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Do naslednji utrinke

ša zanimive energije. Dogaja se intenzivna preobrazba in ravno zaradi tega
je metamorfoza metulja tako izjemno primerna, da skozi njo postavimo vzporednice s tem, kar se nam
dogaja.
Mnogi pravijo pojdite ven v naravo, bodite v naravi in ob tem si ne morem kaj, da se ne vprašam; Kam
v naravo? Kam ven? Narava ni tam zunaj, narava je povsod, narava je tukaj notri. Nismo lo

žema vse kar je, je izvorno življenje, esenca, ki je ravno tako del mojega doma kot je del
mojega avta. Poslušam kako mnogi razlagajo, da lahko v stik s seboj prideš samo v naravi in se muzam
v sebi. To zadnje

še ve
š mir in tišino, da si v miru in v tišini v sebi. Tudi to, da moraš biti umaknjen od negativnih

ljudi, da bi lahko za ži. Moja paradigma je, da

ši, prežema vse, diham jo,
želim biti v miru

enostavno grem vase in SEM MIR, tudi š
že tudi to, kako delimo ljudi na

negativne in pozitivne, na tiste, ki so v redu in tiste, ki niso v redu. In družimo se samo s tistimi, ki so v
redu. In ob tem pozabljamo, da je del našega življenja to kar smo in ne to, kar si želimo. želimo
mir in pozitivne ljudi okoli sebe, si to lahko želimo do onemoglosti, vendar

žni v sebi, to enostavno ne bo del našega sveta. In vse kar je potrebno je, da se
zavedate

žav. In vendar se moramo
sprejeti v celoti, da bi lahko bili celostni in celoviti. Objemite sebe!

čeni od nje,
narava pre

čase pogosto počnem, kajti vedenje, da smo vse v enem in eno v vsem mi je zelo
odprlo polje dojemanja. S tem ločevanjem ustvarjamo čjo ločenost v sebi. Ne strinjam se s tem,
da potrebuje

čutil sebe v mojem dojemanju sveta ne dr če je vse eno in
smo eno z vsem, potem je vse del mene ne glede na to kje sem in s kom sem. Narava enostavno je ... v
meni in v mojem avtu in v moji hi čutim jo. Ne rabim hoditi kilometre daleč,
da bi bila v naravi. Dovolj je, da grem vase in jo začutim. IN SEM NARAVA. In če

če sem v nakupovalnem sredi ču v sredini gneče, SEM KAR
SEM. Kako subtilno je ločevanje, ki ga vsakodnevno izvajamo poka

Če si
če tega miru in pozitivne

naravnanosti nismo zmo
čemu se upirate, kaj je tisto, kar zavračate v sebi in to v sebi sprejmete. In vendar nam

sprejemanje tega, s čimer se najbolj bojujemo v sebi povzroča največ te

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

Taja Albolena

MISEL MESEC AMISEL MESECA

„Namen duhovnosti je samo-disciplina.
Namesto kritiziranja drugih
se moramo zazreti vase in kritizirati sebe.
Vpra
mojih navezanosti, mojega ponosa, mojega ljubosumja?
To so stvari, ki jih morate pogledati
vsak dan svojega .“

Dalaj Lama

šajte se, kaj po

življenja

čnem glede moje jeze



Prebujaš se! To je nekaj, kar lahko z gotovostjo potrdiš, saj vsak dan svoj čas in energijo vlagaš v izboljšanje
same sebe, svojega življenja, svojih odnosov. Čutiš notranje talente in kreativne darove, ki se želijo
uresničiti in želiš biti del ustvarjanja boljšega sveta za vse.

Ko sem se odločila in ženskam predstavila predavanja v sklopu Ženska v svoji polni moči sem odkrivala
predavanje za predavanjem, kako smo ženske kljub temu, da so nam odprte vse poti, da še nikoli v znani
zgodovini nismo imele toliko možnosti, da smo enakopravne in uspešne, v resnici zmedene, nesrečne in
depresivne. Morda čutiš impulz, notranji klic in hkrati preplavljenost zaradi nesigurnost glede naslednjega
koraka, občutek nezadostnosti, da nimaš potrebnega, da uresničiš klic svoje duše, svojo misijo, svoj dušni
potencial. Vse kar se dogaja te morda frustrira, spravlja v depresijo in stres ali pa ustvarja v tvojem življenju
kaos in nejasnost.
Vsakič znova me presune, ko vidim ženske, ki delujejo kot moški in ki trpijo v sistemu moške moči, ko
skušajo delovati po pravilih, ki so narejena za moške. Moje osebno prebujenje je prišlo v obliki zavedanja,
da mojemu moškemu verjetno ni ravno v užitek biti v postelji še z enim moškim, kajti v delovanju in
izražanju sem delovala kot moški v ženskem telesu. To je bil zame klic prebujenja.
Zaznavati sem začela frustracijo zaradi verzeli, med izjemnimi možnostmi, da si ustvarim življenje kot si ga
želim, med mojimi sanjami in med realnostjo vsakodnevnega življenja, ki sem jo izkušala in tem kar sem
bila sposobna zmanifestirati.

Spoznala sem, da je čas za spremembo. Dve leti sem iskala svojo ženskost in v tem času doživljala razpad
vsega na kar sem bila navezana. Vstop v ženski sistem moči me je močno zaznamoval in popolnoma
spremenil moj sistem vrednot. Predvsem sem se naučila zaupati.
Hkrati pa sem spoznala kaj je moja misija duše, moj dušni klic in kaj želim v svojem življenju početi. Dobila
sem jasno vizijo, da sem vrata skozi katera lahko ljudje vstopajo v božanskost svoje lastne biti. In še bolj
specifično, da želim delati z ženskami, da se spomnimo svoje lastne božanskosti, svoje ženskosti in jo
ponosno živimo v svetu, da ponovno postanemo boginje, ki me smo.

Skozi prakso sem v vseh letih dela z ljudmi ugotovila, da smo običajno, ko stopimo v stik z božanskim delom
sebe, navdušeni in vendar težko stopimo preko vsega tistega, kar leži na poti med tem kjer se trenutno
nahajamo in tem kamor si želimo iti.
Pogosto me ljudje sprašujejo, če se je resnično potrebno soočiti z vsem, kar ti stoji na poti in iskreno ne
vidim druge poti. Ta verzel med sedanjostjo in našimi sanjami obstaja in le mi smo tisti, ki jo lahko
zapolnimo, izgradimo most, znotraj sebe.

Vsi smo poskusili mnoge bližnjice in načine, kako bi se temu izognili, vendar je dejstvo, da če hočeš iz New
Yorka v Pariz moraš premagati razdaljo in vse ovire, ki so vmes, pa naj bo po vodi ali zraku. In resnično
čutim ta klic, da vam pomagam premagati to razdaljo.

1. V prvi vrsti se moramo soočiti s tem, da iščemo načine kako izpolniti same sebe zunaj sebe. Vem, da je
najtežja stvar pogledati vase in vendar edina pot vodi v notranjost. Pomembno je prevzeti odgovornost za
izbire v življenju in zavestno izbirati kar želimo. Da vidimo sebe kot soustvarjalke svoje izkušnje. To je del
prvega srečanja, ko se pogovarjamo o razliki med moškim sistemom moči, našo ujetostjo vanj, kako smo
ženske prodale svojo ženskost, da smo koker enakopravne z moškimi in kako trpimo ob tem. Soočenje z
arhetipom žrtve je prvi korak na poti.
2. Drugo srečanje nas vodi v zavedanje, da si ti tista, ki ustvarjaš skozi svojo izkušnjo. Da je moč v tebi, če
želiš ustvariti drugačno izkušnjo in da se je potrebno soočiti s tem, kar ti stoji na poti. Da če si predstavljaš
sebe kot ladjo na morju, si ti tista,ki je za volanom, ki to ladjo vodi po morju ne glede na to ali je zunaj
brezvetrje ali viharno morje. Ti si za volanom in ti izbiraš, kako se boš odzvala na zunanje situacije. V
drugem srečanju se soočamo s svojo udomačenostjo otroka v nas, ki še vedno deluje po vzorcih iz otroštva.
Prvo mesto kamor moramo pogledati so naše leče, naši temeljni načini interpretacije in odzivanja na
situacije in na druge ljudi, za katere mislimo, da so nam ovira na poti do lastnega najvišjega potenciala.
Tukaj spoznavamo, da smo me tiste, ki smo vir vzorca, ki nas ovira.
3. Tretje srečanje nas nato vodi v soočenje z odnosom do življenja, kajti ta odnos je tisti, ki generira našo
izkušnjo biti ženska, ki ima dostop do svojih najvišjih potencialov, darov in do svoje usode. Prepoznavati
začnemo soustvarjalno partnerstvo z življenjem. Iz fokusa, kjer stvari hočemo od življenja se premaknemo v

Kako?
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zavedanje, da smo me tiste, ki vozimo svojo ladjo. Da sebe vidimo v partnerstvu z življenjem in ne da se
nam stvari dogajajo in ima življenje avtoriteto v našem življenju.
4. Četrto srečanje je namenjeno spoznavanju dejstva, da se vse stvari manifestirajo skozi odnose z drugimi
ljudmi in da gre za razvijanje sprejemljivosti in dopuščanja, da se povezujemo z drugimi in stopamo v stik s
kolektivnim poljem podpore. Govorile bomo o evolucijskem partnerstvu in kaj pomeni za naš razvoj.
5. Peto srečanje je posledica zavedanja, da se odpiramo, se širimo, se povezujemo in s tem začnemo
izžarevati sebe, svojo pristnost. In ko sijemo, postanemo vidne navzven in vklopijo se vsi alarmi povezani z
biti vidna. Soočamo se s tem, kje črpamo svojo vrednost, kje iščemo potrditev same sebe, zunaj sebe ali v
sebi.
6. Šesto srečanje nas postavi v vlogo, ko smo prepoznale svojo vrednost kot ženske in vendar smo soočene
z izzivom, da smo naravnane na svojo pristnost, da blagoslovimo svet. Kako kreirati svoje življenje iz
prihodnosti v sedanjost je glavna tema našega šestega srečanja.
7. V sedmem srečanju pa sebe vidimo kot pionirke, kot vizionarke, kot vodje, ki stopijo v svojo polno
identiteto tega kdo v resnici smo, v polno zavedanje sebe, ki ima na voljo polno moč da navigira in se
odziva na življenje znotraj zavesti jaz sem, ki sem.

Notranje popotovanje DivineFeminine temelji na mojih 18 letnih izkušnjah dela na sebi. Gre za intenzivno
popotovanje vase, razkrivanje sebe in soočanje s sabo. Gre za očiščenje vsega tistega, kar vam stoji na poti
med tem kjer se trenutno nahajate in vašimi sanjami, kje bi želele biti.

DivineFeminine je notranje popotovanje, ki vas vodi od faze prebujenja, ko prepoznate svojo božanskost
preko alkimistične faze očiščenja osebnosti, kjer se soočite z vsem, kar vam stoji na poti, da utelesite in
živite ta božanski potencial, ki ste ga ugledale v fazi prebujenja. DivineFeminine je oblikovan tako, da
ustvari alkemično posodo za preobrazbo, varno zavetje, kjer v skupini žensk, ki z isto namero potujejo same
vase, najdeš oporo in podporo enako mislečih, ki vse želijo isto stvar, boljše življenje in boljšo prihodnost
zase in za vse ljubljene.

, ki se bo odvijalo skozi tri mesece, 7 srečanj vsakih 14 dni bo
pred vami vsakič razgrnilo novo temo ženske moči, ozaveščanja in zdravljenja sebe, kajti skozi spominjanje
bomo transformirale globoke notranje zamere, bolečine in prizadetosti. Gre za izjemno transformativno
izkušnjo in zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega popotovanja.

1. Spominjanje ženske moči moč poguma
2. Moč preobrazbe nosimo v sebi moč povezanosti
3. Soustvarjanje z življenjem moč vere
4. Povezovanje preobraža svet moč ljubezni
5. Zasij v vsej svoji lepoti moč lepote
6. Ustvarjanje prihodnosti moč podpore
7. Vodenje skozi novo paradigmo ženske moči moč magije

, ki soustvarjajo ta
svet zavestno. Da s svojimi edinstvenimi, unikatnimi darovi in talenti obogatiš življenja mnogih. Da
prepoznaš lastno veličino, unikatnost, briljantnost in da živiš to, za kar si se utelesila v tem življenju, da
postaneš izjemna, najbolj veličastna in najboljša različica same sebe.

Gre za večerna druženja, ki bodo trajala od 19-21.30 ure. Srečanja potekajo preko spleta, tokratna skupina
bo imela sre

Vse udeleženke dobijo skripte za vsako srečanje in dostop do zvočnih zapisov za vsako srečanje, ki je zbir
meditacij in vodenih praks za preobrazbo vzorcev, ki vas omejujejo.

Notranje popotovanje vodi .

Divine Feminine je notranje popotovanje

Sedem srečanj vključuje
3.3.2012

17.3.2012
31.3.2012

14.4.2012
5.5.2012

19.5.2012
2.6.2012

Vabim te, da postaneš ena tistih prebujenih, izpolnjenih, zadovoljnih in srečnih žensk

Taja Albolena

čanja v čnih klicev, na spletu bodo na voljo vsi vodeni procesi, da jih
lahko kadarkoli ponovno poslu

živo preko Skype konferen
šate.
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Drevo

Soo šimi lastnimi načini komuniciranja s svetom, držo, ki nam
omogočajo, da živimo v resničnem svetu. Ve masko, ki nam daje varnost in
brez katere se počutimo goli, razodeti ranljivi. Ta maska je odmik od naše prave narave, ki jo skrivamo pred
drugimi, še najbolj pa sami pred seboj. Zakriva nam jasen pogled in posledično izkrivi na doživljanje
sveta. V življenju pridejo trenutki, ko to masko snamemo. Pogosto nas v to prisili tok notranjih sprememb,
ko iščemo pot iz začaranega kroga ponavljajočih vzorcev, ki nam ne slu več. Ko se tega zavemo, smo
naredili že prvi korak k spremembi. Znajdemo se soo vprašanji: Kdo sem? Kaj si Kako
naj najdem smisel svojega življenja? Kako naj slu ? Ta vprašanja so le
poskus ponovnega stika z našim notranjim svetom, pogled navznoter in iskanje prave, resnične narave,
resničnih občutkov in čustev. Pogled navznoter, da bi lahko bolj jasno videli navzven, je tisto, kar
sodobnemu človeku manjka.

Ena od duhovnih praks, ki nam pomaga ponovno odkrivati sebe je nedvomno molitev. In ena od vrst
molitve je tudi meditacija. Meditacija je stanje zavesti, ko se naše misli in čustva popolnoma umirijo; ko
najdemo svoj notranji center, notranjo ti . Je stanje intenzivnega notranjega zavedanja, ko se naša
pozornost preusmeri iz zunanjega okolja v notranjega.

Da bi razumeli pomen meditacije, se moramo dotakniti naših treh stopenj zavesti: podzavest, zavest in
nadzavest. Podzavest in zavest sta precej dobro raziskana in predstavljan, medtem ko o nadzavesti komaj
kaj vemo. Podzavest je skrita, toda pogosto dominantna stopnja naše zavesti. Ko spimo, smo v stanju
podzavesti. Vendar to je le del te zavesti. To stopnjo zavesti imamo tudi skozi dan, ko z mislimi nismo »tukaj
in sedaj«.
Naša zavest je normalno budno stanje, ko smo v stiku s samim seboj in smo tudi s pozornostjo, oz. našimi
mislimi prisotni.
Nadzavest predstavlja višjo stopnjo zavesti, kot že sama beseda pove »nad« zavestjo. Iz te stopnje zavesti
včasih dobimo nenadne inspiracije, prebliske. Če se trudimo in trudimo, da bi se spomnili kakšne genialne
ideje, prav gotovo ne bo rezultata. Ko se prepustimo in smo v stanju sprejemljivosti in dopu

ideje. Takrat je naš um umirjen in pridemo v stik z našo nadzavestjo.
Podzavest in zavest s svojimi čustvi, mislimi ustvarjata filter do višje zavesti, do stanja, ki daje kvaliteto
našemu življenju. Bolj ko smo v stiku z nadzavestjo, bolj uspešni, učinkoviti smo in bolje obvladujemo
življenje.

Tokratno notranje popotovanje skozi 13 pe

življanja je del vsakega posameznika, živi znotraj nas in s svojimi koreninami, deblom in vejami
povezuje telo, dušo in duha. V 14 sre življenja, krepili bomo vse njegove
sisteme, potenciale, zaživeli v fizi

življenja.

še

žijo
šnimi želim?

žim drugim? In kaj služenje sploh je

šino

š

šega drevesa življenja nas bo vodilo v stik s svojimi
globinami. Vsaki šanje Kdo sem? Kaj si želim? Kako lahko služim?
Spoznavali bomo ovire, ki nam stojijo na poti in tako vsaki žnost, da se še bolje
spoznamo.

Vabim vas, da se mi pridružite 7.2.2012 ko se bomo seznanili s svojim drevesom življenja. Notranje
popotovanje temelji na znanju, vedenju in modrosti Egip
življenja je iz esenskega razumevanja in ne po na življenja ravno tako del znanja in
razumevanja. Spoznali bomo 14 sil drevesa življenja, njihov pomen in kako se povezujejo s 13 pe

še matrice telesa.

čanjih bomo spoznavali svoje Drevo
čni, čustveni, mentalni in duhovni vitalnosti ter zdravili korenine, krepili

deblo in odpirali veje v sprejemanju duhovne perspektive

čali se bomo z vedenjskimi vzorci, na
čina odraslih hodi po svetu z

čeni z du

čanja, se
odpremo za navdihe in

čatov na
č znova si bomo zastavili pomembno vpra

č znova dobili prilo

čanov in Esenov. Tudi interpretacija drevesa
čelih kabale, kjer je drevo

čati, ki so
del na

Moja misija je, da odpiram vrata v božansko, da vam pomagam spoznati in ojačati povezavo z vašo dušo, da
kreirate svoje življenje brez trpljenja in bolečine. 14- dnevno popotovanje vase je povezano z dvodnevnim
notranjim popotovanjem DivineBeing, kjer bom koncept drevesa Življenja in njegovih 14 sil bolj podrobno
predstavila.
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Vstopamo v nov izdih mame Zemlje in z njenim izdihom se narava prebuja. Zemljini pretoki energije se
prebujajo in bodo vedno bolj dejavni. Ob prehodu v fazo izdiha se bo tudi naša energija za

širiti v svet. Ob tem je klju

življenje) kot napol poln ali napol prazen? Februar bo prvi pokazatelj, kako smo energije
naravnali v sebi in kaj bo tisto, kar bomo sejali. Klju želite in kam se
usmerjate, ko bomo še enkrat zajahali val intenzivne Zemljine kundalini energije, ki nas bo ponesel tja do 1.
avgusta, ko se bo za

želite biti. še tako želite, da bi pobirali paradižnike,
da se ra šla, kajti vedno so plodovi povezani s semeni, ki jih sejete.

To kar nas u

šim ljudi,
kako odgovornost za stanje svojega prvega templja - telesa, prelagajo na druge. Seveda je resnica ta, da
smo le mi sami odgovorni za svoje telo. In ravno tako smo mi sami tisti, ki smo odgovorni za svoje lastno
zdravje. Resnica je, da je vse zdravljenje, samo zdravljenje.

ši zdravitelj ne more pomagati. Ko sem za

ži sveti prostor, v katerem je lahko samo svetilnik, tisti, ki spomni, da je oseba vibracija
šanje je le, ali lahko stopimo v stik s tem delom v sebi in

se prepoznamo kot tistega, ki edini lahko povzro

š

Februar še vedno nosi s seboj potencial š š še vedno izkoristite za
o š žiganjem novega ognja simboli

š šega doma. Dom je, kjer ste vi. Energija vas bo vodila v kreacijo doma, v ustvarjanje
doma, kajti Dom ni le prostor kjer bivate, dom je atmosfera, je ob ustvariti. In kot je
pomembno o š š

še telo lažje soo
Še nikoli do zdaj ni bilo tako pomembno o

šnjem letu še zelo
pomemeben in vedno bolj potreben del našega življenja. Globlje, ko se premikamo v leto 2012 bolj bo
pomembno kako se soo

šnjem letu nujno potrebne, da se boste lažje premikali skozi izzive, ki nam jih bo serviral zunanji svet. A
ne pozabite, zunanji svet je le odsev notranjega. In želite karkoli spremeniti, bo potrebno pokukati v
svojo notranjost.

Z vaše strani je prišla pobuda za dnevne meditacije, tako s
1.2.2012 za

želite v nadaljevanju
leta žeti v svojem življenju.
Želim vam blagoslovljeno kreacijo!

čela vedno bolj
aktivno čnega pomena katerega volka v sebi hranite, kateremu namenjate svojo
pozornost in s tem energijo, Belega - pozitivno naravnanega ali Črnega - negativno naravnanega? Ali vidite
svoj kozarec (svoje

čno je, da ste si na jasnem, kaj

čel Zemljin vdih. Zelo jasni bodite v razumevanju tega kdo ste, kajti v resnici postajate
to kar ste in ne to, kar si Če boste sejali krompir si lahko

čunica ne bo iz

či Brigid, mladenka, ki začenja to popotovanje izdiha, je ustvarjanje svete posode, v katero se
lahko zlije to, kar kreiramo, na kar se osredotočamo. In ker je ustvarjanje svetosti doma v tem prvem delu
leta tako ključnega pomena, vam svetujem, da se ozrete v svoj prvi dom, v svoje telo. Pogosto sli

Če človek nima upanja, če si ne zaupa, če ne
verjame v svoje sposobnosti samozdravljenja mu tudi najbolj čela
aktivno delati s frekvencami ponovne povezave sem imela uvid, kako je vloga zdravitelja ali svetovalca
samo v tem, da dr
čiste ljubezni. Vsi smo po svoji naravi zdravilci, vpra

či samozdravljenje. Ko si v vibraciji čiste ljubezni si navdih
tistemu, ki zdravljenje prejema, da se spomni svojega vira, da je on ravno tako vibracija čiste ljubezni in s
tem si omogoči, da sam sebe pozdravi. In vloga metulja je v tem procesu spet izjemno pomembna, kajti
metulj lahko spomni gosenico, kdo v resnici je, lahko v njej vzbudi hrepenenje, da gosenica postane metulj.
Več o tej prispodobi kasneje v sredi ču.

či čenja in razči čevanja, zato ga lahko
či čenje telesa. Brigid s svojim pri čno tudi odpira prostor, ki je primeren za

energijsko či čenje va
čutek, ki ga morate

či čenje telesa, je pomembno tudi urejanje doma. Energijsko či čenje doma vam bo
pomagalo postaviti novo energijsko matrico, da se bo va čalo v močnimi solarnimi vplivi in
izzivi, ki prihajajo v nadaljevanju leta. čistiti preteklost, se soočiti
z notranjimi ovirami in svojo pozornost v polnosti usmerjati v ta trenutek tukaj in zdaj.

Pomen energijskega sveta, podpore v obliki nevidnih prijateljev, deve doma, bo v leto

čate sami s seboj in s svojim energijskim svetom, s svojimi energijskimi smetmi, s
svojimi notranjimi upori, bojevanjem in zanikanjem delov vas samih. Duhovne prakse bodo zato v
leto

če

čenjam z meditacijami za vsak dan.
21 meditacij bo na voljo vsak delovni dan na spletu in vsak
mesec bo pod okriljem druge milosti, duhovne vrline.
Z zemljinim izdihom tako začenjamo s sejanjem in s prvo
vrlino Kreativnosti, kreacije. Prijave so potrebne na e-mail.

Izkoristite mesec za sejanje tega, kar
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Imbolc, 1. Februar

Ključ: Prebujenje

Simbol: Metla, belo cvetje, slamnat križ boginje Brigit

Kristal: Ametist, Akvamarin, Turkiz, Oniks

Imbolc je keltski praznik, ki se ujema z večerom sveč, ki so ga uvedli s
krščanskim koledarjem, tradicionalno pa je to praznik posvečen boginji
Brigit ali Bride, ki predstavlja tisti del boginje, ki je mladenka. Brigit je
irska boginja poznana po vsej Evropi kot »sijoča« zaradi njene
navdihujoče lepote in ognjenih lastnosti.

Na ta dan se nanjo obračajo vsi, ki si želijo zdravja, plodnosti in
kreativnosti.

Od tega dne pa vse do 21. marca je njeno
obdobje, ko se pripravlja na rast in obnovo. Kača boginje Brigit se
pokaže iz maternice mame Zemlje in pogleda, kakšno je vreme
(tradicija Svižčevega dne (Groundhog Day)).

Prinaša duhovno inspiracijo in modrost, častili so jo druidi
(keltski svečeniki in mistiki).

PO SE BN OST T EG A MESEC A. . . IMBO LCPO SE BN OST T EG A MESECA. . . IMBOLC

Imbol je eden od štirih praznikov ognja v keltskem kolesu leta, ki časti enega od štirih faz letnega ciklusa
naravne rodovitnosti. čne faza izdiha, ki naravo uvede v pomlad in vse do
vi čne faza vdiha. Osrednja lastnost praznika ognja je upoštevanje
našega odnosa z Zemljo in z bitji, ki živijo v - v devinskem svetu ( ,
vilinci, elfi, ...). Prazniki ognja torej že tisočletja častijo devinsko realnost.

časih so p
prižg mo luč, zahvaljujemo

Imbol kot prvi dan keltske pomladi sporoča, da se je mati narava
pričela premikati v globokem snu, novi val življenjske energije je pripravljen, da se požene v rast.

Trenutke tega vznemirljivega časa praznujemo tako, da zemljo pripravimo na nov val zemeljske življenjske
energije. Priporočljivo je tudi, da očisti svoja življenja tako fizično, mentalno, duhovno kot čustveno. S
tem naredi prostor novim, svežim stvarem v življenju. Počisti svoje predale in omare, čistite svojo
kramo, stvari, ki jih ne potrebuje č podarite. S tem, tako kot boginjo Brigit, kliče nazaj svojo
energijo.

čemur namenjamo svojo pozornost raste in se krepi. Ob
imbolcu sejemo semena, ki kasneje zrastejo v tisto, kar smo sejali. Imbolc predstavlja začetek zunanjega
potovanja, gre za zdru

čanje

Keltsko izročilo veliko lažje razumemo, če živimo v stiku z naravo in kmečkimi opravili
Pri

praznovanju Imbolc gre predvsem za osebni odnos do sveta, do živali, ki dajejo mleko in so v zimskem času
omogočale preživetje plemen oz. družin , gre za odnos do materinstva in dojenja, ki omogoči rojstvo in
razvoj otroka. Tako so tudi obredja povezana z večinoma mlečno hrano, stari Kelti so nastavljali darila za
Brigit in njeno kravo, s katero je največkrat upodobljena. Obredje je povezano tudi s prošnjo prednikom po
dobri letini.

času je pomembno,
da se spomnimo, da vso hrano, ki jo u čimbolj v
stiku z naravo in njenimi cikli. Z blagoslovom hrane lahko spremenite njeno vibracijo, hvale

c
S prvim februarjem se v naravi za

vzporedni realnosti silfi, rusalke, undine
salamandri, gnomi

Na ta dan pri nov ogenj. V rižigali ogenj, kresove in sveče, da bi nazaj zvabili sončni sij
pomladi. Zato i se sili Ne glede na to, da je v naravi
še vedno zima je Imbolc prvi opomin, da prihaja pomlad. Na ta praznik so blagoslavljali seme in orodje, ki
so ga uporabljali pri delu na polju. c

Imbolc
slavi kreativnost. Pust je eden od praznikov, ki je še iz poganskih časov praznovanj povezan z Imbolcem.

te
te te po

te ve po te

Imbolc nas spomni, naj sledimo notranjim vizijam in sledimo navdihom, ki prihajajo od znotraj. Opominja
nas na sposobnost mladenke, da z energijo plodnosti napolnimo na

. Veliko tega znanja se
je preneslo od ust do ust predvsem na pode

a e

Zahvalite se za vse, kar je na va

ška poletja, ko se s prvim avgustom za

žgite
življenja v nas in zunaj nas.

še najglobje želje in notranje namere.
Spomni nas na pomen pozornosti, da tisto,

žitev notranjega z zunanjim, ko se energije od znotraj prenesejo navzven. Zato je to
praznik, ki slavi prebujanje zemlje in naraš življenjske sile, ki je tvorec plodnosti in rasti.

želju, kjer so stari miti in zgodbe še vedno aktualne.

ši mizi in vse, kar je v vaši shrambi ali hladilniku. V tem
živamo nekdo prideluje in le upamo lahko, da je ta “nekdo”

žnost pa bo
vplivala na nas vse. Zato bodimo hvaležni za vse kar je.

DIVINE:SI



ZANIMIVOST T EG A MESEC A . . . VALENTINOVOZANIMIVOST T EG A M ES EC A . . . VA LENTINOVO

Tradicionalno gledano je bil Valentinov dan verjetno starodavni festival Lupercalia,
ki je slavil erotiko, vro

i

.

P

Vemo, da imajo barve direkten vpliv na na

Sve

In ko govorimo o ustvarjanju romanti

praznik, posvečen
plodnosti in rodovitnosti. čico in ljubezen v čast rimske boginje Juno. Nekateri
strokovnjak trdijo, da ime meseca februarja izhaja iz latinske besede "febres", kar pomeni vročičen.
Če se spomnimo legende o Romulu in Remusu, ki ju je vzgajala volkulja in sta odrasla ter postala
ustanovitelja Rima, sta domnevno odraščala na hribu, ki so ga imenovali "Lupercallus" ali volkov brlog v
prevodu. Vsako leto so praznovali ustanovitev Rima in poganski duhovnik je vodil ceremonijo v čast
plodnosti žensk. Priredili so nekakšno ljubezensko loterijo. V obredu, so zbrali imena vseh neporočenih
žensk in imena so mladeniči, godni za poroko vlekli iz klobuka. Nekakšna staromodna oblika zmenka na
slepo, bi lahko rekli. Fant in dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par. Listič z imenom
svojega “Valentina” so si dekleta pripela na obleko in ga nosila še nekaj dni. Združenje je potekalo pod
okriljem boginje Juno, boginje ljubezni in poroke. Zgodovinarji vedo povedati, da se je ta navada "loterije"
obdržala tudi v 16 stoletju, ko so listke zamenjale valentinove kartice, ki so jih vlekli iz posode.

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

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

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

čna dru ča, bela, modra, ro čna in roza. Rdeča nedvomno simbolizira strast in
energijo in stimulira energijo. Modra in bela izra čna zdru čo in
modro in prina čutek udobja in lahkotnosti, Roza pa je kombinacija bele in rdeče in prina

če in parfumi, ki so povezani z Valentinom ravno tako pripomorejo k ustvarjanju romantičnega
razpolo čni vonji tako pričarajo pridih romantičnosti. Tudi zemeljski volji in vonji sve

čutni. Sandalovina, jasmin in cimet ustvarjajo zelo senzualno noto v prostoru. Pomembna je
zmernost, komaj zaznaven vonj je bolj primeren kot močan vonj. Cvetni lističi lahko dodajo piko na i v
valentinovo kopel ali na romantični pogrinjek.

čne atmosfere ga ni bolj čina kot je glasba. Prava izbira glasbe
bo ustvarila občutek izbranosti, posebnosti in pozornosti. Glasba naj bo umirjena in v ozadju, saj tako
pomaga ustvariti umirjeno in romantično atmosfero.

Kdo je bil Sveti Valentin?

In kdo je izumil Valentinove kartice?

Zakaj je Valentinovo 14. februarja?

Valentinove barve

Valentinove di

Valentinova glasba

še razpoloženje in na atmosfero, ki jo želimo ustvariti. Barve za
romanti ženja so rde žnata, vijoli

žata zaupanje in sprostitev. Vijoli žuje rde
ša ob ša nežnost ter

pomirjenost, tudi nedolžnost.

ženja. Lahki cvetli žega
sadja so zelo

šega na

šave
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M O LIT EV T EG A MESEC AMO LITE V T EG A MESECA

Naj nič najdra
čam se v svoj notranji tempelj

v sveti če v mojem srcu
in danes v njem objemam svoj odnos s sabo.
Tukaj v tem svetem prostoru
govorim v tvojem imenu, najdra

čutke
in svoje videnje drugih.

Danes sem eno s tabo
eno z vsem in vse v enem.
Kjer hodim v harmoniji
se harmonija povečuje
in svetloba se

čine
in vse to predajam bo

česar ne razumem.
In naj vidim to, česar ne vidim.
Naj se osvobodim rane
v sveti tkanini Univerzuma
in kjer je tkanina pretrgana
vstopi vame, najdra

čenosti trenutka s teboj, najdra

DIVINE.SI

žji ne zmoti tega trenutka miru in tišine.
Spuš

š

žji
izražam svoje iskrene ob

širi v svet.
Kjer sem izgubljen v zmedi
in nerazumevanju,
me spomni na resnico, najdražji.
Sedaj odpiram srce
premikam se onkraj strahu,
ranjenosti in bole

žanskemu v sebi.
Naj danes prisluhnem svoji duši
naj bom odprt in sprejemljiv
za resnico srca.

Naj razumem to

žji
in naj bo ponovno stkana.

V tišini in posve žji
naj se odpre moje srce in notranji vid
naj ugledam resnico
in lepoto tebe v meni, najdražji.

In tako bodi.
In tako je.



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

DIOPTAZ...

Afirmacija deve kristala

kamen

“

”

: " Odpu

či čenja

čutje, prijaznost in pozdraviti pretekle čustvene bolečine sem z vami in vam
pomagam ojačati energijo srca. Z mirnostjo in notranjo osredotočenostjo vam asistiram pri jačanju va

čnega srca. Prav tako moje vibracije blagodejno vplivajo na celoten imunski sistem, saj se povezujem z
va čno čakro in timusom. Če v sebi čutite stisko ali nemir, nezmo čanja sem va

čanja, či čenja in celjenja va čeni s ponavljajočimi se
vzorci vam pomagam, da jih ozavestite in raztopite svojo navezanost na vzorce in navade, ki vam ne slu

č. S svojo umirjeno energijo pomirim čustva jeze, frustracije, ljubosumja, nezaupanja in stres ter
zaskrbljenosti. V medsebojnih odnosih vam poka

č in ste jo prerasli, vendar iz navade či čenju
karmičnih vzorcev in navezav se lahko zanesete na mojo podporo va čustvenega telesa. Pomagam vam
videti blagoslove v stvareh in ljudeh, kjer imate izzive in spro

če ste v intimnih in bli

čni brez potrebe, da bi ugajali drugim ali sku

čate z ločitvijo ali umiranjem sem tukaj, da vam pomagam. Tudi v intenzivnih
osebnih prehodih, ko ste soočeni s či čenjem starih, pogosto karmičnih vezi in vzorcev sem z vami, da vam
pomagam v preseganju in či čenju vsega starega. le tako lahko naredite prostor za novo
Čas je, da v polnosti objamete svoj polni potencial in vse svoje kreativne sposobnosti zato se pogumno
podajte v soočenje z vsem, kar vam preprečuje, da bi v polnosti čjo boste
medsebojne odnose prepoznali kot sveto prilo

čam in vse stare vzorce, ki so me omejevali, predajam bo
”

š

Ko si želite prebuditi so
šega

fizi
šo višjo sr žnost odpuš š

sopotnik na poteh odpuš š šega srca. V kolikor ste soo
žijo

ve
žem na neprimerne odnose, ki temeljijo na zavezah in

navezanosti, ki vam ne služi ve še vedno vztrajate v njih. Pri š
šega

žim energije hvaležnosti za vse kar imate.
Pokažem vam kako dragoceno je, žnjih medsebojnih odnosih, kjer se odprete in
prepustite svoji izvorni pristni naravi. Služim vam v spominjanju vaše prave narave, da spoznate sebe taki
kot ste, da ste avtenti šali druge ljudi prilagajati sebi.
V medsebojnih odnosih vam pokažem medsebojne vloge, ki jih igrate drug drugemu. Osvetljujem
zavedanje božanske narave vsakega posameznika in spoštovanje pristnosti vsakega posameznika. Kadar se
v medsebojnih odnosih soo

š
š .

živeli to, kar ste. Z mojo pomo
žnost, da prepoznate božansko v drugi osebi.

š žanskemu v sebi,
odpiram se novim priložnostim in z odprtim srcem sprejemam blagoslove življenja.



Všeč mi je prispodoba o gosenici in metulju. Simbolično predstavlja našo osebno preobrazbo in v sebi nosi
pomembna sporočila za naš razvoj. Če si predstavljamo, da je vsak posameznik v resnici gosenica. V
življenju posameznika dnevi minevajo in nekateri prijatelji se spreminjajo v čudovite metulje, drugi spet
ostajajo gosenice, se postarajo in umrejo kot gosenice. Metulj gosenici ne more dokazati, da lahko postane
metulj. Kar lahko naredi je, da v njem sproži hrepenenje in to se dogaja.

Vsak čudoviti metulj, ki ga opazujemo, je rezultat preobrazbe. Preobrazba je pot po kateri hodimo vsi, le da
se ji eni zelo upirajo. Sprememba je narava življenja in edina stalnica v naših življenjih je v resnici le
sprememba. In vendar porabljamo ogromne količine svoje dragocene življenjske energije zato, da se
spremembi upiramo. Svoje upiranje preobrazbi in oklepanje starega drago plačujemo, s trpljenjem. In to
trpljenje zaradi izogibanja spremembi pogosto utapljamo v alkoholu, potlačimo s prenajedanjem,
odvisnostjo z drogami, obsedenostjo s seksom, z bolečimi odnosi ali z depresijo, tudi z deloholizmom, z
vsemi oblikami odvisnosti od substanc, občutenja, stvari ali ljudi. Na srečanjih Ženska v svoji polni moči
govorimo o tem, kako radi užitek iščemo v stvareh zunaj sebe in tako ustvarjamo odvisnosti.

Včasih je gosenicam tega trpljenja dovolj in se odločijo, da bodo sledile naravnemu toku preobrazbe. V
trenutku prebujenja, ko gosenica ugleda možnost, da postane metulj, se odloči za spremembo. Pride čas,
ko želja po boljšem življenju in bolečina trpljenja v sedanjosti tako visoka, da se je gosenica pripravljena
srečati z bolečino preobrazbe.
Metamorfoza gosenico vodi skozi neprepoznavno fazo v kateri se spremeni v metulja. V resnici gosenica
nikoli ne umre, temveč se le preobrazi v metulja. Bolečina preobrazbe ni nikoli tako boleča, kot si jo
predstavljamo. Pogumni metulji umrejo enkrat, prestrašene gosenice pa vsak dan vsaj tisočkrat, ko si
predvajajo najhujše možne scenarije v glavah. Naši možgani ne ločijo kaj je tisto, kar je resničnost v
zunanjem svetu in kaj je resničnost našega domišljijskega, notranjega sveta. Zanje je vse enako in tako
doživljamo stres vedno znova in znova samo s tem, ko si preigravamo ene in iste scenarije.

Če želimo doseči nekaj novega, moramo nekaj starega zaključiti, se od nečesa ločiti. S tem namreč
pripravimo prostor za nekaj novega. Najvišja kreacija človeka je prav poustvarjanje samega sebe.

Vedno pomaga, če imamo ob sebi nekoga, ki nas vidi kot metulja in nas vedno znova spominja kdo smo. Da
vas navdihne s svojim zgledom in vedno znova obnavlja vaše notranje hrepenenje. In točno to je tisto, kar
želim dati vsem tistim, ki se družimo skozi notranja popotovanja. Ko spreminjamo sebe in rastemo, vedno
bolj prihajamo v stik s svojimi potenciali, talenti in darovi in vedno več lahko dajemo sebi in drugim. Da se
odločimo za spremembo je potreben pogum in tudi zato, da vztrajamo do konca je poleg poguma potrebna
tudi vztrajnost.

Pogosto se nam zgodi, da na svoji poti srečamo metuljev zapredek. In kot govori zgodba o metulju in
človeku tudi mi pogosto dolgo časa opazujemo metuljev zapredek od zunaj in ugotavljamo, da se nič ne
dogaja. Pogosto slišim ljudi govoriti o prijateljih, sorodnikih, partnerjih, otrocih, kako se niso pripravljeni
spremeniti in nič ne delajo na sebi. V takih trenutkih pogosto pozabimo na fazo preobrazbe, ki lahko traja
dlje časa.

In tako je mož v zgodbi dan za dnem opazoval metuljev zapredek in nekega dne ugotovil, da se je na
zapredku pokazala majhna odprtina. Sedel je na skalo in ure dolgo opazoval metulja, ki se je mučil zriniti
svoje telo skozi majhno odprtino. Nato se je zazdelo, da je nehal napredovati, da je prišel do točke, od
koder ni več poti naprej.

Mož se je odločil, da bo metulju pomagal. Izvlekel je nož in prerezal preostanek zapredka. Metulj je z
lahkoto zdrsnil na zemljo. A zgodilo se je nekaj čudnega. Metuljevo telo je bilo otečeno in krila zmečkana.
Moški je še vedno sedel in opazoval metulja, v pričakovanju, da se bodo njegova krila razširila, dala oporo
telesu, ki se bo postopoma skrčilo in zravnalo.
Nič od tega se ni zgodilo. Metulj se je celo svoje življenje plazil po tleh, z oteklim telesom in zmečkanimi
krili. Nikdar ni bil sposoben poleteti.

To, česar mož v svoji dobroti in neučakanosti ni razumel je, da so omejujoča majhnost zapredka in napor, ki
ga mora vložiti metulj, da bi prilezel skozi majhno odprtino, naravna zakonitost, ki metulju omogoča, da
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potisne tekočino iz telesa v krila. Da se lahko krila razširijo in da je metulj pripravljen poleteti, ko se končno
prebije iz zapredka.

In tako pogosto pozabimo, da je bolečina preobrazbe nujno potrebna, da v njej razvijemo svoje sočutje,
spoznamo svetost življenja, razvijemo vztrajnost, pogum, razumevanje in najdemo v sebi modrost. Kajti, če
bi nam bilo dano sprehoditi se skozi življenje brez vseh ovir, bi nas to pohabilo. Nikoli ne bi bili tako močni,
kot smo. In ne samo to. Nikoli se ne bi naučili leteti.

Moja vloga v preobrazbi posameznika ni vloga učitelja, kar so mi zelo jasno celi dve leti govorili moji
vodniki, dokler končno nisem dojela, da nikogar ne moreš poučiti o tem. Kajti resnice se ni moč naučiti,
potrebno jo je izkusiti. Potrebno je preseči znanje, svoje ime in identifikacije s stvarmi okoli sebe, da bi se
lahko iz gosenice preobrazili v metulja. Kar mi je zelo jasno je, da sem lahko navdih za to, kaj je mogoče, da
prebudim notranje vedenje, ki ga gosenica ima v sebi, kaj je potrebno, za preobrazbo v metulja. Gre za
sinhronost, za notranje vedenje na katerega se naravnate, se uskladite s to frekvenco. Moja vloga je v
ustvarjanju svetega prostora, alkemične posode, v kateri se preobrazba lahko zgodi. Iz lastne izkušnje svoje
preobrazbe črpam navdih in modrost, ki jo delim z ljudmi in tako prebujam vedenje v vsakem posamezniku.

V februarju za

Danes vam podarjam zvočni zapis meditacije, ki bo na voljo 48 ur. Gre za zaključek 22-dnevnega notranjega
popotovanja vase z arhetipom mojstra. Vsi, ki se želite pridružiti skupini na eteričnih nivojih ste vabljeni v
sredo 1.2. ob 22. uri v tempelj zdravljenja ki je na eteričnem nivoju nad Kanarskimi otoki.

Jaz vidim metulja v vas.
Namaste
Taja

čnemo z aktiviranjem 13 čaker v člove čno povezane s
percepcijo sveta, nivojem na

čnih informacij v
povezavi s čakrami skozi katere bomo potovali. Če času narediti nekaj zase vam
notranje popotovanje zelo svetujem.

Povratna informacija tistih, ki so z menoj potovali skozi 22 dni popotovanja vase in spoznavanje vseh
notranjih arhetipov so navdu ča. Hvale

čno posodo v kateri so bile preobrazbe za vsakega
posameznika precej la če jih delamo sami. In srečanja v atlantidskem zdravilnem templju nad
Kanarskimi otoki so bila resnično zdravilna.

Tokrat bo uvod v to notranje popotovanje vikend dru
či čenje senc in notranjega demona ter aktiviranje svojega angela.

Aktivirali bomo povezavo z du
čajo tudi mene. Vabim vas, da se mi

pridru čevi 13 v soboto in nedeljo 4.2. in 5.2.2012.

škem telesu in onkraj njega, ki so mo
šega zavedanja in sprejemnljivostjo stvari v naše življenje. Notranje

popotovanje, ki bo ponovno potekalo preko spleta v obliki vodenih meditacij in klju
želite v tem intenzivnem

šujo žna sem vsem za povratne informacije in druženje. S tem, ko se
je oblikovala velika skupina smo ustvarili alkemi

žje, kot

ženje na notranjem popotovanju DIvineBeing, kjer
bomo opravili božansko prebujenje skozi š

šo in se spoznali z višjim jazom. Vem, da bo ta uvod v 14 dnevno spletno
druženje izjemen, kajti informacije, ki prihajajo v zvezi z njim presene

žite v živo na Mikloši

http://www.divine.si/storitve/sveti_krog/23.mp3
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Nad

vir: www.delo.si

časom od 23. januarja 2012 do 10. februarja 2013 bo vihtel taktirko Zmaj. To je vedno dobro obdobje
za posle vseh vrst, če se kaj ponesreči, lahko izgubljeno še v istem letu nadoknadimo (a ne za manipulante).
Ozračje, nabito z Zmajevo energijo, vpliva na vso živo in neživo naravo. Nekatera izročila trdijo, da si sreča
in katastrofa podajata roko. Ali drugače: bolje dvakrat odmeriti predrzen skok, kakor da se poženemo
predaleč.

Podgana
Leto Zmaja bo za vas čudovit čas za vsakršne odnose, ki temeljijo na pozitivnih čustvih. Preverjali boste
lahko zvestobo in naklonjenost prijateljev in izključevali take, ki si zaupanja ne zaslužijo. Veliko delovnih in
finančnih uspehov boste doživeli v maju, julija in avgusta se boste kar težko odločili za dopust, ker bodo
posli cveteli. V marcu in aprilu pa raje ne poskušajte s kakšnimi tveganji, če bo šlo za večje vsote denarja!
Čisto pri vrhu čustvene lestvice je ljubezen. Februar ne bo skoparil z zanimivimi in razburljivimi dogodki,
septembra se bodo rojevale naveze, ki bodo globoke, iskrene in bodo vodile v sladki jarem. Najbolj
nenavaden (in tudi najbolj očarljiv) pa bo december.

Bivol
Veliko vprašajev bo prinesel Zmaj rojenim v znamenju Bivola. Dvomi, prepreke, ovire, ob katere se boste
spotikali, bodo pogosti. Kadar se boste znašli v časovni stiski, bo to največkrat zaradi otežene komunikacije
s sodelavci. Vendar še zdaleč ne bo tako slabo, da bi se upognili pod bremenom! Maj vam bo prinesel
obilico imenitnih priložnosti, zaslužki se bodo večali. Še posebno če so vaše dejavnosti neposredno
povezane z naravo. Za posle z nepremičninami in pravne zadeve bodo najboljši prvi trije septembrski tedni.
Po ljubezenski plati vas bo navduševal že februar, v maju bo vse cvetoče, decembra boste pokali po šivih od
čustev. Za zveze, v katerih škriplje, bo še najbolj zoprn avgust; a boste preživeli.

Tiger
Zmajevo leto bo za tigre manj prijazno. Imeli boste občutek, da vas vsi ovirajo, da vam omejujejo
manevrsko svobodo. Februar si boste sicer zapomnili po številnih delovnih uspehih, junij bo prijazen v
družabnem smislu. Zelo donosni bosta druga polovica septembra in prva polovica oktobra. Vmes pa vam
bodo celo dela, ki ste jih vešči, kar nekako v breme. Tudi čustvene težave bodo pogoste. Februar, junij in
november vas bodo navduševali, osrednja poletna meseca (z izjemo 2. avgusta, ko bo Luna tvorila v vašem
sončnem znamenju ščip in bo rajala z Venero) pa vam bosta povzročila kar nekaj preglavic. Ne bodo redka
tudi razhajanja, a je pač vedno treba pripraviti prostor novi čustveni sreči.

Zajec (mačka)
Malo več, kot ste navajeni, boste prisiljeni delati v Zmajevem času. Pravzaprav bo za vaš umirjeni značaj na
trenutke prav naporen. Je pa še druga, spodbudnejša plat: če zaposlitev iščete, jo boste imeli možnost
najti. Veliko novih znancev in prijateljev boste pridobili že v februarju, najbolj donosno se boste dogovarjali
v aprilu. Junij in oktober bosta izstopala po nenadejanih prejemkih, pohvalah in priznanjih. Ljubezenske
rožice bodo aprila žlahtno cvetele, julij bo sploh mesec, ki si ga boste zapomnili po vznesenem. V drugi
polovici oktobra boste krepko čutili pritajen erotični naboj, tudi primerki nasprotnega spola ga bodo
zaznavali. Če ste vezani, boste seveda poostrili samonadzor...

Zmaj
Srečen, lep in bogat bo za vas Zmajev čas! Seveda, ponovi se samo vsakih dvanajst let. Večino del, ki jih
boste začeli, boste uspešno končali, sadovi vaših prizadevanj bodo bogati. April bo ugoden za zamenjavo
službe, selitve in sploh vse, kar je povezano z novostmi. Avgusta boste lahko združevali prijetno s koristnim.
Prva polovica novembra in zadnjih štirinajst dni v letu bo čas vzpenjanja po karierni lestvici. Če se boste
odločili za zakonski stan, boste storili prav, tudi za družinski prirastek bodo dobri meseci. Osamljeni ne
zamudite nobene priložnosti, v okoljih, kjer se bodo gnetle množice, lahko srečate sorodno dušo. Le skrajni
začetek kitajskega leta vam najbrž ne bo čisto pogodu.

Kača
Obdobje Zmaja za rojene v Kači ni med najbolj prijaznimi in radodarnimi. Radi ste urejeni, se obdajate z
lepimi rečmi, a verjetno se boste morali kakšni razvadici odreči. Seveda bodo vmes obdobja, ko ne bo treba
tako krčevito razmišljati o izdatkih. Pred majem raje ne upajte na kake velikopotezne posle, peti mesec pa
vas bo razvedril. Tu in tam vas bo namreč razveselil denar, ki ga sploh ne boste pričakovali. Prav tako
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september, ki bo najbolj naklonjen raziskovalcem in vsem, ki še obiskujete hrame učenosti. Marec bo čas
začetkov velikih in trajnih ljubezni, oktober pa najboljši za sklepanje zakonskih zvez, urejanje skupnih
domov in naraščaj. V decembru si ne privoščite kakšnih čustvenih eksperimentiranj!

Konj
Rojeni v znamenju Konja ste prešerni, veseli in zaupljivi, Zmaj pa je strog in neprizanesljiv. V njegovem letu
boste pogosto izgubljali potrpljenje (in ga včasih čisto izgubili), polno bo negotovih trenutkov. Vendar lahko
računate na uspešen in donosen februar, po izjemnem smislu za komunikacijo in ocenjevanje situacije si
boste zapomnili tudi drugo polovico maja in začetek junija. V septembru boste preštevali denarne dobičke
in presežke, vse leto pa namenjajte veliko pozornosti počutju! Ljubezenski in družinski odnosi bodo najbolj
urejeni v aprilu in maju, julij boste doživljali kot pravljico. November bo čas, ko bo število na novo
zaljubljenih občutno poraslo. Tudi v zakonskih zvezah bo mirno.

Koza
Za rojene v znamenju Koze bodo dogodki v letu Zmaja potekali tako počasi in umirjeno, da bo mejilo že kar
na dolgčas. A je še vedno bolje tako, kakor da bi vas premetavali viharji skrbi in bi doživljali kakšno usodno
škodo. Vseeno si večjih in pomembnejših naložb, pri katerih bi morali hitro obračati denar, ne privoščite! Že
sam začetek kitajskega leta bo spodbuden, v juniju boste ugotavljali, da se vam odpirajo čisto nove
donosne poti v prihodnost. Oktober utegne biti silno naporen (sproti izničujte učinke stresa!), a boste s
končnimi izidi zelo zadovoljni. Po ljubezenski plati pa bo to čudovit čas. Osamljeni boste našli sorodno
dušo, tisti, ki že dolgo delite mizo in posteljo, boste odkrivali nove razsežnosti odnosa.

Opica
Če boste le malo upoštevali namige Luninega horoskopa, bo leto Zmaja za vas precej prijetno. In kaj
pravijo? Zmajev čas je za opico obdobje izboljšav na različnih tehničnih področjih. Primerno je za nakup
novega vozila, delovne in druge opreme. Ne boste tudi redki, ki boste zamenjali kraj bivanja. Ni pa
naklonjen špekulacijam in nepoštenim igram, ki vas včasih tako očarajo ... Sredi aprila boste lahko začeli
udejanjati najbolj drzne načrte. V juliju in avgustu boste po delovni plati sploh blesteli. Po 12. decembru
vam bo že jasno, da je bilo to dobro, tolsto leto. Ljubezen? Ves februar bo prijetno izzivalen. Vmes bo do
začetka septembra nekaj »sušnih« dni. December in začetek januarja 2013 bosta pa prelestna.

Petelin
Za rojene v Petelinu bo leto Zmaja dober, prijazen in donosen čas. Delovne uspehe boste dosegali kar na
vseh področjih, ne boste redki, ki se vam bo nasmehnila možnost študija v tujini. Najbolj dobrohotno bo
Zmaj podpiral kulturnike, umetnike in športnike, čeprav tudi pri vseh drugih ne bo ravno skoparil z dobički.
Le pri počutju vas bo tu in tam malo zanihalo. V maju bodo donosni opravki, ki zahtevajo smisel za
praktičnost, september bo čas za nakup in prodajo nepremičnin. December vas bo občasno razočaral. Kar
zadeva ljubezen, bodo v najlepših barvah žareli marec (ko bo veliko osamljenih zavrtelo življenje za pol
kroga), oktober (ki bo mesec sklepanja zakonskih zvez) in november.

Pes
Leto Zmaja bo za vas eno napornejših obdobij. Dobro bo, če boste nenehno pozorni na spremembe, ker
bodo številne prinašale neprijetna presenečenja. Treba bo zbrati vso energijo in moč ter se truditi do
zadnjega, a boste za to proti koncu obdobja bogato nagrajeni. Februar bo zelo ustvarjalen v delovnem
smislu. V drugi polovici junija boste največ koristnega postorili pri premikih in na področju komunikacije. Po
15. septembru boste že zaznavali, da vam gre vsak dan bolje (tudi finančno). Po ljubezenski plati boste pri
vrhu srečne lestvice. Od aprila do julija (in še v novembru) boste doživeli toliko lepega, da boste komaj
sledili. Mnogi boste zvezo okronali pred bogom in postavo, število sveže zaljubljenih bo naraslo.

Divji prašič
Obdobje Zmaja bo za rojene v Divjem prašiču predvsem čas, ko boste v odličnih odnosih z okolico in vam
bodo prijatelji ter znanci pripravljeni priskočiti na pomoč, če boste le poprosili zanjo. Ljudje na pomembnih
položajih bodo odigrali v vašem poslovnem življenju pomembno vlogo. Marec in april bosta donosna, še
bolj junij. Od oktobra do sredine decembra boste uspešno končevali vse, česar se boste lotevali. V
čustvenem smislu začetek leta ne bo najbolj obetaven, avgust in prva polovica septembra pa se vam bosta
nasmihala v sila nežnih barvah. Po svoje bo zanimiv in razgiban december – a le do začetka praznikov. V
nadaljevanju se bo zatikalo, pazite, da si ne boste s samovšečnostjo pokvarili tako lepega časa!
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Knjiga , ki jo je napisal Aleksandar Imširagić, srbski učitelj meditacije in priznan astrolog,
govori o spremembah, ki nas čakajo. Avtor pravi, da je doba, ki je pred nami, najbolj razburljiva doba v
zgodovini.

pravi Aleksandar
Imširagić.
Proces spreminjanja na kolektivni ravni se je začel s 1.1. 2012. Ne vem koliko zaznavate energije in
spremembe, mene je prehod 1.1.2012

Bujenje
predstavlja izgubo razumskega nadzora, kar bo povzro

intuiciji, ki odpira vrata v
veliko višje stanje zavesti, v odpiranje vseh na i. Moramo se zavedati, da zavestno
izkoriščamo le od tri do pet odstotkov možganskega potenciala - to je del leve hemisfere. Desna hemisfera
se zdi kot posebno bitje zunaj nadzora. Leto 2012 prina , da čas ni linearen, da ni
prihodnosti in sedanjosti, temveč se vse dogaja zdaj, kar bo spremenilo kolektivno zavest. Leto 2012 bo
tako odpiralo na politični, socialni kot ekonomski
ravni. Te faze sprememb v družbi bodo trajale z različnimi konstelacijami do leta 2025, ko se odpira nova
perspektiva. Do takrat se bodo transformirali tudi sistemi in nekateri vrednostni sistemi bodo prenehali
obstajati.

Obdobje kozmične poravnave uma in telesa je eno od najpomembnejših zgodovinskih obdobij, ki se
odpirajo pred nami in nas uvajajo v dobo vodnarja. Na poti integracije je glavni vodnik Neptun, ki najprej
dezintegrira vse tiste vrednostne modele, ki so utrjeni, in kaže, da ni nič od tega stvarno, realno. S 3.2.2012
Neptun po 140 letih iz ozvezdja vodnarja prehaja v svoje ozvezdje ribe. To bo s seboj prineslo razkrivanje

, če smo
pripravljeni na potovanje, vodilo v popolnoma nepričakovano integracijo z deli sebe, o katerih smo mislili,
da jih imajo le drugi ljudje - tako nam odkriva neverjetno Resnico!

Vstopamo v obdobje 'globalnega čiščenja' , ki bo končano leta 2025 in takrat se začenja izhod iz predora.
Turbulentni čas, ki je pred nami, torej prinaša nujno lekcijo na poti evolucije človeštva, ki mora odpraviti
nasprotja med nami in nas naučiti, da je vsak izmed nas pripadnik nedeljive celote, v kateri se mora
vzpostaviti ravnovesje.

Tudi v 2012 ne bo nikogar s

Odiseja 2012

ženskega principa

''Prehod zvezde Regulus v znak device 21. 12. 2011 napoveduje novo obdobje, ki bo trajalo 2160 let in budi
ženski princip povsod okoli nas. Ženski princip predstavlja nekaj, kar je manj racionalno, kot je bila klasična
moška civilizacija. Te stvari se morajo spremeniti. Pojavil se bo povsem drug način uresničevanja projektov,
želja, ciljev, vsega. Razumeli smo, kateri dogodki se bodo dogajali na globalni ravni. Razumeli smo, zakaj
bodo vse te klimatske spremembe dramatične. Preusmerile bodo pozornost z nekih drugih stvari, o katerih
mislimo, da so pomembne. V trenutku, ko bomo spregledali, da ima naše življenje tukaj pravzaprav mnogo
večje možnosti, ko bomo nehali izkoriščati naravo in ji še celo kaj vrnili, bo to prineslo popolnoma nove meje
raziskovanja. Ljudje si bodo v prihodnjih trinajstih letih dali mnogo več, kot so si v obdobju doslej. Prav tako
bo astrologija znanstveno sprejeta: ima starodavne korenine in je znanost prihodnosti,''

šokiral, ker je bila sprememba energije tako zelo drasti Že v letu
2011 so mi vodniki jasno dali vedeti, da vstopamo v

škega sistema mo Ženski sistem mo
ših potencialov

ša razkritja kot je

številne fronte, kjer se bodo dogajale spremembe, tako

številnih iluzij, ki jim ljudje verjamemo in slepo zaupamo.To nas bo v kolektivnem smislu

Že pti
šega

sodelovanja, brez vaše usmerjene namere in potrebnih naporov, da to kar ste nameravali tudi izpeljete, ne
bo zgodilo ni ženega truda,

š zadeti na lotu se moraš vsaj toliko potruditi, da vpla š listek. Kar pomeni, da neko koli
š vložiti v to, da se ti to lahko pomnoženo vrne nazaj. Brez soustvarjanja, se bo

žansko na Zemlji, da deluje po podobi Boga.

že vas utegne letošnje leto ne samo
razo žje in težje. Klju

š ženski kvaliteti, ki povzro žav tistim, ki bi si želeli logi

š še telo.

čna.
čisto posebno obdobje.

čilo razpad večine sistemov, ki so postavljeni na
vrednotah mo či. či na drugi strani odpira vrata

čki na drevesih čivkajo, da je leto 2012 potencialno leto za spremembe, nove navdihe, nove vizije in
misije, vendar je nujno tudi razumevanje, da se brez muje tudi čevelj ne obuje. Kar pomeni, da brez va

č posebnega. Brez vlo časa in energije v namero, ki vas bo vodila skozi dogodke
in situacije, kjer je pomembno slediti navodilov pomočnikov, se manifestacija ne more zgoditi. Kot pravijo,
če hoče ča čino
energije mora človek
izmeveril svoji vlogi in odgovornosti, da je kanal za bo

čarobno paličico, ki bi samo zamahnil z njo in popolnoma spremenil svet. Vsak
posameznik bo moral spremeniti svoj svet, svojo paradigmo, svoj pogled na svet in na stvari, da bomo v
kolektivnem smislu videli rezultat. Če čakate na tovrstne čude

čarati, utegne se vam zgoditi, da bo vse te č leta 2012 je popolno sprejemanje in
dopu čanje. To sta čata mnogo te čne in razumske
razlage in navodil ter usmeritev. Teh v letu 2012 ne bo. In če se bomo upirali in borili, namesto da bi
dopu čali in sprejemali, se utegnejo notranje bitke zaostriti ob čemer bo najbolj trpelo va
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Klju evolucijo kolektivnega so:

V letu 2012 vas bo vse sililo v to, da za

V letu 2012 vas bodo vodila znamenja, navdihi in va

Poleg usmerjanja pozornosti na navdihe srca moramo postati dovolj poni

V zadnjih 60 letih je

Vrnitev k Resnici je tisto, kar moramo storiti vsak v sebi in hkrati kolektivno. Prva stvar, ki jo moramo
ponovno naravnati v sebi je resnica, ki pravi, vse je eno in eno je v vsem. Trenutno smo ujeti v la

či, ki vas bodo v leto

čnete slediti svoji srčni strasti. Vpra
čem čutim največjo strast? Strast je vitalna energija, ki vas polni in je gorivo za

va čno vpra

čno posegel v va
čne stvari nosijo s seboj sporočila in ko se

premikamo v neznano simboli postanejo znaki na na čite se brati
jezik simbolov! Skrivnost do radosti je v posvečanju pozornosti na navdihe in v sledenju le teh. To kar je
potrebno je samozaupanje, samospo

čine enakomislečih ljudi, ki enako čutijo v srceh.
Evolucijska partnerstva, ki temeljijo na svetlobi, soustvarjanju, povezovanju in podpori drug drugega bodo
v tem letu postala Čas individualizma je mimo, prihaja čas povezovanja,
zdru čakamo!
S tem namenom sem čela s povezovanji v svete kroge, saj je namera in

čno zberejo in
pove čujejo energijo in soustvarjajo, da se podpirajo v svojih vizijah in
kreativnih navdihih ter uvidih. V sredo 7.3.2012 vas vabim na sveti krog Prebujanja

člove
čila in modrosti, da bi bili bolj “civilizirani” in moderni. In vendar

je navkljub temu, da se imamo za bolj civilizirano in moderno dru č moči in več denarja na
voljo kot kdajkoli prej

ča trgovini z ljudmi, seksualnem
su čino člove

čjo sile - to je vojske, kateri vska dr
čas, ko si moramo priznati, da nas je v

resnici ločila od nas samih, od narave, od soljudi in vseh
čeni” med sabo in v sebi kot smo ravno v tej sodobni, moderni, civilizirani dru Če tega koraka k

povezanosti in soustvarjanju ne bomo naredili zlahka, nas bo narava zdru

člove čutju do drugih, skrbi za druge in slu
če

čeni od njega. Predaja bo

čina ljudi čeni, izkrivljeni

č na avtomatskem pilotu. Naslednji premik je iz opazovane realnosti v prvobitno,
izvorno realnost, kjer

šnjem letu vodili preko osebne revolucije v duhovno

šati se boste morali kaj je tisto,
kar me najbolj navdihuje, ob

šo življenjsko misijo. Klju šanje je, kam dajete svojo vitalno energijo? Kaj hranite v svojem
življenju?

še sanje. Intuitivni svet bo mo š
vsakdan in vse vas bo sililo v prisotnost tukaj in zdaj. Vse simboli

ši poti, ki nas usmerjajo po pravi poti. Nau

štovanje, samozavedanje, da te navdihe sploh opaziš.

žni, da lahko v letu 2012
vstopamo v evolucijska partnerstva, v sestrstva in bratovš

še bolj pomembna kot doslej.
ževanja in soustvarjanja! Ne pozabite, da smo mi tisti, ki jih

že v letu 2011 za želja teh svetih
krogov podpora, druženje in spominjanje tega kdo smo. Pomembno je, da se ljudje fizi

žejo med seboj, da skupaj oja
ženskosti.

šlo štvo skozi fazo modernizacije, skozi fazo eksperimenta, ki se ni obnesel.
Poskusili smo pozabiti na starodavna izro

žbo, kjer je ve
še nikoli ni toliko ljudi živeli v nehumanih pogojih, v lakoti, v vojnah kot ravno v tej

moderni družbi. Tdimo, da smo izkoreninili suženjstvo in vendar smo pri
ženjstvu, otroški delovni sili, kar v resnici predstavlja ogromno koli škkih sužnjev. Trdimo, da

smo bolj izobraženi in vendar ne znamo obdržati medsebojnih odnosov, sodobna družba kaže najvišjo
stopnjo nezaupanja in potrebo po branjenju s pomo žava nameni najvišje
denarne zneske v znani zgodovini. Prišel je želja po modernizaciji

živih bitij. Še nikoli v zgodovini nismo bili tako
“lo žbi.

žila skozi katastrofe in kataklizme,
ki v kolikor bomo dojeli njihov pomen in namen ne bodo potrebne. Enostavna modrost preteklih generacij,
ki govori o povezanosti, združenju štva, so ženju drugim je nakaj,
kar bomo morali obuditi in postaviti za prioriteto. Vrnitev k modrosti duhovnih tradicij je nujna, želimo
preživeti.

ži, ki pravi,
da je Bog le eden in da smo lo žanskemu v nas in predaja naše volje božanski volji
je tisto, kar moramo storiti vsak v sebi.
Velika ve živi v iluziji, v popa realnosti, ki temelji na predstavah in zamislih, na
preteklih vzorcih iz otroštva, ki smo jih prevzeli in se nikoli nismo zavestno vprašali ali je to resnica. V tej
realnosti delujejo skozi reagiranje na stvari, ki se jim dogajajo. Sama pravim, da so v tej realnosti ljudje na
avtomatskem pilotu. Premik iz izkrivljene realnosti v opazovano realnost, kjer postanemo opazovalci
dogajanja je velik premik, kajti v tej opazovani realnosti se ljudje zavedo, da imajo izbiro, da sami izbirajo
svoje odzive in niso ve

živijo tisti, ki sicer so v svetu, vendar niso od sveta, ki niso ujeti in navezani na svet v

1) Prisluhnite svoji strasti

2) Bodite pozorni na znamenja, sanje in navdihe

3) Ustvarjanje bratov

4) Vra

5) Sprememba na

š

šega pogleda na realnost

čin in sestrskih krogov

čanje k starodavnim resnicam in modrostim
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katerem

Potovanja predstavljajo inicijacijo in slu

Pomembno je, da se v tem letu pomirite z vsem tistim, kar vam je

Ljubezen je veli

Naj bo va

DIVINE.SI

živijo.

še dveh notranjih korakov,
involucije in narcizma, je pomembno zavedanje, da je potrebno v zvezi s spremembo nekaj narediti.
Notranja revolucija je znak da moramo zares nekaj storiti. In ko govorimo o duhovni evoluciji se moramo
vrniti k duhovnim praksam na redni, dnevni osnovi. Nikoli nisem bila del religije, vzgojena sem bila
ateisti

žanskim v turbulentnih

žnost in to na na
Še vedno trdim, da ni nujno, da je preobrazba tako

dramati š kaj je potrebno storiti in nisi tako trmast, bojevit in upornik kot sem bila sama.
Pa vendar sem pomen duhovnih praks osvojila na trd na

še muhe žre. Danes si svojega dneva brez molitve ne predstavljam in morda je na mestu, da razložim,
da je moja molitev nenehna hvaležnost in blagoslavljanje vsega in vseh in ne kakšna na pamet nau

šine in prisotnosti tukaj in zdaj. O duhovnih praksah bom ve
številki. Za zdaj lahko re šljivi del procesa duhovne evolucije.

žijo mnogim namenom širjenja srca in zavedanja. Potovanja nam
pogosto pokažejo našo nemo žansko. Razkrivajo tudi raznolikost kreacije,
ter hkrati enosti, povezanosti štva. V letu 2012 se bo izkazalo, da je povezovanje zahoda in vzhoda
preko potovanj zahodnjakov na vzhod in vzhodnjakov na zahod nujno potrebno za medsebojno povezanost
sveta. Potovanja vam dajo izkušnje, ki vam jih ne more nuditi nobena knjiga ali virtualno druženje.

še posebej trn v peti.

žuli, kajti vse kar je v zunanjem svetu je le ogledalo vas samih in
že na dejstvo, da ste s tem v boju tudi znotraj sebe. Moja izkušnja spoznavanja

islamske tradicije in religije skozi popotovanje po Egiptu je bila sila mu šnja dokler nisem
dojela, kako mo ženske, njihovo zatiranje in neenakost. Ko sem se da

žbo ljudi, ki so ljubljeni s strani Boga in se tega zavedajo, kajti ti vas bodo nenehno spominjali na Boga,
na dejstvo, da ste tudi vi ljubljeni s strani Boga. Kot sem govorila v prispodobi gosenice in metulja je
pomembno, da se družite z metulji, kajti oni vas bodo spomnili na to, kaj ste globoko v sebi in kaj lahko
postanete. Metulji bodo v gosenicah zbudili hrepenenje, da bi tudi same postale metulji. Zato v svojem
življenju poiš žite z metulji. Postavite si jasno namero, da spoznate duhovnega
vodnika, ki vas bo nenehno spominjal na ljubezen božanskega in

žansko v sebi in vas s tem spominja na
božansko v vas samih. V marcu bom za

ši notranji vzorci in navade, ki smo si jih privzgojili
nas tudi tukaj vodijo v izkrivljeno realnost in dojemanje sveta in ljudi.

ša namera v letu 2012 jasna in konkretna. Naj bo najboljše leto do zdaj. Spoznajte sebe. Objemite
sebe in zaživite v polnosti svoj božanski potencial tukaj in zdaj.

6) Pomen duhovnih praks

7) Potovanja, romanja srca

8) Razumevanje razli

9) Ljubi vse in vsakogar, kajti vsakdo je ljubljen s strani boga

Če govorimo o osebni revoluciji, ki vodi k osebni evoluciji, ki se zgodi preko

čno. In vendar so me v lanskem letu poti osebne revolucije, involucije in narcizma pripeljale do redne
prakse molitve in blagoslavljanja, ki sem ju prej enačila z religijo. Danes vem, da so vsakodnevni rituali
povezave z bo časih nujni. Da bi se lahko zgodila zavestna evolucija, potrebujete
sveto posodo, v kateri se bo alkimija odvila. In brez svetosti, predanosti in molitve ne gre. Situacije so me
na moji osebni poti preobrazbe vodile v poni čin, ko mi je bilo odvzeto vse, česar sem se
oklepala, vse kar mi je predstavljalo navezanost.

čna, če prepozna
čin, po sili. Kajti saj veste tist rek, ki pravi, da v sili

vrag
čena

molitev iz Biblije. Tudi meditacija je ena oblika molitve, ki jo redno prakticiram in zopet ne tako, da sedim
pri miru, temveč skozi prakticiranje ti č
povedala v naslednji čem le, da so nepogre

č in pomen zaupanja vase in v bo
člove

Če vas motijo
določene religije, se pomirite z njimi, če vas motijo določene skupine ljudi, se pomirite z njimi, v sebi. Prvi
korak, ki vodi k pomiritvi je spoznavanje različnosti, zato preberite knjigo ali raziskujte tisto, kar vas najbolj

če se s tem bojujete in to zanikate v
zunanjem svetu, to le ka

čna in napeta izku
čno sodim muslimanski pogled na čiti o

njihovih navadah in religiji iz prve roke, sem spoznala popolnoma drugačno sliko, kot sem jo nosila v sebi in
sem zato lahko spremenila svoj pogled na stvari. Izzvati je potrebno sebe, v sebi! In leto 2012 bo postreglo
z veliko obilico soočanja s seboj v sebi.

časna sila Univerzuma in v letu 2012 bo postalo izjemno pomembno, da boste aktivno iskali
dru

čite metulje in se dru
če nočete vodnika, potem si lahko

postavite namero, da spoznate duhovnega partnerja, ki pozna bo
čela z notranjim popotovanjem Midva - ustvarite si evolucijsko

partnerstvo, ki vas bo vodilo skozi soočenje z notranjimi ovirami, zakaj se upiramo odnosom ali pa odnose z
izjemnim potencialom spremenimo v polomijo. Kajti na

čnosti
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Že lani sem o solarnih izbruhih in magnetnih nevihtah ter vpliv na naše eteri
številki šnji izbruhi še mo ši in po napovedih se bo aktivnost na soncu še nadaljevala.

še pove
šo DNK, ki se spreminja in s tem se za šega življenja

spreminja fizi

že leta 1915 objavil r
število smrti

ški percepciji, razpoloženju, šanja

ške možgane in vzbudi v ljudeh
njihovo najbolj temno in nasilno plat.

ški okupaciji Kuvajta, kar je povzro Amerike na Irak in zalivsko vojno

že opazovali masovne nemire tako v Afriki, v Egiptu, Tuniziji, Siriji, Libiji, ki ji
je sledila tudi Evropa, pa tudi Amerika. Eni temu pravijo enostavno magnetna norost, kajti s pove

širi nasilje na Zemlji.

škimi elektro kemi
žganih in tako vplivajo na globoke psihološke mehanizme. V nezavednem delu

šje in se izražajo v svetu. Magnetne nevihte tako povzro

že prej napovedanih možnih vojnah, nesre

širjenja strahu kaj vse se
nam obeta sem zaprepadena ugotovila kaj se

še oson

žanska bitja, ki smo.

V resnici smo pri

že v za
ške percepcije in kar je v tej informaciji bistvenega pomena je izbira.

Kaj izbiramo? Kaj izbirate v svojem življenju?

Spet sem navdušena nad sinhronostjo dogajanja in božanskega vodenja, ko se vedno bolj zavedam kako
klju

šim povezovanjem s svojo
dušo in višjim jazom. In šla tudi
blizu vsemu temu, o

ih govorila v majski
Vendar pa so leto

Zaradi aktivnega delovanja sonca in izbruhov na soncu na Zemljo prihaja izjemno velika koli

Profesor Raymond Wheeler, z Univerze Kansas, je prvi naletel na zanimive podatke v povezavi s solarnimi
i, ki jih je i . Alexander je odkril, da

nevihte povzro vojne in pove dkril, ima
oja a vpliv na n . To povzro

h in na n za vse to krivo ravno
delovanje Sonca, predvsem solarni izbruhi

Ko je naredil pregled vojn in posameznih bitk ter naredil vzporednice z 11 letnim ciklom
son

ko so izbruhi dosegli
maksimum bili pri

let kasneje se je zgodil napad na dvoj u za in

In ko opazujemo letni solarni cikel izbruhov smo v pove
. Tako smo leta 2011

V letih so znanstveno dokazali, da je v i s

Napovedi pravijo, da naj bi cikel v katerem se trenutno nahajamo mo

Ko sem naletela na te informacije, ki so bile zapakirane v paket ustrahovanja in

čno telo
. čnej

čina fotonov ali
delcev svetlobe. V naslednjih mesecih se bo ta količina čevala, kar je lahko zelo naporno za fizično
telo. Svetlobni delci namreč vplivajo na na časa na

čna materija, kar je velik stres za telo.

izbruhi usk znanstvenik Alexander Chizhevsky solarne
čajo na Zemlji konflikte, čano . Chizhevsky je o da

čana in oslabljena solarn aktivnost zemljino magnet o polje ča masovne
spremembe v člove emocija činu obna . I da je

.

Wheeler je
čevih peg je ugotovil, da je vrhunec 11 letnega cikla vedno ustrezal nemirom, revolucijam, vojnam.

Ugotovili so, da magnetne nevihte, ki sledijo izbruhov vplivajo na člove

Če pogledamo zgodovino lahko v zadnjih dveh ciklih ugotovimo, da smo leta 1990
ča ira čilo napad .

11 čke v New York 11.09. čela se je vojna v Afganistanu Iraku.

11. čano aktivnost sonca vstopili v zadnjem delu
leta 2010

čanjem
sončnih izbruhov se

70 magnetno polje interakcij člove čnimi procesi,
ki se dogajajo v mo človeka
se prebujajo demoni, ki silijo na povr čajo masovne
histerije in nekontrolirane psihoze.

čno vplival na krhko tehnologijo 21.
stoletja poleg čah, selitvah.

čisto zares dogaja. Ob tem, ko na Zemljo priteka obilna
količina svetlobnih delcev se v ljudeh aktivira vse kar je temnega, zanikanega, skratka senca s katero se
moramo soočiti. Ker se kolektivno gledano ljudje nismo pripravljeni soočati s stvarmi, ki jih ne maramo, ki
so boleče, ki jih pripisujemo samo drugim, v nas pa jih ni, nas Univerzum in na čje, bitje, ki nam
ljubeče asistira v tem prehodu s povečano aktivnostjo asistira, da se končno soočimo z vsem tem, kar nam
preprečuje, da bi postali bo

ča blagoslovu, če ga uspemo videti kot takega, kajti celotno Vesolje nam pomaga v tem
procesu prepoznavanja notranje teme in soočanja z vsemi deli sebe, da bi jih lahko sprejeli in se z njimi
pomirili. In seveda je vse samo stvar percepcije. Kot sem povedala četku tega sestavka magnetne
nevihte povzročajo spremembo člove

čne in bistvene stvari so pred nami. Tako sem za začetek februarja razpisala notranje popotovanje
DivineBEing, ki nas bo vodilo skozi soočanje s svojo senco in hkrati vedno močnej

če bi hotela stvari razumsko postaviti in jih uskladiti niti slučajno ne bi pri
čemer sem se razpisala tukaj.
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Zadnje dni poslušam zanimive stvari glede zaš š
ži življenja ljudi in se muzam. V

žavah z zaposlenimi in sem mu
dojela, seveda, vse to se dogaja, ker je solarna aktivnost tako mo

šje prinaša vse tisto, kar moramo razrešiti. Z veliko
potrpljenja in predvsem v jeziku, ki ga poslovnež kot je on lahko sprejme sem mu poskušala obrazložiti kaj
se dogaja. “ Vse kar je v tebi, se zrcali v svetu, ki te obdaja. Kriza v podjetju je le odsev ne

š in tega no š sprejeti v sebi. Klju š vase, kam so ti pritisnili, kje te boli, se s
tem pomiriš in to spustiš. Ne gre za to, da lahko karkoli narediš v zunanjem svetu, ker ne moreš. Ko
govorimo o krizi zanjo ni logi š pogledati onkraj tega kar je videti lahko najdeš kaj te
žuli in boli, kaj ti je situacija spravila na površino, da se s tem soo š in to v sebi pozdraviš.” In je razumel in
je naredil. In ko stvari razrešiš v sebi, se stvari razrešijo tudi v zunanjem svetu, po zakonu privla

Š TO KAR SI IN NE TO, KAR SI ŽELIŠ je resnica, ki postaja vedno bolj o

že govorila v preteklih številkah. To kar bi ponovila je, da je

ših na

šim to, da prepoznavajo, da je nivo stresa v njihovih življenjih opazno zmanjšan. Skozi osebno ponovno
povezavo je praktik tisti, ki je pri ši povezavi in temu, da se odpre portal srca, skozi katerega imate
izbiro, da stopite v svojo notranjost, v povezavo z dušo in svojim notranjim svetom, svojimi talenti in svojo
misijo, da jo odkrijete in v skladu z njo kreirate svoje življenje.

žna Eriku za to darilo,
ki sem ga prejela tudi sama, ki mi omogo širjenim
pogledom spremljam vse kar se trenutno dogaja in to predajam tudi vsem vam, ki to berete.

škodljivi za fizi škodbe, ki so posledica preintenzivne svetlobne radiacije s sonca, se zgodijo
na hologramu bitja, kar povzro

še ve š

šega sonca in na
Zemljo prihajajo v obliki intenzivnih svetlobnih prenosov se povežite s svojo zemeljsko zvezdo in preko nje
v samo središ žite na notranjem
popotovanju DivineBeing in na 14 dnevnem aktiviranju Drevesa življenja preko 13 portalov.
DIVINE.SI

čite pred temi svetlobnimi delci in kako se za čititi pred
negativnimi ljudmi, ki mno čno prihajajo v čeraj sem se pogovarjala s
prijateljem o krizi, ki se mu dogaja o negativnih ljudeh, ki ga ovirajo o te

čno povečana in s tem je povečana
količina svetlobe, ki teče skozi nas. In vse to na povr

česa v tebi, čemur
se upira če č je v tem, da pogleda

čne razlage, Če pa uspe
či

čnosti.
IMA čitna, ko plujemo vedno bolj v tole
leto preobrazbe.

Skozi transmisije solarnih svetlobnih kod se namreč dogajajo intenzivne aktivacije svetlobnega telesa. O
svetlobnem telesu sem čista

času ki prihaja izjemno pomembno, da imate aktivirano svetlobno telo. Eden
najlep činov, ki jih poznam je skozi proces osebne ponovne povezave. Verjetno ravno zaradi vseh
informacij, ki v zadnjem času prihajajo do mene prepoznavam dejstvo, da moje telo ni pod stresom in da
ne glede na vse kar se dogaja tudi s strani tistih, ki so opravili osebno ponovno povezavo pri meni, pogosto
sli

ča va

či bolj poglobljen stik z vsem kar je. In vedno znova sem hvale
ča, da z večjim razumevanjem in drugačnim, raz

čno telo. Po
či velik stres za telo in fizične bolezni. Ko je svetlobno telo aktivno, se

svetloba absorbira v meridiane telesa in integriteta holograma ostane nedotaknjena. Svetlobno telo pa
postane bolj svetlo in sijoče, č lepote sije iz take osebe, fizično telo pa je energetizirano in oči čeno.

če mame Zemlje. Če vas na to temo zanima več, se nam lahko pridru

, ,

Ravno zaradi tega je v

Proces ponovne povezave je iz mojega vidika
iniciacija, ki nam omogo

Aktivirano svetlobno telo absorbira svetlobne prenose in jih razporedi okoli svetlobnega telesa, tako da
niso

Za zavestno integracijo svetlobnih prenosov s centralnega sonca, ki potekajo preko na

svetlobno telo
svetloba in sveta geometrija, ki povezuje vaše fizi

š multidimenzionalni jaz povezuje z neskon šimi kodiranimi
informacijami preko elekri ših skritih talentov
in namena vaše duše. Gre za polje svetlobe, energije in informacije, ki sije iz škega telesa skozi
razli

ško popolnost vklju
žanskih virov. Razvoj potenciala, ki ga ima omogo

škodb za fizi Živ
živ

še zdravje.

šno
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V astrologiji velja planet Pluton za tistega, ki skriva naše najgloblje strahove, pa tudi največje moči. Vlada
podzemlju, kraljestvu mrtvih, pa tudi vsem stvarem, ki so pod zemeljsko površino, vso bogastvo, ki je
zakopano v zemlji. Kadar se »vklopi« Pluton, poruši vse kar ni dobro, če je potrebno tudi temelje, da se
potem na ruševinah lahko zgradi nekaj, kar je praktično večno. V astrologiji na splošno velja njegovo
delovanje pogubno, pa ni vedno tako.

Pluton ima največjo moč rušenja starih preživetih stvari, pa tudi največjo moč kreacije novega. Lahko ga
obtožujemo, da nam je uničil čisto vse, če pa pogledamo iz drugega zornega kota, nam je pa dal moč
popolne preobrazbe in nam je omogočil porušiti stare vzorce in omogočil zaživet na novo, z novo, še večjo,
življenjsko močjo. Seveda, nihče ni vesel, ko mu potres popolnoma uniči hišo, vendar po vsaki katastrofi
pride tudi čas za gradnjo novega, ki je ponavadi tudi priložnost za novo rast.
Pri vsakem posamezniku deluje Pluton na svojem področju, na splošno pa velja, da je najbolj dejaven na
področju katerega pokriva hiša, v kateri leži v našem rojstnem horoskopu in pa hiša, skozi katero trenutno
potuje.

Tudi planeti, ki trenutno potujejo čez točko, na kateri je v naši natalni karti umeščen Pluton, obarvajo
življenje posameznika na poseben način.
Na primer, Mars, ki se dotakne našega natalnega Plutona, govori o moči delovanja. Konjunkcija ali spoj teh
dveh planetov kaže na veliko stimulacijo naših ambicij, predstavlja neusmiljeno moč ega, ki ga ne ustavijo
nobene omejitve. Ni primerno da se slepimo, češ da se to nam ne more zgodit, da smo dovolj
»poduhovljeni« da se znamo brzdat, dejstvo je da imamo takrat zelo povečano moč delovanja, da takrat
lahko tudi »premikamo gore« in to moč tudi dejansko uporabljamo. Takrat svoje cilje dosežemo, naj si bo
zlepa ali zgrda, kar si misli okolica, je prav vseeno.
Tudi če si mislimo da nas moč ne zanima, uživamo v tem da moč imamo in jo tudi uporabljamo, to drži kot
pribito. Ni nobenega razloga, da te moči ne bi uporabili kreativno, je pa nesmiselno, da se slepimo, da ne
delamo izključno v našem interesu, da samo služimo interesom skupnosti. Smo kar smo in s tem ni nič
narobe, če le ne »gremo preko trupel« da dosežemo svoje.
Glede na to da se Pluton giblje zelo počasi (2stopinje letno) bo ta pozicija Marsa v februarju in juniju leta
2012 zaznamovala kar celo generacijo ljudi rojenih od oktobra 1964 pa do aprila 1969.
Ta tranzit se je pravzaprav začel že konec decembra 2011, se nadaljeval tudi v januarju, ko se je proti koncu
meseca Mars obrnil in začel z retrogradnim potovanjem, tako, da se bo v dobrih dveh mesecih dotaknil
cele zgoraj omenjene generacije.
Ta tranzit se bo omenjene generacije dotaknil zopet v juniju 2012, ko bo Mars spet direktno šel čez
natalnega Plutona te generacije in takrat se za njih zaključi ta aspekt.

Kaj pa ostali?
V marcu se bo Mars gibal od 15 do 5 stopinj Device, tak položaj je imel tudi od 22. 11. 2011 do
15.12.2011, ponovno pa bo v tem položaju v mesecu maju 2012.
To bo vplivalo na osebe rojene od novembra 1958 do aprila 1969.

V juliju bo tranzitni Mars te iste aspekte ponovil na osebah rojenih od leta 1969 do 1977. Tem bo šel Mars
samo enkrat čez pozicijo Plutona v natalni karti, tako da bo njegov vpliv močan le slab teden.

V avgustu bo tranzitni Mars oplazil Plutona pri osebah rojenih od leta 1978 do leta 1985, v septembru pa
osebe rojene od 1986 do 1993. Tudi v teh dveh primerih se bo vpliv poznal slab teden..

Ni čudno, da nekateri za leto 2012 napovedujejo konec sveta. Glede na to, da se bodo prve pol leta
predstavniki generacije, ki imajo v rokah večino vzvodov moči, po vsej verjetnosti brezobzirno borili za
moč, kakšne posebne harmonije ne bo čuti v svetu, to je jasno.

Po dežju vedno pride sonce, do sedaj je še vsakič bilo tako in ni razloga, da se ta vremenska napoved ne bi
uresničila tudi sedaj. Prve pol leta bo sicer precej čutiti borbo za moč, v drugi polovici se bodo stvari
umirile, na koncu leta pa mogoče lahko računamo že na spravo in harmonijo v svetu, kdo bi vedel?

Marsovo popotovanje skozi nebesni zodiak v letu gospodovem 2012 za vas osvetlil
Zvone
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1. februar od 20:16 do 4. februar do 7:05, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da 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.

4. februar od 7:05 do 6. februar do 14:25, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev 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.

7. februar ob 22:55 je polna Luna v ozvezdju Leva. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na
katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držat.

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

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

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

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

Zelišča, za krepitev krvnega obtoka in srca nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja
kot ponavadi.

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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6. februar od 14:25 do 8. februar do 18:33, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje
energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte
težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje,
predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako
celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so
zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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

8. februar od 18:33 do 10. februar do 20:55, 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«.

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

10. februar od 20:55 do 12. februar do 23:02, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za
spuščanje napetosti iz ledvic, mehurja, spodnjega dela hrbtenice, kolkov.

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.
Dober dan za čiščenje oken.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

12. februar od 23:02 do 15. februar do 1:57, Luna v Škorpijonu, padajoča. Sproščamo energije 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.

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju.
Če imamo močno željo, da se borimo proti lopovom, ki kradejo bodo ti prišli v naše življenje
Če se hočemo na vsak način boriti za mir bo prišla vojna, pa se bomo lahko udeležili vojne za mir.
Če se hočemo borit proti hudobnežem, ki zastrupljajo našo naravo bodo ti prišli, da se lahko borimo za
svoje ideale. Če se hočemo boriti proti delovanju Saturna ali Plutona, ki naj bi bila največkrat kriva za tako
imenovane slabe aspekte v našem horoskopu - bosta ta dva planeta seveda ustrežljivo okrepila svoje
pogubno delovanje.
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Če ne čutimo potrebe po kakršnikoli borbi ali dokazovanju borbe in dokazovanja v našem življenju ne bo,
glej ga zlomka- ljudje nas bodo imeli radi in nas spoštovali, brez da naredimo karkoli, spoštovani bomo
samo zato, ker smo.

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

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

14. februar ob 18:05 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in
Luna tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med
tem, kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v
nasprotju, nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več
nesreč kot običajno.

15. februar od 1:57 do 17. februar do 6:04, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v
stegnih, jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to
odličen način boja s celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

17. februar od 6:04 do 19. februar do 11:29, Luna v Kozorogu, padajoča. 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…
Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh
probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

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

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.
V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti
dnevi idealni, da si privoščimo solne kopeli.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

19. februar od 11:29 do 21. februar do 18:32, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

21. februar ob 23:36 je mlaj in sicer v ozvezdju Rib.
Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad
(alkohol, kajenje, hrana, odvisnost od interneta….)
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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.

21. februarja od 23:29 do 23:43 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 vse tekočine v telesu, stopala,
limfni sistem.
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.

21. februar od 18:32 do 24. februar do 3:49, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh
delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.
Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo. Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.
Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.
Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.
Dober dan za pranje perila

24. februar od 3:49 do 26. februar do 15:31, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
dovajanje energij v predel glave, mišice, živcev glave, zobe, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.

Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
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26. februar od 15:31 do 29. februar do 4:28, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajanje energij ali miselnih
vzorcev v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

Bik je znamenje, ki mu materialna varnost zelo veliko pomeni, zato bo koristno, če krepimo občutke o tem
da smo finančno preskrbljeni. V teh dneh je to še posebej učinkovito.
Bik ima tudi rad udobje, zato boste že samo s tem, da si privoščite lenarjenje v dobrem fotelju in si delate
afirmacije da je za vašo materialno varnost vedno poskrbljeno, naredili veliko za zdravje vaših zob, grla,
vratu, tilnika, pa nenazadnje tudi za ščitnico. Ščitnica ima dostikrat v sebi neka prepričanja ali občutke, da
se mudi, da je vedno polno zaposlena, da je še toliko stvari, ki jih je še potrebno naredit, da ni časa…
Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno
narejeno v roku, kajti v teh dneh je krepitev ščitnice najbolj učinkovita.

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.

29. februar od 4:28 do 2. marec do 16:09, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to
ne uspe, je sedaj ugoden čas, da 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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 7. februarja do 21. februarja.

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

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

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

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

Do 7. februarja in od 21. februarja naprej je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži
napravljeni v tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja
nam v teh dneh ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo
delo opravljeno hitreje, bolje in s precej manj muke.

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

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

Splošno v tem mesecu:
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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 ali hrbtenice:

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

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

Zvone
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec februar je mesec zemlje 5

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

Februar je nedvomno mesec, ki vam ga priporo Mesec bo za vas verjetno minil bolj
umirjeno, počutili se boste bolj introvertirano, ustrezala vam bo tišina in iskali boste umirjen kotiček, kjer
boste lahko sami s seboj. Pomembno je, da ta tihi mesec izkoristite za polnjenje svojih baterij in ne
razmišljate o tem, da ni akcije in se okoli vas ni dogaja, na negativen način. Pred vami je priložnost, da
raziščete svet sočutnosti in duhovnosti, lepote neskončnosti Univerzuma in globin vašega lastnega bitja.
Ravno zato vam priporo Vaša intuicija je lahko v
tem mesecu močno vodilo kam naprej. Ker vas lahko drugi napačno razumejo je pomembno, da ste v svoji
komunikaciji jasni, konkretni in razumljivi.
Kristali, ki lahko pomagajo: Larimar, Lepidolit

Morda boste imeli občutek stagnacije in umirjenosti, vendar pa boste imeli na voljo vsa orodja za
navezovanje medsebojnih stikov. Mesec torej pre

za zbiranje informacij .In ker je mesec februar tudi v znamenju Valentina se
vam utegne zgoditi tudi kak Naredite si na
in na svojo prihodnosti. Ustvarite si močno bazo za udejanjanje dolgoročnih ciljev in doseganje sanj.
Pojavljala se bo notranja nuja, da bi aktivno delovali, vendar čas še ni primeren in zato se vam lahko zgodi,
da bodo vaše ideje zavrnjene ali da vas bodo ignorirali. Počakajte na naslednji mesec. Vzemite si čas za
branje, študij in raziskovanje možnosti in priložnosti.
Kristali, ki lahko pomagajo: Rodonit, Rodokrozit

Počutili se boste entuziastično in sreča bo v tem mesecu na vaši strani. Pred vami je intenziven mesec,
primeren za potovanja, začetek novega posla, veliko spremembo v trenutni situaciji ali postavitev čisto
novih načrtov za prihodnost. Polni boste energije in elana, zato bo to izjemno dinamičen in energetsko
nabit mesec. Navdih bo izpolnjeval vaš vsakdan in vam dal energijo, da nadaljujete s projekti, ki ste si jih
zastavili v preteklih dveh mesecih. Zapisujte si ideje, ki jih boste prejemali, kajti v naslednjih mesecih vam
bodo zapiski Pomembno je, da ohranjate mirne živce in se ne razburjate. Mirnost in
zbranost se bosta v tem mesecu obrestovali. Izogibajte se jeze, saj izčrpava vaša jetra. Odsvetujemo
u
Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Kalcit

V tem mesecu boste občutili pozitivno energijo in razpoloženje. Radost in navdušenje bosta prisotna
večino časa. To kar je resni omembno je, da vas navdušenost in ideje ne odnesejo v prenagljene
odločitve. Bodite zelo premišljeni in se ne spravljajte v nepotreben stres. Vaše akcije naj bodo plod
premisleka, zrele in izpeljane na odgovoren način. Dobro premislite, preden si dovolite speljati na stran
pota ali v popolnoma drugo dejavnost, kot jo trenutno opravljate. V tem mesecu je pomembno, da
vzdr

Kaotične misli in akcije pa bodo upočasnile vaš napredek. Umirjeno in s premislekom
naj bo va
Kristali, ki lahko pomagajo: Dioptaz, Smaragd
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Osrediščenost in treznost bosta v tem mesecu zaželeni. Mnogo bo priložnosti, ki vam bodo prišle naproti in
soočeni boste z dilemo katero pot izbrati za nadaljevanje v prihodnosti. Pomembno je, da si vzamete čas in
opazujete kaj se dogaja. Februar bo izjemno primeren mesec za podalj na va ,
kjer boste lahko Februar bo lahko zelo čustven in nepredvidljiv z
mnogimi vzponi in padci. V tem mesecu imate možnost odkriti veliko novih stvari o samemu sebi, kar
utegne biti naporno. To je izjemno poučen čas in izkoristite ga za nova učenja. Preverite svoje
napredovanje in usmeritev, vendar ne delajte velikih sprememb. To ni čas velikih dejanj, je čas tihega
opazovanja in raziskovalnega procesa.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kianit, Ametist

Februarja boste v polni formi. Počutili se boste močni, imeli boste jasno vizijo in občutek, da ste tukaj z
namenom. V svojem opazili več materialnega obilja in blagostanja. Obilje, ki ga izkušate v
tem mesecu je direktno povezano z vašimi preteklimi aktivnostmi in vloženim trudom. Pozitivnost in
navdušenje nad dogodki vas lahko zavede v rigidnost in nefleksibilnost, ki lahko povzroči napetosti v
medsebojnih odnosih. Vzemite si

popravljanje drugih ljudi in njihovo kritiziranje. Pomembno je, da to težnjo prepoznate in ste
sočutni do sebe in do drugih. Globoko dihajte in Bodite pozorni pri
vožnji z avtomobili.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Sugilit

Februar bo mesec zabav, zato izkoristite priložnosti za zabavo in užitek v tem mesecu. Uživajte v dobri
hrani, dobri družbi in drobnih užitkih za dušo in telo. To je čas, ko lahko uživate v tesnih osebnih stikih in ko
čutite podporo s strani ljudi, ki vas obdajajo. Pojdite v družbo, ven med ljudi, tudi če to ni v vaši naravi ali
pa ste zaradi aktivnosti prejšnjih mesecev pozabili na druženje. Izkoristite prilo

Ravnovesje je v tem mesecu izjemno pomembno, še posebej v začetku meseca boste čutili,
da se pripravlja nova energija. To ni primeren mesec za velike spremembe v novih smereh, opazili pa boste,
da z večjo lahkoto dokončujete mnoge majhne naloge, ki ste si jih zastavili v prej .
Kristali, ki lahko pomagajo: Rubin, Safir

Morda bo februar prinesel občutek nesigurnosti glede prihodnosti. Energija bo bolj usmerjena navznoter v
va Bolj boste zamišljeni, osrediščeni v sebi in tihi. Pred vami je čas velikih sprememb. Lahko se
lotite česa popolnoma novega na poslovnem ali osebnem področju. Pomembno je, da iskreno pogledate v
trenutno situacijo in pogledate kaj bi radi spremenili in kje bi radi bili v prihodnje v svojem življenju. Modro
je, da si naredite jasen in natančen načrt, a vendar ostanete dovolj fleksibilni, da greste s tokom. Ne delajte
impulzivnih akcij, pogovorite se o skrbeh in strahovih pred prihodnostjo z dobrim prijateljem.
Potrpežljivost je mati vseh modrosti in v tem mesecu zelo na mestu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Turmalin, Čaroit

Končno boste zopet v svojem elementu. Februar je mesec, ki vam bo prinesel avanture, zabavo in nov
entuziazem, s tem pa tudi nove izzive, novo energijo in prepoznavnost v zunanjem svetu, ki jo lahko dobro
izkoristite. To je idealen mesec za potovanja, spoznavanje novih krajev in novih ljudi. Veliko bo akcije in
stvari se bodo hitro spreminjale, počutili se boste kot doma. Veliko prilo

Vendar ne pozabite na točnost. Vedite da ste v tem mesecu postavljeni pod
reflektorje in da se lahko pokažejo tako vaše dobre kot tudi slabe strani. Pozitivna naravnanost in
optimizem bosta v tem mesecu va a
Kristali, ki lahko pomagajo: Topaz, Spinel

šan vikend ši najljubši lokaciji
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predvsem opazovali dogajanje okoli sebe.
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KO ZADI . . SANDALOV INAŠI .KO ZAD I . . SANDALOV INAŠI .

Kratek opis: Beli santalovec je golo, polparazitsko drevo z velikimi, usnjatimi listi in velikimi cvetnimi lati.
Eteri

kot osnovna nota, s
harmonizirajo Pomaga povezati in zadr

Sandalovina ima dolgo tradicijo uporabe v tradicionalni medicini. Uporabljajo jo tako v kitajski medicini kot
tudi v Ayurvedi, indijski tradicionalni medicini. Uporabljajo ga pri oku

Sandalovino so v duhovnih tradicijah vzhoda uporabljali v meditacijah in za pomirjanje ter osredoto

Olje sandalovine so pogosto uporabljali za maziljenje bo

Vir: aromaterapija.si

čno olje sandalovine ali sandalovo olje se pridobiva z vodno ali parno destilacijo zmletega lesa debla in
korenin.

Nahajališče: Indija, Kitajska, Avstralija, Nova Kaledonija

Lastnosti: Eterično olje sandalovine ima topel, težak vonj, ki sčasoma še dodatno pridobiva na svoji moči. Je
sladek, lesnat, podoben vrtnici z globokimi, balzamičnimi, začimbnimi, orientalskimi podtoni. Dobro se
meša z ostalimi cvetlicami in smolami ter z rožnim lesom, nageljnovimi žbicami, črnim poprom, cipreso,
vetiverjem, pačulijem in bergamotko.

Terapevtsko učinkovanje: antidepresivno, antiseptično, antispazmodično, afrodizijsko, astringentno,
baktericidno, karminativno, paliativno, ekspektorantno, sedativno, tonično.

Eterično olje sandalovine se izredno pogosto uporablja v parfumski industriji
čim učinkom ali fiksir.

čati vonjave drugih bolj
ne če hitro zbledela in se razdi Ima nežen in erotičen vonj, ki ga cenijo tako
ženske, kot tudi moški.

čil in spolnih organov, pri
te čnih motnjah, depresiji in zaskrbljenosti. Eterično olje
blaži bolezenske znake kroničnega bronhitisa. Primerno je za vse vrste kože, še posebno za starejšo kožo,
saj pomlajuje. Na splošno deluje erotično, sproščujoče in poživljajoče.

Njegova uporaba je še posebno priporočljiva pri živčni napetosti in depresiji. Je tudi močan afrodizijak, še
posebno, če se za spolnimi težavami skriva stres, nemir in osamljenost. V masažnih oljih in kopelih hladi,
pomirja, preprečuje nastanek hudih glavobolov ter odpravlja nespečnost.

čenost
uma. Pogosto jo zavohamo v di čih palčkah in esencah, ki jih uporabljajo v templjih na vzhodu. Spominja
nas na di če realnosti bo

Psihološko sandalovo olje pomaga pri izvajanju verskih ritualov in meditaciji. Pomirja razdražljivost, ki izvira
iz frustracij in odpira kronsko in korensko čakro. Tradicionalno so to olje uporabljali za vzburjanje
kundalinija v tantričnih ritualih, kar pomeni, da vzburja spolno energijo z namenom transmutacije v
duhovno modrost. Uravnava in harmonizira čakre in tako vzpostavlja ravnovesje.

žati vonjave drugih olj in le doda aromo miline
ter ne poseže v vonjave drugih olj, ki so zastopani v parfumu. Prav tako pomaga oja

žnih vonjav, ki bi druga šala.

žbah se
žavah s prebavnim traktom, pri suhem kašlju, živ

še
še žanske ravni duha.

žanstev. V meditaciji ga lahko uporabite tako, da si
z njim namažete tretje oko preden se spostite na notranje popotovanje vase.



SUP ER HR ANA . . R E I. Š I GO BASUPER HRANA . . RE I. Š I G O BA

Reiši je japonsko ime za lesnato gobo svetlikava pološ ki

Japonska knjiga Shinnoh Honsokyo jo obravnava kot »vrhunsko zdravilo«, sicer pa velja za eno od »božjih
rastlin«.
Med drugim je znanstveno dokazano, da zavira rast bakterij, kandidiaz, tumorjev ter virusov, deluje
protivnetno, uravnava krvni pritisk ter krvni sladkor, znižuje raven holesterola, krepi imunski sistem, ter
blaži stres. Njeno delovanje naj bi blagodejno vplivalo na ledvica in jetra.
Uporablja se v obliki

i

Reiši vsebuje številne vitamine (A, B2, B3, B6, biotin, folna kislina…), mineralne snovi (železo, magnezij,
cink, baker, mangan, germanij...) ter visokokakovostne polisaharide in triterpene. V raziskavah izvedenih v
zadnjem obdobju so dokazali, da uživanje pripravkov iz gobe reiši vpliva na zmanjšanje škodljivega
holesterola v krvi, zmanjšuje krvni pritisk ter ima antitrombozni u

v

Pri pacientih, ki so uživali pripravke iz svetlikave pološ

vir: zanaravo.com

čenka (Ganoderma lucidum), je slovensko ime
dobila zaradi svetleče površine klobuka, na kitajskem pa jo imenujejo Ling Zhi, kar v prevodu pomeni »goba
nesmrtnosti«. Na Vzhodu jo v tradicionalni medicini uporabljajo že več kot 4000 let, saj ji je narava podarila
številne zdravilne učinke.

čajev, ponekod pa iz gob izolirane zdravilne učinkovine prodajajo v obliki tinktur ali
kapsul.

Obstaja več barvnih različic (od rumene, oranžne do živo rdečih in rjavih odtenkov). Klobuk je svetlikav (kot
da bi bil pološčen) - od tu je tudi dobila slovensko ime svetlikava pološčenka.

Znanstveniki so v gobi odkrili substanco, k krepi notranje srčno mišičevje in poveča pretok krvi. Klinične
študije so pokazale, da ima zaradi tega reiši dobrodejen vpliv na srčno–žilni sistem. Blagodejni učinek se je
pokazal tudi pri pacientih s hepatitisom B ter pri akutnem in kroničnem hepatitisu. V Aziji že dolga
desetletja uporabljajo reiši pri zdravljenju različnih oblik raka. V zadnjem desetletju, so klinične študije
pripeljale celo do tega, da na Japonskem uvrščajo to gobo na uradno listo zdravil spremljajočih
kemoterapiji. Neodvisno od tega, kdaj smo zaužili reiši (pred ali po rentgenskem obsevanju), se število
levkocitov, eritrocitov in trombocitov izredno hitro vrne v prvotno stanje.

činek. Takšno delovanje pripisujejo
triterpenom (ganoderminska, luciderminska, ganolucinska kislina…), ki so v tej gobi množično zastopani.
Zavira sproščanje histamina, kar pomaga pri zmanjšanju alergenih reakcij, njen blagodejni učinek pa se
kaže tudi pri motnjah spanca, živčnosti, stresu… Nekatere snovi v gobi delujejo pomirjajoče in sproščujoče
na centralni ži čni sistem. Pri težavah s spancem pijemo reiši čaj eno uro pred spanjem. Reiši deluje
blagodejno na oživčevanje in spodbuja diferenciacijo živčnih celic.

čenke, se je pokazalo tudi, da imajo bistveno manj
infekcij, izboljšala se je njihova produkcija protiteles oziroma imunska odpornost, še posebej se je povišala
aktivnost tako imenovanih T-celic. Reiši pa ne krepi samo imunskega sistema, temveč ima tudi
protibakterijsko in protivirusno delovanje. Reiši deluje protivnetno in protifibrozno pri cirozi jeter.

Le ko naš obrambni sistem telesa deluje pravilno, ostanemo zdravi. ß-glukani iz svetlikave pološčenke
stimulirajo nastajanje različnih imuno-odzivnih celic, kot so na primer T- in B-limfociti, T celice pomagalke,
makrofagi, naravne celice ubijalke. Z njihovo pomočjo je kontroliran in izboljšan naš imunski sistem. Reiši
vzdržuje in podpira koristno črevesno floro in favno, pospešuje prebavo, razstruplja telo in vzdržuje
naravno ravnotežje mikroorganizmov v črevesju. Študije dokazujejo tudi, da ima reiši posebno varovalno
vlogo pri kadilcih. Pri boleznih, ki so posledica
kajenja je bilo ugotovljeno, da lahko z uživanjem
reiši čaja kar za 25 % zmanjšamo pojavnost obolenj.



P R I P O RO Č A M O . . . D R . E R I C P EA R L P R I H A JA V SLOV E N I J OP R I P O RO Č A M O . . . D R . ERIC P EA R L PRIHA JA V SLOV ENIJO

Obkrožite v svojem koledarju datume od 12.-16.oktobra in postanite del te izjemne zgodbe.

Seminarji o zdravljenju s ponovno povezavo se odvijajo po vsem svetu, v letošnjem prelomnem letu
2012, tudi v Sloveniji!

o je vaša priložnost, da se udeležite seminarjev Ponovne povezave, ki bodo poteklali od 12.-
16.oktobra 2012 v Ljubljani.

12.10. Predstavitev bistva zdravljenja – večerno predavanje

Spoznajte, kaj bega medicinski svet. Odkrijte, zakaj bolnišnice in univerze po vsem svetu investirajo čas
in denar, da bi uspele razložiti taozdravljenja, in kako lahko vi, prav tako, obvladate to izredno delo!
Eric bo predstavil svojo neverjetno zgodbo in v živo demonstriral zdravljenje na prostovoljcih iz
občinstva.

13.-14.10. Raven I/II:Zdravljenje s ponovno povezavo z Ericom Pearlom

Zaradi edinstvenosti vsebine je ta seminar pomemben tako za novince kot za že izurjene zdravilce. Kot
novinec boste odkrili, kako takoj dostopati do novih frekvenc zdravljenja. Kot izurjen zdravilec boste
odkrili ta “izmuzljiv skok”, zaradi katerega bo odslej vaše delo drugačno. Med seminarjem boste za
stalno vzpostavili mogočno povezavo z izvorom teh zdravljenj. Inštruktorji in asistenti vam bodo
pomagali, da boste dostopili do teh novih energij in jih osredotočili na zdravljenje drugih.

15.16.10 Raven III:Ponovna povezava z mednarodno skupino učiteljev ponovne poveza

Naša telesa vsebujejo svoj nabor energijskih linij in točk. Čeprav le delček tistega, kar so nekoč bile,
nam te linije in točke še vedno služijo kot vmesnik z vesoljem:kanal, ki omogoča našo komunikacijo z
energijo, svetlobo in informacijami med velikim in majhnim , vesoljem in človeštvom.

Na neki točki v času smo postali ločeni od teh linij, kar nas je oddaljilo od našega prej hitrega in
obširnega tempa evolucije. Naučili se boste, kako pritegniti in aktivirati “nove” aksitonalne linije, ki nas
popeljejo na mogočnejšo in naprednejšo raven kot kdajkoli prej. Te linije so del brezčasne inteligentne
mreže, ki pritegne osnovno energijo za obnovitvene funkcije človeškega telesa.

Komu je seminar namenjen!

Če vas osebno ali profesionalno zanima zdravje, osebnostna rast, duhovnost in /ali človeški potencial –
ta seminar je za vas.

Toplo pa ga priporočamo tudi zdravnikom, kiropraktikom, medicinskim sestram, terapevtom, ki delajo
s telesom (bodywork), akupunkturistom, masažnim terapevtom, strokovnjakom za lajšanje bolečin,
svetovalcem, socialnim delavcem, profesionalnim in amaterskim atletom, raziskovalcem v medicini in
ljudem z vsemi vrstami življenjskih ozadij!

žno na seminarju III.ravni je potrebno imeti opravljeno osebno ponovno povezavo, ki jo lahko
opravite tudi pri Taji.
Za udeležno I/II ravni je osebna ponovna povezava priporo

Za zgodnje prijave do 29.2.2012 poseben 21% popust!!! Prijavite se na spletni strani
www.thereconnection.com

T

Resnično priporočam!!!

Za udele

čljiva, saj ste tako bolj naravnani na frekvence s
katerimi delate.



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 DivineAwakening 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

Reconnection osebno ponovno povezavo in Reconnective Healing uravnove
eng Shui svetovanja in energijska
jo 040 503 895

vam čete na

či čenja prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj.

Nudi tudi šanje vseh aspektov
Biti, F š .
Lahko pokli ali pišete na

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


