjen prostor pa bomo napolnili z usmerjanjem na naš prihodnji jaz in
vse tisto, kar prinašamo na ta planet. V kolikor se nam želite pridružiti ste vabljeni 28.12. ko bomo opuščali
preteklost in se naravnavali na prihodnost, ki smo jo izbrali in je naša rojstna pravica.

či čenja vsega starega in za nekaterim je predstavljalo obdobje med mrkoma izjemno
velik izziv. December s seboj nosi energijo opu čanja vsega starega in izjemno pomembno je zavedanje, da ni
potrebno, da je ta čas dramatičen in te čin.

čuti, kot bi postali brezdomci, nikakor ne najdejo svojega mesta v novi paradigmi v katero
vstopamo. Paradigma Biti, paradigma negovanja, ko samo si je za mnoge velik izziv, saj bi v tej energiji

čina ljudi čine, kjer so kot kralji sedeli na svojem
prestolu in glasno sporočali podanikom kaj naj storijo za njih, delujejo v novi energiji, ki od nas zahteva, da
soustvarjamo in sodelujemo, kjer smo vsi enaki in nihče ni nad ali pod, bolj

čino ljudi je
čistimo svoje kleti in podstre

čanja s svojimi notranjimi arhetipskimi energijami, ki nam bodo sporočale, kaj
je tisto, kar je modro pustiti v tem letu. Dejstvo je, da vse navezave iz preteklosti postanejo na čakovanja
v prihodnosti, zato je modro, da letos zelo dobro počistimo energije, preden vstopimo v novo kozmično leto.
Selimo se torej iz paradigme Delovanja, Doseganja in osredotočanja na zunanje stvari v paradigmo Biti,
Kreiranja in osredotočanja na notranje stvari. Ko se soočamo z neznanim je lahko prisoten upor, skrb, strah in
tudi preplavljenost z obilico stvari, ki zahtevajo na

čas sortiranja, pregledovanja in soočanja z vsem, kar
čustvene krame in

izjemno pomembno je, da se zavemo, da je čas, da se s stvarmi pomirimo.
čem, bo v decembru ključnega

pomena, da ljudi vzamete dol s piedestalov in ven iz kleti in jih daste v srce. Na ta način postanete nevtralni
glede stvari, prenehate s sojenjem in razsojanjem in samo ste.

š
š

žaven, vse skupaj lahko opustimo na precej bolj nežen in prijazen na

še
vedno radi brcali in delovali po svoje. Poslušala sem predavanje ravno na to temo, ko je predavatelj izjemno
lepo ilustriral, da je ve še vedno mnenja, da lahko na stare na

ši ali slabši. Tovrstno sojenje in
razsojanje dobrega in slabega je lepilo, ki drži skupaj iluzijo, ki razpada. In seveda, tovrstna selitev iz ene
paradigme v drugo je stresna. Izziv za ve še vedno uteleženost v telesu in prisotnost tukaj in zdaj.
V decembru bomo dobili priložnost, da po šja, ko bomo konec meseca vstopili v
izjemno intenzivno obdobje soo

ša pri

šo pozornost.

December bo intenziven želimo odnesti s seboj v novo
leto oziroma tega, kar želimo pustiti za seboj. Ljudje s seboj nosimo ogromno mentalne in

Pomiritev s stvarmi prinese
sprostitev ujetega naboja precenjevanja ali podcenejevanja ali kot sama rada re
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Praznovanje sv. Lucije 13. decembra je - poleg švedskega praznika »midsommar« v juniju – eno izmed
osrednjih praznovanj v švedski kulturi in je nedvomno povezano z nekdanjimi življenjskimi pogoji v
skandinavski kme

Mlado dekle s
krono iz sve

, oble njene , ki jih predstavljajo fantje, ki nosijo klobuke z
zlatimi zvezdicami

Vsekakor pa je to no

Nato pa se bo zateorski de

čki družbi, s temo in lučjo, mrazom in toploto. Ime Lucija izhaja iz latinske besede lux, ki
pomeni svetlobo, luč

Poznamo dva načina praznovanja sv. Lucije: eno temelji na praznovanju kot ga poznajo na Švedskem, nekoliko
drugače pa ta dan praznujejo v Italiji. Po švedskem ustnem izročilu je bila noč pred Lucijo nevarna noč, ko naj
bi bile na delu nadnaravne sile, verjeli pa so celo, da v tej noči spregovorijo celo živali. Prav zato naj bi bilo
bolje tisto noč ostati zbujen.

Lucija je pradavna podoba, ki se pojavlja v vlogi nosilke svetlobe sredi temne švedske temne.
č je na noč pred 13.12. obdarovala otroke s sladkarijami. Ona je bila tista, ki je klicala nazaj sonce

in preganjala temo, zato so ta dan imenovali praznik svetlobe in obnove. S pesmijo je razveseljevala ljudi okoli
sebe in jim delila posebne čke. Praznovanje Lucije je uvod v božični čas in nakazuje, da se
približujemo daljšim dnevom in krajšim nočem. Tradicionalni Lucijin sprevod sestavljajo: dekle, ki predstavlja
sv. Lucijo čena je v belo, družice in zvezdni palčki

.

Po starejših koledarjih je bila ta noč najdaljša v letu. č, ko se začne v naravi vse pripravljati
na 12 svetih noči, ki se začnejo tradicionalno v noči iz 24. na 25.december.
Na dan svete Lucije naj bi se začel proces preobrata, zato ta dan imenujejo Praznik Luči. Kajti po nekaterih
virih naj bi se na ta dan začel proces v katerem se vsako jutro

čer naj ne bi več stemnilo minuto hitreje, temveč naj bi ta večerni čas v dneh od 13.12. do 21.12 ostajal
isti. S tem naj bi svetloba postopoma začela premagovati sile teme.

In ravno iz tega konteksta je leto čnej čevanja cikla, ki
ga simbolično predstavlja 9, ki je se čnej

člove
času tako močna se je rodila pobuda, da bi na ta dan povezali vsa srečanja

v Sloveniji v eno mre či. Več o dogodku v nadaljevanju.

čakujemo okoli 5 utrinkov v eni uri. Komet Tuttle, ki je vzrok za obilni meteorski de

žefranove kola

še vedno zdani minuto kasneje, medtem, ko se
zve

šnji 12.12.12 še toliko mo ši v simboliki, saj se poleg zaklju
števek vseh treh cifer odvija še mo ša povezanost med vsemi tremi

kraljstvi narave; angelskim, devinskim in škim kraljstvom.
In ker je ta tema povezovanja v tem

žo, mrežo lu

ž Ursidov in sicer 17. decembra in bo trajal vse do konca leta. Vrhunec bo dosegel
23. decembra, ko lahko pri ž
Avgusta je starš temu meteorskemu dežju v decembru.

DIVINE.SI

Tudi letos lahko opazujemo meteorski dež Geminidov, ki se bo za

voj vrhunec bodo dosegli v no 2 3 december, nadaljevali pa se bodo vse do 16.
decembra.

Meteorski dež je sicer astronomski pojav, ki se pojavlja vsako leto okoli 13. decembra. Meteorski dež je
nebesni pojav pri katerem se vidi ve

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

čel 7. decembra in ki naznanja vstop v
izjemno zdravilen čas v letu v 12 svetih noči, ko so energije zdravljenja izjemno močne in so nam na voljo, da
obnovimo svoje fizično telo in pove čutveno in mentalno telo z duhovnimi telesi v
eno celovito Bit. S či z 1 . na 1 .

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.

žemo vse aspekte sebe, tudi

ž izhaja iz asteroida, ki se imenuje Phaethon.
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Yule, Zimski solsticij, 21. december

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

31.10

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

Sile v naravi počivajo, se usmerjajo
navznoter. Vendar se globoko v nedrjih Zemlje novo
življenje pripravlja na rast.
Ko je Krščanstvo prevzelo poganske praznike, so Yule začeli praznovati kot Božič. Prevzeli so tudi mnogo
poganskih simbolov povezanih s tem praznikom luči. Prižiganje sveč in obešanje venčka na vrata sta samo dva
od najbolj poznanih simbolov Luči. Mitološko gledano je na Yule boginja rodila sončnega boga, na najdaljšo
noč zato vsako leto praznujejo ponovno rojstvo - sonca.

Najdaljša noč v letu se je imenovala Materina noč, saj je v temi boginja še enkrat rodila Luč. Isis je rodila
Horusa, Freya sina Baldurja, gre za simbolično rojstvo Luči. Freya je boginja magije, sonca, moči in molitve.
Njen simbol je omela, ki simbolizira mir in ljubezen ter obljublja poljub vsakomur, ki se sprehodi pod njo.
To je dan preobratov, ključen trenutek, ko se začne nov cikel. Dvanajst dni božiča se začne 25. decembra in
traja do 6. januarja, ko so praznovali mali božič, v tem obdobju so se obdarovali.
21.12.je za postavite božično drevesce. Okrasite ga z zlatimi
in rdečimi okraski, ki tradicionalno, skupaj z zeleno predstavljajo novo rojstvo.
Po stari tradiciji so na ali e so li

bila

Na ta ve

ov

V tem

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

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

četek 22 svetih dni Bo ča, ko je primeren dan, da

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

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

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

Iz teme prihajajo vizije in navdih s strani duha, novo čne rasti s pomočjo

čas ponovnega vstajenja, ko se najgloblji vzgibi manifestirajo v zunanji svet in soustvarjamo to, kar smo
izbrali zase. To je čas sprejemanja odločitev, ki bodo prečistile in okrepile na

času se izoblikujejo duhovne moči, na
četka in ne konca, je le nadaljevanje.

Tukaj se začnemo zavedati, da ustvarjamo vibracije v duhu z vsako mislijo, besedo, dejanjem, vsako čustvo in
vse kar storim se vrača anzaj k meni.
Zimski solsticij predstavlja konec jin ciklusa in začetek jang ciklusa, ko se sonce vrača. Zemljin ciklus se ohranja
v harmoničnem ravnovesju s pomočjo nara čujočega in upadajočega ciklusa sonca, ki ustvarja uravnote

Čas za delovanje čil in vendar se v notranjosti čas zunanje rasti čenja.

ži

življenje za življenjske sile. Vrne se
energija ognja, jang energija, sonce, ki aktivira naš notranji vodni svet in nas navdihne, da odidemo iz teme. To
je

šo povezavo z duhom in našo
duhovno pot. V tem ša kvintesenca, ki je peti element, vir vseh smeri ali
duh, ki povezuje vse kar obstaja. V duhu ni ne za

š ženi
sili jina in janga. Zimski solsticij je praznovanje povratka sonca, povratka svetlobe in povratka ciklusa zunanje
rasti. še ni napo že za
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Pobuda je, da se na ta dva dneva 12.12.12 in 21.12.12 povezujemo v mrežo Ljubezni in se na vse kar bomo
ustvarjali ta dan po vsej Sloveniji zavestno osredoto
Seveda veste, kako se energije potencirajo,

Moj predlog je, da vsi, ki boste na ta dva dneva karkoli organizirali po Sloveniji to objavite v skupini
, ki sem jo odprla na Facebook strani

https://www.facebook.com/groups/387948541286847/
da bodo ljudje obveš

Vsak lahko izbere ljubezen in soustvarja z vsemi, ki Gre za kreacijo iz tebe v svet.

Za 12.12.12 pripravljam vodeno prakso povezanosti, ki jo bo mogo
LaLuna

mail.

čamo z Ljubeznijo.
če sodelujemo.

čeni o skupinskih dodgodkih, kjer se lahko pridružijo in soustvarjajo.

čutijo da so ljubezen.

če ta dan poslušati v živo na Miklošičevi 13,
kjer imamo srečanje ob 18. uri.

Če ste zainteresirani, da vam pošljem povezavo na vodeno prakso, mi sporočite na
Začnemo že v ponedeljek 10.11.2012 s prvim srečanjem ob 22.uri, pred tem bo na voljo vodena praksa.
Drugo srečanje bo zopet virtualno ob 22. uri v torek in nato še tretje v sredo 12.12.2012 ravno tako ob 22.uri.
12.12.12 se bomo zvečer ob 22. uri dobili v virtualnem svetu, da se povežemo in da se vsak postavi na svoje
mesto v tej svetlobni mreži, ki jo postavljamo.

13.12.2012 se odpirajo vrata boginje Lucije, ki ima simboličen pomen, saj predstavlja svetlobo in ima izjemno
pomemben vpliv na portal med 12.12. in 21.12. in to ne samo letos temveč vsako leto. Boginja svetlobe nam
odpre vrata v ta pomembni čas vsako leto. Zato priporočam, da na ta dan prižgete svečo in to luč ohranjate
vse do 21.12. Več o njej in prazniku svetlobe pa 12.12. na srečanju v živo na Miklošičevi.

Torej soustvarjajmo v Ljubezni skupaj.

Za SLOVEnijo z Ljubeznijo

Si ljubezen, deli to z drugimi.

Naj ni

Hvala za nov dan. Hvala za njegovo lepoto in svetlobo.
Hvala za prilo

,

č najdra

čnem znova.
Osvobojena omejitev včeraj

častnosti.
Daj mi milost, svetost, moč, sočutje, pogum in modrost
Poka

Naj bom Eno.
Eno v vsem in Vse v Enem.

Naj bom to kar sem - bo

ži ne zmoti tega trenutka miru in tišine
Naj danes skozi tvojo ljubezen prebudim svetlobo
Naj skozi tvojo milost spoznam modrost v sebi
in naj s pogumom svojo voljo predam tvoji.

žnost, da za
šnjega dne, naj se ponovno rodim.

Naj postanem polni odsev tvojega sijaja in veli

ži mi svetlobo v meni in v drugih.
Naj prepoznam dobro v vseh stvareh, naj bom instrument ljubezni in zdravljenja.
Vodi me v globok notranji mir, da ti lahko služim, najdražji.
Naj danes sprejmem in v polnosti izrazim svojo lastno Božanskost.

žanskost potopljena v božanskost,
ki sama sebe izkuša, kot individualni vidik božanskosti.

In tako bodi. In tako je. DIVINE.SI
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COVELLITE ...

Afirmacija deve kristala

kamen preobrazbe
“

.”

Covellite oja
Prina
Opogumlja nas, da se pozitivno izra

mo, da ne podle
Covellite je kamen, ki asistira tako pri rojstvu kot tudi ponovnemu rojstvu v
na

: "Danes odpiram notranje o

Moja vloga v va
čno telo. Sem kot most med različnimi vibracijskimi svetovi in zaveznik v tem

izjemnem času, ko se sidrajo na Zemljo čisto nove energije. V procesu preobrazbe sem va

čakovanja glede prihodnosti.
čno realnost in jih utelesiti v 3D obliki tukaj in zdaj. Ojačujem pozitivni

vidik vsake situacije in vam pomagam, da se pomirite s senčnimi aspekti v vas. Podpiram vas, da se spomnite
modrosti in vedenja, ki ga s seboj nosite v celičnem spominu in v svojem kauzalnem telesu. Vodim vas v
spomine va

Pomagam vam, da svet vidite skozi pozitivni pogled in vam asistiram, da va
čude čude

Če
če

čuje sposobnost komunikacije.

čnost in nam
pomaga ohranjati skromnost in poni

čude

častnost v sebi in da se ne precenjuje-

či za vse, kar je v meni. Danes kličem v ospredje moje
ranjenosti iz notranjih globin, da se z njimi soočim in jih pozdravim na svoji poti preobrazbe v celostnost in
celovitost.”

šem življenju je vloga povezovalca in tistega, ki vam pomaga pri utelešanju in sidranju višjih
aspektov vaše Biti v vaše fizi

š zaveznik, saj svojo
energijo zelo hitro prilagajam novim frekvencam in v tem procesu pomagam tudi vam. Moja posebnost je
sposobnost da sem z vami v procesu ponovnega rojstva, notranje preobrazbe skozi katero se premikate. Da bi
se lahko ponovno rodili, morate biti sposobni videti to kar je, tako kot je, v sedanjosti brez zaskrbljenosti in
strahu, brez upiranja in sojenja. Nevtralnost vašega pogleda je nujno potrebna v procesu preobrazbe, da bi
lahko opustili navezanosti na preteklost in pri
Vaše sanje vam pomagam preliti v fizi

ših prejšnjih življenj. Ko želite stopiti v zapise Akaše sem vaš zaveznik na tem notranjem
popotovanju. še življenje postane

žno, polno žev. Odpiram kanale za komunikacijo z božanskostjo, z angeli in drugimi vodniki ter
soustvarjalci vaše zgodbe življenja. želite aktivirati svoje intuitivne sposobnosti sem z vami in vam nudim
vso potrebno oporo in vodstvo. IN želite jasnost in konkretnost na svoji poti, me vzemite s seboj, kajti
kreacija je vsekakor moja specialnost

ša pozitiven pogled na stvari in situacije.
žamo v svetu.

Asistira nam v zavestnem ustvarjanju, sanje spreminja v resni
žnost ob tem, ko se nam v življenju doga-

jajo ži. Pomaga nam, da znamo na svet pogledati skozi ogledala, ki nam
jih življenje postavlja na pot, da se v njih ogledamo in prepoznamo kdo smo
v resnici. Vodi nas do rešitev.

Pomaga nam, da prepoznamo svojo veli
žemo domišljavosti in arogantnosti.

šem življenju. Vodi nas skozi proces preobrazbe.

Covellite vam bo pomagal identificirati karmi
te

Covellite uporabljajo pri zdravljenju rakavih obolenj, da stimulira celice, da se reorganizirajo in odstranjuje
toksine iz telesa. Pomaga tudi pri glivi

Njegova frekvenca je del razpr

čne korenine trenutnih čustvenih
čanja.

čnih obolenjih.

čite, ki ga prizvaja Alaskan Essences. Moje opa
čitni

žav v vašem življenju in vam bo pomagal v procesu ozaveš

Še posebej je dobrodošel pri ženskah s težavami z
menstrualnim ciklusom ali pri težavah z reproduktivnimi organi.

šila Zaš žanje je, da je njegova
frekvenca zelo usklajena z nadangelom Mihaelom in njegovo zaš ško energijo.

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



Avtentičnost je proces odpiranja svoji notranji Biti. Beseda izhaja iz starogrške filozofske misli “poznati sebe” in “svoj resnič
jaz”. Bistvo avtentičnosti je samopoznavanje, sprejemanje in ohranjanje
svojega pravega jaza. Avtentičnost je tudi element kontinuuma, kar pomeni, da bolj ko ohranjamo svoje
resnične vrednote, čustva, lastno identiteto, bolj avtentični smo. Torej ne moremo za nekoga dejati, da ni
avtentičen, ampak lahko govorimo le o stopnji avtentičnosti.
Mnogi avtentičnost zamenjujejo s pristnostjo in iskrenostjo.
Pisatelj Lionel Trilling, denimo, pristnost opredeljuje kot skladnost med priznanimi in dejanskimi občutki,
avtentičen pa je tisti, ki deluje v skladu z resničnim jazom, izraža sebe na načine, ki so skladni z notranjimi
mislimi in občutki, torej izraža lastno identiteto.

Avtentičnost v sebi nosi mističnost in magičnost. Širi nas in nam omogoča, da se vrnemo v svojo naravnost, v
notranjo celostnost in celovitost.
Avtentičnost nas uči, kako objeti celega sebe, da si navdihnjen v raziskovanje svojih notranjih prostranstev. Ne
gre za to, da bi imeli nad njimi nadzor ali da bi si ustvarili notranji zemljevid tistih delov, ki jih poimenujemo
dobri in tistih, ki jih označimo za slabe. Namesto tega objamemo vse dele sebe. Objamemo svojo veličastnost
in svojo majhnost. Zaljubimo se v svoje notranje misterije namesto da definiramo sami sebe.

Kaj pomeni živeti avtentično? Kako je videti avtentičnost?
Sedem osnovnih kamnov, ki vodi v avtentičnost, celovitost in celostnost v nas:

Prvi kamen je radost. Pomembno je, da znamo biti radostni brez razloga. Ni potrebe, da bi karkoli postali, kajti
vse že smo. Ničesar ne potrebujemo, da bi bili bolj radostni in srečni kot že smo. Sreče in zadovoljstva ne
dosežemo takrat, ko dosežemo celostnost, pravzaprav čutimo celostnost takrat, ko čutimo v sebi radost.

Drugi kamen je nevtralnost. Pomembno je, da prenehamo s sojenjem in obsojanjem, kaj je dobro in kaj je
slabo. Igro žrtve moramo zaključiti in namesto precenjevanja in podcenjevanja stvari in ljudi dati v srce. Ko
odpustimo sebi in drugim, kultiviramo polno odgovornost zase in stopimo v nevtralno stanje Biti.

Tretji kamen je preprostost. Preprostost pomeni, da opustimo svoje navezanosti na stvari, ljudi in kraje. Krama
je najbolj viden znak, da se skrivamo in da se bojimo biti avtentični. Zato je modro, da svoje navezanosti
opustimo in tako osvobodimo svojo ujeto energijo. Ko počistimo kramo v svojem življenju, se osvobodimo na
vseh področjih, saj imamo ponovno na voljo življenjsko energijo s katero kreiramo. Ko ustvariš čist prostor v
svojem življenju, lahko posadiš seme svoje avtentičnosti in kultiviraš strast.

Četrti kamen je, da sebe postaviš na prvo mesto. Dolgo časa sem zamenjevala narcisoidnost, ko pričakuješ, da
si prvi v zunanjem svetu ali zagledanost vase s tem, da ljubiš sebe brezpogojno in se postaviš na prvo mesto.
Zagledanost vase vedno kaže na nesigurnost in občutke manjvrednosti. Ko pa si avtentičen in sebe ljubiš
brezpogojno se zavedaš, da s tem, ko najprej poskrbiš zase od nikogar ne pričakuješ, da bi te moral reševati ali
skrbeti zate. Ko najprej poskrbiš zase, lahko sebe deliš z drugimi.

Peti kamen pravi spoznaj sebe. Pomembno je, da se spoznaš s svojimi navadami, ranjenostmi, strahovi in
bolečinami. Šele ko si dopustiš, da v polnosti stopiš na svetlobo tak kot si, se lahko zgodi zdravljenje.
Prepoznavanje vsega kar je v tebi je ključ do osvoboditve. Spoglej se z vsem, kar te omejuje ali drži nazaj in
enostavno izberi tisto, kar ti bolje služi.

Šesti kamen je sočutje. Sočutje je vrlina, ki nas postavi na svojevrstno preizkušnjo. Kajti, ko se v sebi odločimo
za sočutje, bodo najprej stopili v ospredje vsi tisti deli nas, ki jih ne maramo, se jih bojimo, ki so potlačeni ali
zanikani, da bi od nas dobili to sočutje. Sočutje pomeni popolno sprejemanje, ko čutiš z nekom to, kar čuti on.
In senčni deli nas samih si želijo biti prepoznani in občuteni. Sočutje je vrlina, ki nam omogoči enost z vsemi
stvarmi. Gre za pomembno ploskev avtentičnosti, kajti sočutje nam pomaga v soočenju z lažnimi bogovi
tekmovalnosti, moralnosti, sojenja našega ega.

Sedmi kamen je predanost. Vsi smo že slišali za rek, ki pravi, da je potrebno svojo voljo predati božji volji, kajti
takrat ko jo predaš spustiš osebnost, svoj nižji jaz in objameš božansko v sebi. Pomembno je spoznanje, da ne
gre za nekaj zunaj nas temveč, da se vse dogaja v nas samih. Predanost nima nič skupnega s šibkostjo ali
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nemočjo. Predanost je povezana s predajo polni moči svoje duše, ko dopustiš svojemu višjemu jazu, da sede
na voznikov sedež našega življenja.

Da bi lahko avtentično živeli in negovali svoje izbire je pomembno, da smo zavestni tega, kar se dogaja okoli
nas. Samozavedanje je eden od ključev do avtentičnosti v našem življenju. Opazovanje naših misli, besed in
dejanj je ključno za samozavedanje.

Pomembno je, da smo vedno prijazni s seboj in ko se znajdemo v situaciji, kjer čutimo utrujenost, zmedenost
ali pomanjkanje avtentičnosti nam lahko pomaga, če se vprašamo; Kaj je najbolj prijazna stvar, ki jo v tem
trenutku lahko naredim zase? S tem, ko se ustavite in si postavite vprašanje, se ponovno naravnate na svoj
notranji center.

Prijaznost do sebe je še eden od ključev za avtentično življenje. Prijaznost do sebe je ključnega pomena, saj
nam omogoči, da začutimo sami sebe, svoj center, svojo celovitost. Prijaznost do drugih in do sveta v katerem
živimo je prijaznost do sebe.

Spontana dejanja prijaznosti nas bogatijo in širijo naša obzorja. Vsakič, ko naredimo nekaj dobrega za ljudi
okoli nas čutimo notranje zadovoljstvo in večjo povezanost s seboj.

Notranja umirjenost kaže na povezanost s seboj in čutenje sebe, je znak tega, da smo avtentični s seboj, v
sebi. Najlažje začutimo to povezanost s seboj, ko smo v naravi, v tišini, ko odstranimo odvečne stvari iz svojega
življenja ali se upočasnimo. Jasnost misli in prepoznavanje svojih srčnih želja nas vodita v večjo avtentičnost v
sebi.

Da bi bili uspešni, moramo poznati sebe ter odgovoriti na vprašanje, kdo sem in kaj želim, kar je težje, kot se
zdi v resnici. O tem bi morali razmišljati že v otroštvu. Starši so prvi, ki bi otroku morali pokazati pot do
samozavedanja in jim postaviti vprašanje: »Kdo si?« Tako je lažje sprejemati svoje odločitve neodvisno od
mnenja drugih, kar vodi tudi k večji samozavesti.

Psihološko gledano je samozavedanje temelj čustvene inteligence, katere bistvo je, da smo zmožni opazovati,
razumeti in spreminjati svoja čustva. Temeljito se zavedamo svojih šibkih in močnih točk, vrednot in motivov.
Ljudje z visoko stopnjo samozavedanja so sposobni močno povečati čustveno inteligenco. Da bi to dosegli, se je
treba zazreti vase in raziskati, kako se odzovemo na različne dogodke in na reakcije ljudi okoli sebe. Skozi
samozavedanje vedno bolj opuščamo naučeno avtomatiko odzivanja in namesto tega začnemo zavestno izbirati.
Spoštovanje samega sebe, pozitivnost, odkritost do samega sebe, ravnanje po razumu in logiki so dejavniki, ki
opredeljujejo samozavedanje. Samozavedanje vključuje prakso samoizpraševanja, ki je izjemno pomembna
veščina na poti duhovnega razvoja.
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Moja vizija, ki jo je sprožila izjava Dalaj Lame leta 2009, ko je izjavil, da bo zahodna ženska tista, ki bo rešila
svet, je bila, da smo me tiste, ki to lahko naredimo. Dojela sem, da je vse, kar moramo narediti, da postanemo
najsrečnejše Ženske na svetu. Zakaj?

Ženska je tista, ki vzgaja naslednjo generacijo. Ženska s svojim zgledom pokaže, kako poskrbeti zase v prvih
sedmih letih otrokovega življenja, ko ima nanj najmočnejši vpliv. Otroci ne delajo tega, kar rečemo, ampak to
kar čutijo, da lahko delajo. Čutenje sebe in sprejemanje sebe, negovanje sebe in brezpogojna ljubezen so
največja dota, ki jo lahko predamo naslednji generaciji.
Učimo z zgledom in vzgajamo z lastnim zgledom, s tem kar SMO in ne s tem kar DELAMO. Zato sem dojela, da
nima smisla, da vzgajamo otroke in jim govorimo kakšni bi morali biti. Najprej moramo mi postati to, kar
želimo gledati v svetu. Dejstvo je, da moramo najprej me ženske postati to kar smo, da bi to lahko prenesle na
naslednjo generacijo.

Dejstvo je, da smo generacija, ki nima zgleda, kako biti

Ko je bila moja hči še majhna sem dojela, da ji lahko največ dam s tem, ko poskrbim zase in negujem samo
sebe. S tem, ko sem ljubezen, ko sem mir, ko sem radost in sreča v sebi.
Namesto, da se žrtvujem za svoje otroke, grem čez vse meje in sem sitna in nerazpoložena, ker mi nihče ne
daje tega po čemer hrepenim, sem dojela, da se moram naučiti vse to najprej dati sama sebi. Namesto da
sem posku

rešil.

Seveda sprva to sploh ni bilo lahko, kajti kot večina sem bila udomačena s strani svojih prednic v to, kaj je
pomembno in sem sprva vedno znova poskušala delovati namesto da bi negovala sebe, kajti hotela sem biti
dobra mati, imeti pospravljeno, dosegati zastavljene cilje in biti pohvaljena. Le počasi sem se ravno zaradi
zavedanja, kaj sporočam svojim otrokom izvlekla iz starih pogojenosti in navad, ter sprejela nove.

Ko sem kasneje brala literaturo na temo vzgoje otrok, sem pogosto brala o tem, kako pomembno je, da smo
zgled svojim otrokom s tem, da smo to kar smo in da jim tako poka

To me je spodbudilo k ozaveščanju predvsem žensk, da moramo najprej postati starši svojemu notranjemu
otroku, poskrbeti zase in negovati sebe, da moramo postati srečne in izpolnjene v sebi, če želimo v družbi
pustiti pečat in narediti pozitivno razliko v življenju ljudi s katerimi prihajamo v stik in predvsem pri svojih
otrocih. In od tukaj se rojeva moje delovanje, moja vizija in moja misija. Tukaj je temelj najsrečnejše ženske na
svetu. Moje delo, moj navdih za DivineWoman Blueprint™ je prišel iz dejstva, da če me, odrasle ženske ne
prepoznavamo svoje vrednosti kot Ženske, če me ne cenimo sebe, tega tudi ne moremo predati naslednji
generaciji.

Kajti najprej morate spoznati sebe, prevzeti polno odgovornost zase in za svoje odzive. V polnosti sprejeti
sebe, se negovati in Biti to kar Ste.

Ženska v svoji polni mo še prednice so bile
vzgojene tako, da so ustrezale, da so si kupovale ljubezen s tem, ko so skrbele za vse okoli sebe in so tako
pogosto preigravale arhetip mu žrtvuje za druge.
Ženske so trenutno okupirane z doseganjem ciljev in delovanjem v zunanjem svetu in tudi zaraditega v
glavnem še vedno delamo na sebi, namesto da bi negovali sami sebe.

šala vse pospraviti, imeti vse urejeno, o tem ko sem bila živ

žemo, da je najpomembneje, da so to kar
so. V prvih sedmih letih je mama tista, ki je velik zgled in naslednjih sedem let je o

či, kajti na

čenice, ki se

čna razvalina, sem se počasi naučila, da
moram biti prijazna sama do sebe, kajti če sama ne bom prijazna do sebe, nihče drug ne bo. Dojela sem, da ni
nikogar, ki bi me

če tisti, ki je zgled otroku.

DIVINE.SI
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Posvet o psihičnem zdravju, Stanford, 2012

Zadnje predavanje je bilo posvečeno odnosu med telesom in duhom, povezavi med stresom in boleznijo.

Vodja oddelka za psihiatrijo v Stanfordu je, med drugim, poudaril, da je najbolje, kar lahko moški stori za svoje
zdravje, to, da ima sopotnico, medtem ko je najbolje, kar lahko stori ženska za svoje zdravje, to, da ima
prijateljice. Kljub temu da se je celoten avditorij zasmejal, je gospod ostal resen.

Ženske imajo med sabo različne odnose, iz katerih se gradi podporni sistem, ki jim omogoča in pomaga
premagovati stresne situacije in težave v življenju. Fiziološko gledano: gre za to, da druženja žensk s
prijateljicami povzročajo večje proizvajanje serotonina. To je posrednik (nevrotransmiter), ki pomaga v boju z
depresijo in zaradi katerega se človek dobro počuti. Ženske delijo druga z drugo svoje občutke, medtem ko so
v središču pozornosti moških, ko se družijo s prijatelji, aktivnosti.

Moški se zelo redko pogovarjajo o tem, kaj čutijo in kako poteka njihovo zasebno življenje.
Govoriti o službi? Ja. O športu? Ja. O avtih? Ja. O ribolovu, lovu, golfu. Ja. O tem, kaj čutijo? Redko.
Ženske delamo to od nekdaj. Najgloblja čustva delimo s sestrami, prijateljicami, materami in, kot se zdi, je to
za zdravje dobro.
Predavatelj razlaga tudi, da je čas, ki ga preživlja ženska s svojo prijateljico, enako pomemben za njuno počutje
kot tek ali telovadba.

Morda bi kdo mislil, da takrat, ko telovadimo, skrbimo za zdravje telesa, da pa, ko se družimo s prijateljicami,
izgubljamo čas in bi se morale ukvarjati s pametnejšimi stvarmi. Narobe. Profesor zagotavlja, da če ne
ustvarjamo in vzdržujemo kakovostnih osebnih odnosov, svoje zdravje ogrožamo enako, kot če kadimo!

Zato drage dame je bil moj navdih oblikovati ženske večere, da se družimo in soustvarjamo. V decembru sta na
sporedu kar dva prvi 12.12.12 in drugi 21.12.12 obakrat bo tema o svetlobi in premiku, ki smo mu priča. Kajti
kot je znanstveno utemeljeno; vsakič, ko se družimo s prijateljicami, pomislimo, koliko dobrega naredimo zase
in si čestitajmo, ker smo storile nekaj dobrega za svoje zdravje!
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Božanska ženskost predstavlja najvišji nivo zavedanja ženskosti, ženskega izraza in manifestacije v svetu. Gre
za nivo, ki je v vsakomur od nas, ki se ga moramo spomniti, da v nas lahko zaživi in se izrazi.
Sedem obrazov božanske ženskosti je kot vodnik na poti samospoznavanja in samoozaveščanja, kajti ko se
spomnimo kdo smo in kaj je v nas, to zavedanje v nas oživi. Gre za to, da postanemo pogum, da postanemo
lepota in ljubezen, da se s temi aspekti ne le identificiramo, kot da so del nečesa zunaj nas, temveč da to
poosebimo in utelesimo.
V vikend popotovanju vase vas vodim skozi brezčasne kvalitete, ki
so del preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, katere soustvarjalci smo. Pridružite se mi na popotovanju vase!

Pogum je kraljica vseh lastnosti. Kot pravi Maya Angelou, »Pogum je najbolj pomembna vrlina, kajti brez
poguma, ne moreš prakticirati nobene druge vrline dosledno.«
Potreben je pogum, da sprejmemo zamisel, da je od nas odvisno, kaj naredimo iz svojega življenja, in tudi
dejansko storite, kar morate. Potreben je pogum, presežemo ozke omejitve in predpostavke, ki jih imamo o
sebi in svetu, da postanemo svoja najboljša različica in to živimo. Pomembno je, da imamo pogum, da
postanemo dovolj veliki, da utelesimo svojo dušo in veličastne, transpersonalne atribute božanskega.
Potreben je pogum, da vidiš lepoto v grdih stvareh ciničnega sveta in da siješ mir v situacijah velike
nesigurnosti, skrbi in stresa. Pogum biva globoko v nas, in predstavlja iskanje notranje moči in srčnosti, ki sta
potrebni, ko se soočamo z nevarnostjo, težavami ali nasprotovanjem.
Pogum je neotipljiva sila, ki vas na vašem popotovanju v življenju žene naprej.
Pogum je milost, ki vam bo pomagala, da sprejmete svoj najvišji potencial. Veliko je potrebno, da ste vse kar
je, gre za ljubezen da postaneš vse kar je mogoče za vse ljudi. Pomaga vam, da ste v služenju drugim skozi
svoje notranje talente in darove, vašo intuicijo, vaš pogum in skozi vašo kreativnost, vse to vam omogoča vaša
pripravljenost, da se odzovete na potrebe drugih.
Veliko poguma je potrebnega, da sledite vodstvu, ki ne izhaja iz logike in razuma. Takrat, ko nihče ne verjame
v vas, vi pa sledite svojemu notranjemu glasu, takrat je z vami milost poguma.

Arhetipska energija, skozi katerega se ka

»Brez lepote duša umre« Piero Ferrucci
Lepota je vodnica, oživi nas in povezuje. Spomni nas, da obstaja skrita harmonija in da tudi v najbolj težkih in
temnih okoliščinah obstaja upanje.
Lepota daje občutek pripadnosti življenju. Tisti, ki uzre lepoto v vsem, ima do življenja erotičen odnos, saj se
ljubi z življenjem. Uči nas, da zaobjamemo trenutek, da smo prisotni. Lepota nam pomaga, da smo resnični,
tukaj in zdaj. Tukaj smo z vsem svojim bitjem. Če smo prisotni, smo vedno v trenutku priložnosti, v
brezčasnem trenutku, v katerem se lahko zgodi razodetje. In če si dopustimo, da lepoto doživimo v vsej njeni
intenzivnosti in globini, nas postavi iz oči v oči s spontanostjo. Najti spontanost pomeni najti harmonijo,
odsotnost pričakovanj, pretvarjanja in napora, pomeni občutek svobode. Naš pravi jaz je spontan.
Lepota je pot, po kateri lahko spet najdemo najbolj pristni, resnični del sebe. Naklonjenost, toplina in
hvaležnost okrepijo lepoto. Lepota duše je lepota inteligence, poštenosti, doslednosti in velikodušnosti. In če
jo uspemo uzreti onkraj zunanjega videza, navdihuje, vodi in nam spreminja življenje.
Lepota nas spodbuja k odpiranju. Omogoči vam, da ste izvorni izraz svojega notranjega duha. Naša duša
potrebuje lepoto v neki obliki, drugače smo podvrženi depresiji ali notranji praznini duha.

Arhetipska energija, skozi katerega se ka drugi Muza

»Vera je dar duha, ki duši omogoča, da se ne neha razkrivati.« Thomas Moore
Da si lahko izgradimo neomajno vero v nekaj, moramo stati v polju največjega razočaranja ali travme svojega
življenja, v tej zgodbi kot opazovalci, kajti to, da se soočimo s svojimi največjimi prizadetostmi in zaupamo
vase nas povezuje z izvorno močjo duše. Takrat generiramo v sebi neomajno zaupanje vase, vero in moč, da
sledimo sebi.
Vera je nedolžno zaupanje, da se bo na koncu, ne glede na vse negativne stvari, ki se lahko zgodijo, vse izteklo
na najboljši možni način.

Odstiranje sedmih tan

Prvi obraz: Pogum

Drugi obraz: Lepota

Tretji obraz: Vera

čic Božanske Ženske

že prvi obraz je Divja ženska.

že obraz je čutna
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Vera je kvaliteta, ki oblikuje vaše življenje. Je aktivna zaveza, ki vas vodi naprej v življenju, skozi temo v
svetlobo. Po navdihu filma Matrica sem dojela, da Luč v nas zasije, ko se tema zave, da je ni več. Najprej
moraš postati tema, da jo lahko presvetliš s svetlobo, kajti vsaka tema je le odsotnost svetlobe. In s temo se
moramo soočiti, postati ona, da jo lahko presvetlimo in s tem pridobimo še več notranje moči in zaupanja
vase.
Vera je kot nevidna mreža, ki se bo razprostrla pod vami takrat, ko mislite, da boste padli. Vera enostavno je.
Vedno znova nas opominja, da modrost nikoli ne izgine. Vera je tista, ki nam pomaga priklicati modrost, ki je
shranjena v naših dušah.
Kar je izjemno pomembno je razumevanje, da je vera zaveza in ne čustvo ali občutek. Gre za zavezo temu, kje
stojite in na kaj ste naravnani, na kaj se osredotočate. Vera je izbira.
Vero v sebi lahko prižgete tako, da se ukvarjate s stvarmi, ki vas navdihujejo, ki vas ohranjajo na poti vaše
usode. Vera vam pomaga, da se spomnite svojega bistva in se z njim povežete. Vera je sila, ki vam omogoči, da
verjamete v nevidno.

Arhetipska energija, skozi katerega se ka tretji drzna Diva.

Podpora pomeni, da stojite z nekom in za nekoga, da ga držite s svojo energijo in s tem izražate vero vanj.
Ironija je, da ko podpirate druge ob tem v resnici podpirate sebe. In ko podporo nekomu odtegnete, ste jo
pravzaprav vzeli sebi. Pogosto se ne zavedamo, koliko podpora v resnici pomeni in jo jemljemo za samo po
sebi umevno in vendar gre za enega od ogledal, ki nam pokaže kako povezani in ozaveščeni smo sami v sebi.
Pot, ki vodi v medsebojno podporo in prijateljstva z drugimi ženskami se začne s podporo, ki jo dajemo same
sebi, v sebi. Pomembno je, da pozornost in nego, ki ju običajno dajemo drugim, ko jih podpiramo na njihovi
poti, zmoremo dati tudi sami sebi. Pomembno je, da ustvarimo odnos s svojo notranjo »soror mistica« ali
mistično sestro, ki je v nas.
Podpora notranje sestre vodi v bolj zdrave in uravnovešene odnose z ženskami-sestrami v zunanjem svetu.
Prisotnost arhetipske sestre je vir pomoči in podpore, ki prihaja od znotraj. Simbolično predstavlja notranje
vire energije, perspektive in komplementarnost našemu vsakodnevnemu videnju sebe. Poznavanje naše
notranje sestre kultivira sposobnost globine, samote, magije in refleksije, kvalitet, ki so potrebne za delo z
dušo.
Energija gre vedno v smeri naše pozornosti in kako podprti se čutimo je odvisno od tega koliko podpore lahko
nudimo sami sebi.
Negovanje sebe je izjemno pomembno. Pogosto pričakujemo od ljudi zunaj nas, da nam bodo dali stvari, ki jih
potrebujemo, dotik, nežnost, mehkobo. Pomembno je, da se znamo pocrkljati same, si dati to, kar
potrebujemo in da znamo negovati same sebe tako fizično, kot tudi čustveno in da negujemo tudi svojo dušo.

Arhetipska energija, skozi katerega se ka izvorna Mati.

Povezanost od nas zahteva pogum in zaupanje, da se predamo naravnemu toku celostnosti in da prepoznamo
celovitost v vsakem delčku celote. Predaja je preseganje ega in opuščanje nadzora. Ko se predamo, si
dovolimo pluti v ritmu življenja in se nehamo boriti z njim. Predaja pomeni poraz le v vojni. V življenju predaja
pomeni premoč. Dejstvo je, da je vse med seboj povezano. Vse je Eno in Eno je v vse
Večina ljudi gleda na svet skozi perspektivo ločenosti in ne vidi povezave med stvarmi. Izjemno pomembno je,
da znamo videti onkraj osebne pomembnosti, onkraj narcizma, ki pravi; Jaz sem pomemben, Jaz sem prvi.
Da bi se lahko povezali z drugimi, se moramo najprej povezati sami s seboj. Povezanost poteka v sebi med
dvema aspektoma naše duše, med osebno dušo(lokalni jaz), ki je utelešena in večno dušo(nelokalni jaz), ki je
neutelešeni del naše duše.
Hvaležnost in spoštovanje vam bosta pomagala izgraditi povezanost. Prvi korak k celostnosti je, da postanemo
hvaležni. Biti hvaležen pomeni zahvaljevati se in ceniti, kar imate in kjer trenutno ste na vaši poti. Pomembno
je, da znamo biti hvaležni za to kar že imate. Hvaležnost polni vaše srce s srečnim občutjem, da ste
blagoslovljni z mnogimi darovi in vam omogoča, da v polnosti cenite vse, kar se pojavi na vaši poti.
Naravnavanje na frekvenco je pomemben del povezanosti, usmerjanje pozornosti in upoštevanje subtilnih
znakov je včasih ključno. Opazovanje je zato eno od pomembnih orodij!

Arhetipska energija, skozi katerega se ka peti naravna Zdravilka.

že obraz je

že obraz je
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Šesti obraz: Ljubezen

Sedmi obraz: Magija

»Delo je ljubezen, ki postane vidna.« Kahlil Gibran
Ljubezen je resnica v sami srčiki kreacije. Ljubezen je resnična narava Univerzuma in ker je vse eno, tudi
resnična narava vsakega posameznika.
Ljubezen do sebe je izvir iz katerega pijemo, da postanemo dovolj močni, da razširimo krila in poletimo in
potem je veter tisti, ki nas vodi kamorkoli želimo iti.
V resnici nismo to, kar mislim, da smo. Nismo skupek identitet, temveč neskončno, vsobsegajoče zavedanje, ki
utripa skozi vse živeče stvari in se zliva skozi tvojo perspektivo. Ti si resnica v samem srcu kreacije in tvoje
moči so ustvarjene iz tvoje sposobnosti da uporabljaš sile, ki izhajajo iz tega zavedanja.
Ljubezen predstavlja misterij vsega obstoja. Ljubezen v akciji izhaja iz sočutja, ki vključuje ljubeče žrtvovanje.
Ljubezen lahko zlomi srce odpre nas, da se lahko razširimo, da se osvobodimo spon, ki so zaprle naše srce.
Vsakič, ko želimo prejeti v svoje življenje nekaj novega, moramo znotraj sebe žrtvovati nekaj starega. Ljubezen
vključuje samopoznavanje in samozavedanje. Popolno samozavedanje vključuje odnos med individualnim ali
lokalnim jazom in vseobsegajočim ali nelokalnim jazom, popolno zavedanje vsega in vsakogar, ki vas obdaja,
nenehno. Povezava z Jazom pomeni povezanost s celotnim Univerzumom, z vsem, kar je. Ljubezen je tista, ki
premakne vašo pozornost stran od sebe, ven v življenje. Gre za nepretrgan pretok ljubezni in sočutja, za
spontano izmenjavo energije in čustev, ki ni le začasna. Gre za to, da si ljubezen, da si sočutje. Sočutje je živo,
dihajoče, organsko čustvo, ki vibrira skozi človeka in ga povezuje s tistimi, ki ga obkrožajo. Sočutje je odpiranje
svojega srca. Sočutje je sposobnost, da smo priča dogodku brez sojenja. Da smo priča resnici. Kvaliteta priče je
ravno v sočutju, kajti vidi celostnost. Skozi perspektivo enakosti vseh izrazov življenja, vidimo življenje kot
posledico izbir in ne kaj moramo ali ne smemo početi.

Arhetipska energija, skozi katerega se ka Modra .

Magija je redka, alkemična kvaliteta, ki povezuje pravila vsakodnevnega obstoja. Skozi čarovnijo se naši
notranji čuti odprejo v nevidne dimenzije kot vrata in okna hiše. Magija odpira sposobnosti predstavljanja,
vizualizacije nevidnih svetov in komunikacije z nevidnimi bitji. Gre za znanost o nevidno delujočih energijah, o
načinih, kako s psiho vplivati na subtilne življenjske procese. Magija je v svoji osnovi nezavedna, ko postane
ozaveščena govorimo o mistiki. Mistika je zavedanje sebe kot vira, kot izvora kreacije.
Ženske potrebujemo magijo/čarodejstvo, da ohranimo treznost in notranjo osredotočenost, notranji center v
tem, kaj je resnično pomembno. Potrebujemo rituale, povezovanje z arhetipskimi ravnmi, z naravo,
potrebujemo čarovnijo, da smo celostne in celovite.
Čarovnija nas povezuje z božanskim brez posrednikov, gre za moč povezovanja, zaradi česar je predstavljala
tako grožnjo religiji in zaradi česar je bila zaznamovana s stigmo.
Eden osnovnih principov čarovnije je opazovanje vzorcev in pomenov v dogodkih, kar imenujemo tudi
sinhronost. Življenje je polno čarobnih trenutkov, ki jim pravimo naključja. Gre za koherenco, usmeritev, razlog
obstoja pa tudi lepoto. Sinhronost nas nenehno opozarja, kakšna umetnost so v resnici zgodbe našega
življenja.
Kreativnost je naravni podaljšek duše. Duša v svoji izvorni obliki nenehno izraža svojo esenco. Ustvarjalnost
duše je tako raznolika kot je duša, ki jo ustvarja. Dejstvo je, da soustvarjamo svet v katerem živimo, da je vse
kar nas obdaja v resnici naša kreacija in da smo mi njen vir. Potopite se v svet dušne umetnosti, če želite
spoznati svoj namen, služenje, življenjsko misijo. Kreativnost nas vodi nazaj k viru, nas spomni od kje
prihajamo in nam pomaga, da se bolj povežemo s svojo resnično naravo in božanskim.
Ko sledite svojim navdihom, sledite svojemu srcu in da sledite svojemu srcu morate zaupati. Navdih je
trenutek, v katerem dosežemo notranjega duha in se nam le-ta razkrije. Navdih je božanski. Pripelje nas
domov. Kajti v porivu, da kreiramo smo nenehno opomnjeni, da smo mi kreatorji in iz česa smo ustvarjeni.
Vrnemo se v svoje najbolj naravno, izvorno stanje, pa naj bo to pisanje pesmi, kuhanje, ustvarjanje gradu iz
peska ali ljubljenje. Biti navdihnjen pomeni, da najdeš entuziazem in koren besede entuziazem je ethos, kar
interpretiramo kot »napolnjen z bogom«. Ko smo napolnjeni s svojo izvorno naravo, nas napolni življenje,
zdravljenje in izpolnjenost.
Čudenje je vstopna točka k navdihom. Ko si dopustite, da se čudite, ko nehate nadzirati svet okoli sebe, vstopi
magija in dogajajo se čudeži.Biti v čudenju pomeni da neko stvar vidiš večkrat brez predpostavke, da je ostala
ista ali da ima isti pomen. Gre za izkušanje stvari brez pričakovanj in brez navezanosti na vedno isti rezultat.
Biti v čudenju pomeni, da se ne bojiš usode, temveč se zaljubiš vanjo.
Arhetipska energija, skozi katerega se ka sedmi Sve .

že šesti obraz je ženska
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3. december

5. december

6. december

7. december

9. december

od 2:58 do 5. december do 12:53, 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.

od 12:53 do 7. december do 19:36, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje
prebavnega trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit,
predelat, razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem
prebave. 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.

ob 16:33 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.

Če imamo ob tem krajcu morje težav, definitivno pomeni da bo v življenju treba nekaj spremenit.
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

od 19:36 do 9. december do 22:52, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za
sproščanje energij v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih.

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.

od 22:52 do 11. december do 23:23, Luna v Škorpijonu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij
v spolnih organih, trebuhu, krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.

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.

ASTRO KOT IČEK - LUNINI C IKL IA ST RO KOT IČ EK - LUNINI C IKL I



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.

od 23:23 do 13. december do 22:44, Luna v Strelcu, padajoča. 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.

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.

13.december od 9:38 do 9:50 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 stegna, jetra, kolki Nič ni treba
komplicirati. 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.

11. december

13. december ob 9:43 je mlaj in sicer v ozvezdju Strelca.
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13. december

15. december

18. december

20. december

od 22:44 do 15. december do 22:54, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za sproščanje
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…

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.

od 22:54 do 18. december do 1:49, 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.

od 1:49 do 20. december do 8:44, Luna v Ribah, rastoča. 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.

ob 6:20 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 spremeniti, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
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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.

od 6:20 do 22. december do 19:26, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
krepitev energij v glavi, živcev glave, zobeh, očeh.

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.

od 19:26 do 25. december do 8:14, Luna v Biku, rastoča. 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.

od 8:14 do 27. december do 21:08, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni sproščamo energije v
členkih, ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik,
bronhijih.

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.

ob 11:22 je polna Luna v ozvezdju Raka. 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 držati.

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.

20. december

22. december

25. december

28. december

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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27. december

Splošno v tem mesecu:

od 21:08 do 30. december do 8:46, 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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 13. decembra.

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.

Od 13. decembra do 28. decembra je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v
tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh
ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno
hitreje, bolje in s precej manj muke.

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

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

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

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

Dvojna kovinska zvezda bo v tem mesecu poudarila kvalitete kovinske energije vodje, kar utegne povzročiti
konkretne in činke, kot smo jih vajeni, saj ne bo vpliv le na ravni medsebojnih odnosov,
temveč se bo hkrati v tem stilu dogajanje odvijalo tudi na kolektivni ravni.

še bolj poudarjene u

V tem mesecu se bo kvaliteta počasnosti nadaljevala. Še vedno ne bo prave akcije, vendar se bo nebo vaše
notranjosti začelo jasniti. Vaša notranja »zemlja« počasi postaja plodna in se pripravlja na novo rast, na prva
semena, ki bodo vzklila v naslednjem mesecu. Pomembno je, da z velikimi načrti počakate do januarja da ne
boste izgubljali preveč energije. Še vedno je čas ugoden za samo-raziskovanje in dru a

.
o evanj To bo mesec, ko boste morda čutili zaskrbljenost in

boste preveč v skrbeh za svoje najdražje. Nikar ne reagirajte preveč burno, kajti tudi to bo minilo. Izkoristite ta
mesec po sebe in ne pretiravajte z ničemer!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Ro

ženja ter ustvarj nje
prijateljskih vezi

žnost ja

ževec

Če ste samski je to primeren mesec za nova romantična poznanstva, kajti energija zemlje
vam daje mo č a medsebojnih odnosov.

čitka za negovanje

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

To je mesec, ki vam prinaša vidno rast in stopili boste v akcijo s polno paro. To je čudovit mesec za začetek
česarkoli, vendar se morali na priložnosti odzivati zelo hitro. Pomembno je, da ne pretiravate, kajti v
čustvenem svetu vas lahko odnesejo nepotrpežljivost, jeza in frustracije, ki za vas niso značilne. Nahajali se
boste v hi

Veliko bo dogajanja in hitro se boste premikali
proti zastavljenim ciljem, morda prehitro. A nikar ne vozite z ro

Izkoristite ta mesec za povezovanja z ljudmi, saj vam to prina Lahko se vam bo
dogajalo tudi na romantičnem področju, še posebej tistim, ki ste samski. V obstoječih odnosih bo to čas, ko je
modro v rutino vpeljati svežino in nove aktivnosti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Safir

Intenzivna energija prejšnjega meseca se bo spremenila v bolj poglobljeno in razpršeno. Pomembno je, da se
preudarno in z dobrim premislekom odločate za stvari, ki jih želite nadaljevati. Zapomnite si, da bo v tem
mesecu disciplina ključnega pomena za vas. Svojo energijo boste morali usmerjati. Izogibajte se impulzivnim
reakcijam in dejanjem, ki bi jih utegnili kasneje obžalovati. To bo mesec napredovanja, ko vam svetujemo, da
se ukvarjate s projekti, ki ste jih že začeli in ne začenjate novih. Ostanite osredotočeni na detajle v tem
mesecu in ne dovolite širjenja, ki ga ne morete obvladovati. To sicer utegne predstavljati velik izziv, vendar je
v tem mesecu modro, da se umirjate zavestno. Odnosi, ki ste jih začeli bodo uspešni, bodite pa pozorni na
partnerjeve potrebe! Ker boste tudi ta mesec v svoji izvorni energiji lesa je izjemno pomembno, da se znate
ustaviti in poduhati cvetje ob poti, se pogovoriti s prijateljem, si vzeti vikend za sprostitev. Ne pretiravajte z
delom!
Kristali, ki lahko pomagajo: Krizopraz, Heliotrop

Ta mesec boste imeli občutek kot da ste v središču dogajanja, vse bo prišlo k vam brez posebnega truda.
Morda se vam bo zdelo, da je mesec poln vzponov in padcev, ekstremov na obeh polih. Bodite pozorni kajti to
na kar ste se osredotočali v prejšnjih mesecih je na poti k vam. Ravnovesje je izjemnega pomena in soočali se
boste s posledicami svojih preteklih napak, hkrati pa boste zelo jasno videli kam naprej. Odpu

ši lesa, kar vas lahko iz

ša notranjo izpolnjenost.

š
žijo ve

črpa, zato je izjemno pomembno, da se negujete in ne pozabite na počitek.
Sprehodi v naravi vas bodo okrepili in vam povrnili energijo.

čno, sprostite se in si postavite nove osebne
meje.

čanje bo v tem
mesecu za vas izjemnega pomena. Stare stvari, ki vam ne slu č boste morali opustiti in četudi stvari ne
bodo imele smisla, boste v tem mesecu morali popustiti na razumski ravni in se prepustiti intuitivnemu
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vodstvu.
če

bodo v va čanje preteklosti je za
vas v tem mesecu ključnega pomena.

ča pomno č za to, da d
čustva, objeme in pozornost. Vsaka malenkost

čutili kot bi vas
nosila nevidna sila.

če, pomembno je, da si dovolite u

čustva. Hkrati pa ni modro, da
jih zlijete na koga v obliki spora. Poi čite prijatelja, ki mu zaupate in se pogovorite. Komunikacija bo v tem
mesecu za vas pomembna.

č in svojo transformativno moč. Izkoristite jo in v njej pustite vse
tisto, kar č vam utegne osvetliti stvari, ki jih ne boste preveč veseli.

Ostanite v mejah svojih sposobnosti in nikar ne poskušajte nase prevzeti preveč. Mesec bo kot nalašč
za preverjanje svojega trenutnega položaja, napredka in namere. Bodite fleksibilni! In naj vas ne preseneti,

Opu

Kristali, ki lahko pomagajo: Apatit, Turkiz

Prva žetev vaših prizadevanj iz prejšnjih mesecev je na poti k vam. Lahko pričakujete pritok obilja na vseh
nivojih v tem mesecu. Uživajte v življenju in sledite svojim željam. V tem mesecu bo lažje dosegati zastavljene
cilje, ustavi vas lahko le aroganca in nepripravljenost prisluhniti drugim. Bodite pozorni, da ne boste prevzetni!
Uporabite svoje diplomatske sposobnosti za pomoč drugim, kajti verjetno boste bolj kot običajno s strani ljudi
naprošeni za pomoč. Jasno in usmerjeno razmišljanje vam bo omogočilo hitro in učinkovito reševanje težav na
poti. V tem mesecu lahko poglobite svojo modrost in zrelost. Zaupajte svojemu instinktu in pomagajte
ljudem. Ne pozabite da se vse kar dajete k vam vra To je mesec kot nala

Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Flurit

Mesec se vam bo zdel lahkoten in opazili boste kako tekoče se stvari razrešujejo. Lahko bi rekli, da se vse
razrešuje kar samo od sebe. Ta mesec boste pre

Osredotočenost pa je pomembna, saj vam bo prinesla navdušujoče rezultate. Vendar
energija ni ugodna za začenjanje stvari, raje se držite znanih poti. Zdelo se vam bo, kot da vas resnično
podpira celotni univerzum. Vzemite si čas za druženje in uživajte v dvoje. Če boste v tem mesecu začeli nov
partnerski odnos boste morali vložiti precej energije in volje, da se bo obdržal. Komunikacija in izražanje
čustev bo pomembno. To je nedvomno mesec razvajanja in zato si privoščite užitke vseh vrst. Povabite
prijatelje na zabavo, lahko greste v kino, v gledali
Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Kalcedon

To je čas, ko se boste prisiljeni umiriti in za vašo živahno naravo bo potreba po razreševanju starih in na stran
potisnjenih zadev, kot hladen tuš. Ponovno boste morali pogledati kje se nahajate in ali vam je všeč to kar se
dogaja. Izogibajte se trmoglavosti in vztrajanju na stališčih za vsako ceno. Obetajo se velike spremembe v
življenju in v vašem razmišljanju in tisto, kar je izjemno pomembno je, da se spremembam ne upirate.
Prevelika razpršenost želja in energije bo v vas ustvarila nemir in stres, zato ostanite osredotočeni na svoj cilj.
Bodite predvsem potrpežljivi in ljubeči sami s seboj, saj se boste v odnosih počutili bolj ranljivi kot običajno! V
va

izjemno
Kristali, ki lahko pomagajo: Zeleni turmalin, Tigrovo oko

Mesec bo izjemno aktiven in uspelo vam bo opraviti vse kar si boste zastavili. Imeli boste polno novih idej in
priložnosti za izpolnitev vaših ambicij. Vsekakor boste zelo obdarjeni s srečo, vendar pa se pazite ekstremov.
Kaos, ki ga bo pripeljal s seboj ta mesec boste premoščali z organiziranostjo in urejenostjo. Odnosi z ljudmi
bodo zelo pozitivni in romantika v tem mesecu lahko zacveti. Uživajte v soju žarometov in delite radost in
navdušenje s tistimi, ki so vam blizu, z družino in s prijatelji. Ker visoko letite pazite, kako boste konec meseca
pristali. Če se v tem mesecu na površje dvignejo stare potlačene zamere in napake, se soočite z njimi in jih
odpustite. Ogenj vam bo dal na voljo svojo lu

Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Rubin

še življenje vstopili ljudje iz vaše preteklosti. Vse se dogaja z namenom! š

ženo. š ajate lepe
misli, pozitivna šteje.

živeli v energiji, ki vas podpira in zato boste

š živati v razkošju življenja.

šem življenju se utegne zgoditi revolucija, zato ni modro, da zadržujete v sebi
š

že dolgo skrivate sami pred seboj. Lu

5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

DEVE T Z VEZD NI KI PRIPORO D EC EM BERČILA ZA 2012D E V E T Z V EZ D N I KI PRIPORO D EC EM BERČILA ZA 2012



9 ZVEZDA
Tale prehod bo za vas precej mučen. Kot vedno, ko se ogenj podaja v vodo bo tudi tokrat ob

, da ste v tem mesecu potrpežljivi s seboj in z ljudmi, ki
vas obdajajo. Ker ste po naravi zelo pozitivno naravnani in aktivni bo ta mesec za vas kot hladen tuš in nikakor
se ne boste uspeli navaditi. Zdelo se vam bo, da vas zunanje dolžnosti dušijo in vaša vitalnost bo močno
zmanjšana. Morali se boste umiriti in iti v svojo notranjost. Izkoristite zimsko vzdu

Intuitivni namigi bodo v tem mesecu izjemno močni, zato jim prisluhnite.
Pozitivna naravnanost vam bo pomagala, prav tako sprehod po zimsko okra ali sprehod v
samoti. Bodite v komunikaciji sami s seboj, prisluhnite si, kajti to je

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Roževec

čutek kot bi vas
spravili iz sonca pod hladen de

čas, ko se rojevajo pomembne stvari v va

ž. Izjemno pomembno je

šnje za notranjo umiritev in
preberite kakšno dobro knjigo.

šenem mestu
ši

notranjosti. In vedite, tudi to bo minilo!
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Decembra prijeten vonj po naravnem sve
.

Grški filozof Aristotel je menil, da vosek prihaja iz rastlin. Mnogo kasneje so raziskovalci ugotovili, da vosek
pridelujejo

Eva Žnidar za Bodi eko

čebeljem vosku in migljajoča svetloba plamena čke naredita
sproščujoče čarobno vzdušje

Čebelji vosek izdelujejo čebele Apis mellifera. ‘Apis’ je latinska beseda za čebelo, medtem ko ‘melli’ pomeni
med, ‘ferre’ pa nositi. Torej gre za čebelo, ki nosi med. Barva voska je odvisna od cvetic, iz katerih čebele
nabirajo cvetni prah. Tako ima vosek lahko belo-rumeno ali rumeno-rjavo barvo.

Čebelji vosek je sestavljen iz estrov nenasičenih maščobnih kislin z enovalentnimi alifatskimi, ki predstavljajo
70 %. Ostale sestavine so proste maščobne kisline (15 %), alifatski ogljikovodiki (15 %), barvila, aromatične
snovi, mineralne snovi ter vitamin A. Nekateri vosku dodajajo druge primesi (loj, mineralni, rastlinski vosek
itd.), ki ga čebele zavračajo, ponaredke pa je težko prepoznati.
Čebelji vosek je bil tisočletja edini vosek, danes poznamo več vrst voskov, na primer rastlinske in sintetične
voske.

čebele delavke. Prehranjevanje s pelodom v prvih dneh življenja, omogoča tem čebelam, da lahko
proizvajajo vosek.
Vosek izdelujejo parne voskovne žleze, ki ležijo na sprednji strani čebeljega zadka. Celice voskovnih žlez
izločajo tekoči vosek, ki se na površini strdi. Čebele iz zadka s pomočjo dlačic na nogah prenesejo satje v usta
in ga oblikujejo v želeno obliko, pri čemer igra pomembno vlogo tudi med, saj je med prav tako surovina in
pogoj za izdelavo voska.

Čebelji vosek je v uporabi že več tisočletji. Že stari Grki so vosek uporabljali zaradi njegovih zdravilnih lastnosti;
iz njega so delali obkladke in povoje, izdelovali pa so tudi lutke. V Perziji so z njim balzamirali trupla, Rimljani
pa so ga uporabljali za izdelovanje smrtnih mask. Na splošno se je vosek uporabljal za izdelovanje kipov in
kalupov. Slednjega so izdelali tako, da so vosek prevlekli z mavcem. Ko se je model posušil, so vosek z ognjem
stopili in na njegovo mesto ulili kovino. Ta tehnika se še danes uporablja v modelarstvu ter zobozdravstvu.

Rimljani so vosek uporabljali za zaščito slik, saj je vodoodporen. Z njim so premazali tanko plast poslikane
površine. V antiki so za slikanje zmešali 85 % voska z 15 % smole, kar je predstavljalo osnovo za barvo, h kateri
so dodali pigmente. Z naravnimi čopiči so mešanico nanašali na lesene površine. Postopek izdelave je zaradi
nevarnosti, da se vosek posuši, moral biti zelo hiter. Slike, naslikane z voskom, ki jih lahko občudujemo še
danes v nekaterih muzejih, ne privlačijo prahu in so zelo obstojne.

Egipčani so vosek uporabljali pri gradnji ladij. V antiki pa so z njegovo pomočjo zlepili skupaj dve površini.
Zgodba o Dedalu in Ikarju, ki sta zalepila krila s čebeljim voskom, le ni tako daleč od resnice. Vosek je imel tudi
trgovsko vrednost. Z njim so odplačevali davke. Tudi na Slovenskem je bil vosek zapisan med dajatvami.
Slovenci smo z izdelovanjem voska začeli v 13. stoletju.

V novem veku je cerkev predpisala obvezno uporabo sveč iz čebeljega voska, saj gorijo ‘čisto’, kar pomeni, da
ne oddajajo črnih saj in pri topljenju ne puščajo skoraj nič voska.
Vosek se uporablja že več sto let kot tesnilno sredstvo ali kot mazilo za metke in strelno orožje. Pogosto je
pomešano z drugimi sestavinami, kot sta oljčno olje in parafin. Seveda pa ne smemo pozabiti na uporabo
voska kot pečata in kot ojačevalca sukanca za šivanje.

Čebelji vosek je izdelek, ki povzroča najmanj alergij med čebeljimi izdelki. Do sedaj obstaja samo eno poročilo
o kožni alergiji, ki jo je povzročil čebelji vosek, kajti praviloma ne draži kože in ob pravilni uporabi v kozmetiki
ne zamaši por. Koži daje elastičnost, jo preskrbuje z vlago in ima hkrati antiseptični učinek, kar pomeni, da jo
ščiti pred obolenji. Je sestavina krem, mazil, ličil, vodoodpornih izdelkov, utrjevalcev za lase, mil in parfumov.
Za pridobitev 5 kg dišave je potrebna ena tona voska.
Tistim, ki naravno kozmetiko izdelujejo doma, bo morda koristil podatek, da v kremah najdemo 8–12 % voska,
dezodorantih do 35 %, depilacijskih sredstvih do 50 %, gelih za lase 5–10 %, balzamih za lase 1–3 %, maskarah
6–12 %, rdečilih za lica 10–15 % in senčilih za oči 6–20 %.
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Pohod depresije se je v zadnjih letih zaradi vsesplošne krize mo

S

čno pospešil. Danes lahko rečemo, da je izvor v
80 % vseh civilizacijskih bolezni prav v stresu, ki spremeni metabolizem našega telesa, če se ponavlja ali traja
predolgo. Stres je program našega organizma, ki v primeru ekstremnih okoliščin sproži posebne mehanizme v
telesu, ki pa so lahko le kratkotrajni. Na žalost smo prišli do stanja, da normalnih okoliščin sploh ni več in da je
stresnih dejavnikov v našem življenju vedno več. Organizmu je zato treba pomagati, da se prilagodi na
razmere tako, da v organizmu vzpostavi stanje čim bolj podobno normalnemu stanju. Obstajajo rastline, ki
živijo v zelo težkih pogojih na katere so se morale prilagoditi in te nam lahko pomagajo s svojimi učinkovinami,
ki so jih razvile. Do sedaj so se znanstveniki bolj ukvarjali z vitamini in minerali, sedaj pa so odkrili posebne
rastlinske snovi, ki jih rastline proizvajajo za zaščito in jim pomagajo preživeti. Te rastlinske snovi se nahajajo v
listih, koreninah in steblih.

Rhodiola rosea, je super adaptogena rastlina, ki je zaradi izrednih zdravilnih lastnosti pridobila veliko
popularnost, istočasno pa je tudi precej skrivnostna saj raste v predelih visokogorja blizu oblakom. Izvira iz
Sibirskega gorovja, kjer jo najdemo na višini 3000 m nadmorske višine , nekatere vrste tudi v Himalajskem
gorovju , najvišjem gorovju na svetu, včasih celo na višini 6000 m. Uspeva tudi v izredno hladnih pokrajinah
severne Evrope ( Finska). Morda so bile zaradi njene izredne nedostopnosti njene zdravilne lastnosti dolgo
poznane le redkim.
Obstaja preko 200 vrst Rhodiole, vendar je vrsta Rhodiola rosea edina, ki ima največ lastnosti adaptogene
rastline. Aktivne učinkovine odkrite v Rhodioli rosea so rosavin, rosin, rosarin in salidrosid.

Že antične kronike vzhodne Evrope in centralne Azije večkrat omenjajo čudežno rastlino z neverjetnimi
zdravilno močjo iz katere dobijo napitek in kdor ga uživa naj bi dočakal sto let v odličnem zdravju in
razpoloženju.

O Rhodioli so obstajali zapiski že v tibetanskih dokumentih pred 1200 leti, Govorijo njeni sposobnosti za
dobro zdravje. V Tibetu so za časa dinastije Kuing (1644 – 1911) vojščaki pili ekstrakt Rhodiole da bi pridobili
na vitalnosti. Posebne lastnosti Rhodiole so poznali tudi Kitajci, vendar so jih skrbno varovali pred množico.
Poznali so njene sposobnosti čiščenja krvi in sposobnost poživitve krvnega obtoka zato so jo uporabljali kot
preventivo pred srčnim napadom.

V Mongoliji so z njo zdravili tuberkulozo in raka, V Rusiji so jo uspešno uporabljali za prehlade, gripe, pljučne
bolezni in za podporo zdravju srca. Verjeli so, da podaljša življenje in podpira organizem v boju proti škodljivim
faktorjem .

Že leta 1947 je znanstvenik ruske Akdemije Znanosti Lasarev prvi poročal , da ta sibirska rastlina oziroma jen
ekstrakt pomaga povečati odpornost organizma na zunanje stresne okoliščine. Ruska medicinska znanost ga
je predpisovala kozmonavtom, vojakom in starajočim političnim voditeljem kot učinkovito sredstvo proti
staranju, stresu in depresiji.

V študijah na živalih so ugotovili, da ekstrakt rhodiole rosae poživi transport predhodnikov seratonina , to je
triptofana in hydroxytriptofana v možgane. Seratonin preučujejo kot nevrotransmiter, ki je vpleten v številne
funkcije vključno z krčenjem mišic, regulacijo apetita in temperature, obnašanje, zazanavanje bolečine,
dihanjem. Kadar je uravnovešen, povzroča občutek ugodja in dobrega počutja. Preveč ali premalo tega
hormona pa povezujejo z raznimi abnormalnimi stanji kot je klinična depresija. Ruski znanstveniki so ga dajali
ljudem v krajih, kjer so bili dalj časa izpostavljeni pomanjkanju sonca ,da bi izboljšali njihovo duševno stanje.
Pomanjkanje sonca namreč povzroča SAD ( sezonska depresija) , kar je značilna za severnoevropske dežele z
daljšimi obdobji teme.

V glavnem je Rhodiola rosea zanimiva zaradi dokazanih sposobnosti, da delje proti debelosti in depresiji.
Psihiatri so opazili, da kontrolira depresijo in khkrati preprečuje, da bi ljudje pridobili na telesni teži, kar se
dogaja z antidepresivnimi zdravili. Opazili so, da bolniki shujšajo, hkrati pa z uživanjem te adaptogene rastline
uspešno kontrolirajo stres. V bolnišnici v Georgiji ( Rusija ) so izvedli poskus na 130 predevelih pacientih in
potrdili, da so tisti ki so uživali Rhodiolo izgubili 10 kg, ti ti ki so dobivali placebo pa so v istem času shujšali le
za 3,5kg.
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Rhodiola ima sposobnost aktivacije procesa lipolize( razgradnje maščob ) in mobilizacije maščob iz rezervnega
maščevja v porabo za energijo in tako povzroči zmanjšanje telesne teže. Tudi brez gibanja rhodiola poveča
izgubo maščob za 9 %. V kombinaciji z zmerno vadbo pa za celih 72 odstotkov. Torej lahko dela prave čudeže
na posameznikih, ki so pripravljeni z ustrezno vadbo porabiti odvečno maščobo, pomaga pa tudi tistim, ki se
ne odločijo za vadbo.

Ena najbolj korsitnih učinkov rhodiole rosee je njena sposobnost zmanjšati nivo hormona kortizola , ki ga telo
izloča v primeru stresnih situacij. Kortizol učinkuje tako, da akaumulira maščobo na predelih trebuha in bokov.
Rhodiola pa ima ućinek, da normalizira stanje v organizmu iin ga ćimbolj približa normalnemu delovanju. Tako
zmanjša proizvodnjo kortizola in pomaga tudi ljudjem , ki so pod hudim stresom izgubiti odvečno maščobo in
shujšati. Rhodiola se je izkazala kot odlična pomoč za povečanje moči in vzdržljivosti med vadbo, zahvaljujoč
višjemu nivoju molekul Atp , ki je posebna kemična substanca , ki oskrbuje energijo in jo naše celice prizvajajo
pri presnovi hrane. Več ATP kot proizvedejo naše celice, več imamo energije.

Rhodiola lahko tudi pospeši delovanje ščitnice brez da bi prišlo do povečanega delovanja te pomembne
žleze.Poživi delovanje timusa, ga ščiti in varuje pred propadom, ki se dogaja z leti. Pomaga lahko tudi vsem , ki
imajo fibromialgijo.

Pa še tale zanimivost:

Po starih ruskih običajih pa so to rastlino dobivali tudi poročenci, saj je po tradicionalnem prepričanju
povečevala seksualno moč in zagotavljala plodnost.

mlado

vIR: www.lifestylenatural.com
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Aktivacija izvornega na

Roža življenja je geometrijski vzorec, ki ga tvorijo enako velike krožnice, ki se tako prekrivajo, da središ

Ro

Ro

kjer dobesedno v
Abydos

slikar
.

Ro ro , ki simboli
o

, kar predstavlja

ro predstavlja

Znano je tudi, da , ki je ,

črta božanske Ženske mi je dala vpogled v to, da je matrica Rože Življenja tista, ki je
povezana z izvornim načrtom ženske in kako pomembno je, da ta del v sebi aktiviramo, da bi lahko v polnosti
dostopale do svoje polne moči svete ženskosti. Skozi povezovanje posebnih točk v ženskem telesu sem
opazovala, kako se je Roža Življenja prebujala in povezovala vse aspekte Biti v celostni sistem skozi katerega se
pretaka vse kar je. Iz Rože Življenja izhaja vsa Kreacija kot jo poznamo.

če vsake
leži na presečišču obodov šestih okolišnih krožnic, da njihovi loki tvorijo podobo, ki spominja na cvetne liste
več cvetov.

čnih koncih sveta; najdemo ga v budističnih
templjih, katoliških cerkvah, judovskih sinagogah in muslimanskih mošejah. Pojavlja se tudi drugod v
arhitekturi in umetnosti, na Poljskem so ga nekoč vrezovali v tramove, da bi hišo obvarovali pred strelo.

Najstarejša najdena upodobitev znamenja je vklesana v alabastrno okrasje pragu, ki je šest stoletij pred našim
štetjem krasilo palačo asirskega kralja Ašurbanipala. Drugi najstarejša najdba izvira iz obdobja med drugim in
četrtim stoletjem našega štetja, gre za vzorce na vrhu stebrov v Ozirisovem svetišču

v Egiptu.

Rožo življenja so proučevali alkimisti in kabalisti, pa tudi sloviti vsestranski renesančni Leonardo da Vinci,
ki so ga zanimale predvsem njene matematične lastnosti

Osnovna oblika je krog oziroma krogla čno
predstavlja oblik sonca, ki nas greje in daje življenje. Krog je osnovni simbol božanskega in enosti stvarstva.
Iz pomena kroga lahko izpeljemo tudi pomen rože življenja. Vzorec tvori množica med sabo prekrivajočih se
krožnic veliko posameznih »enosti«, povezanih v večjo podobo, ki ponavlja osnovno obliko.
Po eni razlagi naj bi roža življenja ponazarjala povezanost vseh živih bitij, vezi, ki jih skoznje tke življenje, eno
zavest, ki teče skozi vse. Grobo poenostavljeno lahko rečemo, da življenje samo.

Če du čnem vzorcu je na

čjega vzorca, ki ga imenujemo

kabalistično drevo življenja zemljevid, ki kaže, kako je bog ustvaril stvarstvo iz niča
izhaja iz rože življenja, ki potemtakem ponazarja tudi stvarjenje.

Če je ro

čez celotno telo so bo
čeni, temveč povezani z vsem, kar je.

Aktivacija Izvorne
črt ro či čenju maternice.

DIVINE.SI

ža življenja vsebuje skrito obliko, ki se imenuje sadež življenja in vsebuje 13 krogov, ki znotraj
sebe držijo mnoge like svete geometrije, med drugimi Metatronovo kocko. Ta forma predstavlja celoten
univerzum in nas poveže z vsemi nivoji Kreacije.

Ko nekomu podarimo rožo življenja je, kot bi mu podarili celotnos Vesolje v enem dragulju.

ža življenja je izjemno svet simbol, ki ga najdemo na razli

žgane

ža življenja je odsev Univerzuma. že življenja

ža življenja

ša predstavlja eno vijugo v tem neskon ša osebnost le druga vijuga v tem istem
hologramu, istem vzorcu. Ne gre za to katera vijuga je boljša ali slabša od druge, gre za dejstvo, da sta obe
vijugi enako del tega ve življenje.

ža življenja simbol življenja in je ženska esenca tista, ki je življenje in je svetloba, ter ljubezen, potem iz
tega lahko sklepamo, da je aktivacija rože življenja tudi aktivacija ženske esence, esence življenja, svetlobe in
ljubezni v nas samih.

Moje izkušnje ob tovrstnem risanju rože življenja žanske. Vedno znova me spomni na
povezanost in celostnost, ter celovitost. Spomni me, da nismo lo

ženske esence individualen proces, ki traja uro in pol in v katerem se aktivira tudi izvorni
na že življenja. Seme rože življenja pa aktiviram že v energijskem š
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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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Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineAligning coaching vodi ljudi nazaj k sebi, saj imamo v sebi vse kar potrebujemo,
da najdemo stik s svojo izvorno Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi
DivineSpaces svetovanja po principih eng Shuija in energijsko

jo 040 503 895

vam čete na

či čenje prostorov
čete na
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