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Pozdrav svetlobe !
Vstopamo v leto 2012, leto, ki obljublja veliko in hkrati ni

vam leto
2012 prinese obilo blagoslovov, lepote in dobrote v obilju, naj bo polno ljubezni in prijaznosti in
predvsem se pogosto spomnite in imejte radi sami sebe!

Ko takole gledam otroke v parlamentu, kako v odraslih telesih, od katerih bi pri

č. Dejstvo, ki se ga mnogi ne zavedajo je, da
smo mi tisti, ki kreiramo svojo prihodnost. Mnogi se

času obdarovanja in zato naj vam za

čakoval odgovornost o
kateri kar naprej govorijo, ne morem iz svoje ko , da bi bil čas, da bi kaj naredili pri
sebi. Ne morem kaj, da se ne spomnim na prispodobo, ki jo pogosto omenjam na svojih seminarjih, da

čini ljudi gledam otroke na voznikovem sede

če udomačenosti in deluje po starih
principih, ki jih je osvojil v otro

čenega otroka ali sirote, dopustijo da odreagirajo iz starih ranjenosti
in vedno znova prizadanejo sebe in ljudi okoli sebe. Leto 2012 je več kot primerno, da to spremenimo!
Razum je nekaj kar je v sodobni dru čuje
ima ogromno ljudi te

če bi bilo, vse kar si

čanje v neznano je za večino ljudi
če hočemo razsvetliti sebe, svet in vstopiti v

Zlato dobo. In to vem iz lastne izku časa sem hodila po povr , dokler sama sebe
nisem na finto vrgla noter. Či čenje notranjih domov(teles) in zunanjih domov (hi vse krame, bo v
tem letu, sploh v prvi polovici leta izjemno pomembno, če

čakovano Zlato dobo.
Jaz vam Naj bo leto resnično čarobno in bo

Taja Albolena

še ne zavedajo tega dejstva
Še vedno smo v energijskem želim še enkrat iz srca, naj

že in razmišljem že

še vedno pri ve žu njihovega življenjskega vozila, ki mu
pravimo telo, medtem ko starši sedijo zadaj, pogosto pripeti v otroških sedežih in vpijejo na ubogega
otroka, ki poskuša upravljati vozilo skozi svoje paradigme in le

štvu. Tako ljudje ne glede na starost pogosto še pri 50., 60. letih delujejo
iz svojega ranjenega otroka, zapuš

žbi izjemno cenjeno in ravno ob tem, ko se doba razuma zaklju
žave s preplavljenostjo energijskih svetov znotraj njih, ki nimajo nobene veze z

razumom. Ko se rušijo stari sistemi ali pa se poruši sistem tvojega življenja skozi bolezen, ti ni do
filozofiranja kaj je prav in kaj ni, kako bi bilo, želiš je, da bi bil zdrav. In vendar sem
sama skozi svojo 18 letno prakso prišla do dejstva, da tehnike ne delujejo. Zakaj? Ker se ukvarjajo s
površino in s praskami na površini in ne gredo v globino. Kajti spuš še
vedno tako strašljivo, da si ne upajo tja, kamor bo treba,

šnje, kajti dolgo šini
š š)

želimo narediti prostor za tako težko
pri

želim, da vanjo vstopite že danes. žansko!

MISEL MESEC AMISEL MESECA

„Obstaja sila v Univerzumu
- recite ji Bog ali duhovnost ali kakorkoli želite -
ki želi zmago resnice in pravice.
Ta sila vam bo pomagala,
če ste stabilni, ponižni, pogumni in potrpežljivi.
Nikoli, nikoli se ne vdajte,
ne glede na to, kako slabe postanejo stvari.“

Nelson Mandela



Življenje je kot magnet in pomembno je, da razumemo mehanizme delovanja, kajti le tako lahko sledimo
njegovemu toku radostno in izpolnjeni.

Notranja tehnologija je kreiranje iz srca, je tehnologija srca, ki se je moramo spomniti in jo dati v prakso. Tik
pred zaklju smo

Mnogi modreci in mediji so

mo se vsak dan mo
preko P smo

In vse to sem posnela, skupaj s tremi meditacijami, ki vam bodo pomagale ustvarjati leto.
Najprej zaklju

Tako boste lahko u celotno 2012

Spletni seminar bo na voljo s 7.1.2011 za vse prijavljene.

čkom leta pogledali kako zapustiti leto, ki se poslavlja in vstopiti v novo leto kot v knjigo z
nepopisanimi listi na katere mi soustvarjamo novo zgodbo.

čuje, da se energijsko stvari popolnoma na novo postavljajo in da bomo po tem
letu mi tisti, ki bomo kreirali svojo Usodo in pisali novo knjigo usode.

Čas je, da zapišete novo zgodbo vašega življenja.

Pogovarjali s o molitvi, kaj molitev resnično je, jo vzeli ven iz okvirov religije in kako moli
petih načinov, ki so v vsesplošni uporabi. ogledali način molitve preko naših občutkov in kako

nam blagoslavljanje pomaga raztopiti ovire v našem čustvenem telesu in ustvariti prostor za čudeže v
našem življenju.

čevanje, nato manifestacija.

Za vse tiste, ki se ga niste mogli udele
čilu dobite svoje uporabni

čunalnik in tako meditacije poslu

čni zapisi predavanja na voljo kjerkoli ste.

stvarjali čudovito simfonijo, ki jo boste poslušali leto .
Izkoristite ta čaroben čas in storite nekaj zase!

že pred letom 2000
napovedovali, da se Biblija kot jo poznamo, da se mitologija, ki nam je znana in po kateri delujemo kot
marijonete na vrvicah zaklju

žiti je sedaj na voljo v spletni obliki.
To pomeni, da ob prijavi in pla ško ime in gesto za dostop na posebno stran, kjer
vam bo na voljo uro in pol predavanja ter tri meditacije, ki jih lahko kadarkoli ponovno poslušate in si tako
pomagate pri kreiranju vašega leta.

Datoteke vam bodo na voljo, da si jih prenesete na svoj ra šate kdajkoli.

Z velikim navdušenjem z vami delim znanje, ki je plod dolgoletnega raziskovanja in povezovanja alkimije in
mnogih starodavnih tradicij. In preko interneta so vam zvo

ČI . . . ZAKL JUČEVANJE LETA 2011 IN NOTRANJA TEHNOLOGIJA SRC ASTO SV EŽ EČ I . . . ZAKL JUČ EVANJE LETA 2011 IN NOTRANJA TEHNO LO G IJA SRCASTO SV EŽ E



Pred nami je leto o katerem se je že dolgo veliko govorilo. Kar nosi s seboj kot sporo
želite speljati akcijo, morate imeti na

Še nikoli ni bilo tako pomembno, da veste, kam je usmerjena vaša
pozornost, kam greste. Zato je pomembno postaviti namero, kajti vesolje vam pomaga v tem, kar želite
udejaniti. Da lahko postavite namero v novi smeri, da napolnite posodo z novimi stvarmi, z novo energijo je
potrebno posodo najprej o

življenju. želite zaklju
š

želimo vstopiti v
dobo intuicije, žev, naših najvišjih potencialov, je potrebno prebujenje in o š

še. Veliko ljudi se sprašuje kdo jaz sem, kaj je moja usoda, zakaj
sem tukaj. To so dušna vprašanja, ki kažejo na dejstvo, da nas naša duša kli

žje nam bo. Zato je pomembno, da se zavedate, da bo prišlo do prebujenja
iz iluzije v kateri živimo. To je del rušenja starih sistemov, tan

življenjih kot kolektivno. Trenutno izgubljamo povezavo z referenco
tega kaj je resni šile stvari, ki so nam bile tiso

žati pred sen

še življenje bo zelo jasno pokazala na vzorce in ovire znotraj vas. Kot bi z lu
žave. Vse bo postalo veliko bolj jasno.

Prva polovica meseca bo izjemno pomembna za o š š šega doma. Dom je, kjer ste
vi. Dom je vaše telo in dom je prostor v katerem bivate. želite znebiti, odvisnosti,
izkoristite ta prvi del meseca za vzpostavljanje nove navade.
Energija vas bo vodila v kreacijo doma, v ustvarjanje doma, kajti Dom ni le prostor kjer bivaš, dom je
atmosfera, je ob š ustvariti. In kot je pomembno o š

š
š vibraciji, slediš toku, si v

toku.
življenju. Organizirajte

se.

Še enkrat bom ponovila, da morate narediti prostor za
nove stvari. Energija nikamor ne izgine, se le preobrazi v
druga

čilo je AKCIJA. Energija
je zelo močno usmerjena v napredek, v rast, v akcijo. In če črt oziroma
imeti morate namero usmerjeno.

čistiti.
Skupina je začela z 22 dnevnim popotovanjem vase z namero, da ustvarimo pozitivno spremembo v svojem

Če čiti stare stvari in narediti prostor je na voljo spletni seminar Zaključite leto 2011 in
manifestirajte svoje leto 2012. V februarju bom začela z novim spletnim seminarjem Oči čenja, kajti
Neptun se bo premaknil v ozvezdje rib po 140 letih in zgodila se bo velika sprememba. Če

čude či čenje. Kajti dejstvo je, da
smo poklicani, večina vas čuti v sebi klic du

če, da se prebudimo.

Osebno mislim, da je leto 2012 leto globalnega prebujenja. Energija nas bo premikala skozi spremembo in
bolj ko se bomo upirali temu, te

čice se bodo dvigale in veliko skritih stvari se
bo razkrilo in pokazalo tako v osebnih

čnost. Naenkrat se bodo ru čletja svete. Kaos, katerega del
bomo, bo pokazal kako močno se upiramo spremembi stsrih sistemov. Če se nočemo spogledati s stvarmi
znotraj sebe začnemo ustvarjati kaos, da ne bi videli resnice. Pomembno je, da prepoznate svojo resnico,
kaj je resnica za vas. Vedenje in razsodnost kaj je resnica in kaj je iluzija je izjemno pomembno v tem letu.
Ko se ustvarja nova realnost znotraj nas s pomočjo zavedanja in svetlobe, ki se pretaka skozi nas. Iluzije, ki
jih imamo v sebi, o sebi bodo izzvane in to nas lahko pelje v kaos. Kaos vam sporoča, da se upirate, da
nočete videti. To da se prepustite, je ključ.

Edino priporočilo, ki vam ga lahko dam je, da si prenehate zatiskati oči, da prenehate be čnimi
deli sebe. Namesto tega, se ustavite in se obrnite in se soočite s tem, čemur se upirate. Soočite se z
ovirami, ki vam preprečujejo rast znotraj vas. Jasnost se bo čez leto povečala. Svetloba, ki bo vedno
močneje pritekala v va čjo
posijali direktno v center te

či čenje telesa, za či čenje va
Če imate navade, ki se jih

čutek, ki ga mora či čenje telesa, je pomembno tudi
urejanje doma. Či čenje krame bo zelo pomembno v tem času. Planetarni vplivi nas v tem podpirajo, zato
je to v tem času tako blagodejno. Če si v poravnavi s planetarnimi vplivi, sledi

Če v tem času čutite v sebi nemir, potrebo po pospravljanju, urejanju je to del te energije, ki nam
pomaga, da naredimo prostor za novo. Sledite tej energiji, uredite stvari v svojem

čno obliko energije. Čas je, da v sebi preobrazimo
zgostitve, da spremenimo navade. Čas je za spremembe.
Čas je za akcijo!

Ustvarjamo Dom za svetlobo, v telesu in v prostoru.
Prisotnost in opazovanje v trenutku, kjer ste je pomembno.
Bodite osredotočeni, bodite usmerjeni, eno stvar naenkrat.
Ustvarite si faze, postopno delajte spremembe.
Poglejte kaj je naslednja stvar, ki jo morate narediti.
Razsodnost bo v letu v katerem vstopamo ključnega pomena.
DIVINE.SI
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Ob rojstvu si se pojavil
v tem svetu štirih strani neba.
Ponovno se rodiš,
ko zdrobiš svoje okove.
Toda to drugo rojstvo
ni rojstvo v vodo in prah;
samo mož

široko odpre maternico,
rojstvo zrelega

širi.
Vsaka celica poganja krila,
da bi lahko poletela.
Vse v meni iš

ša zlekne v tisto travo,
svet postane prevelik,
da bi izgubljali besede o njem.
Ideje, besede, jezik, celo izraz “midva”
tam nima mesta.

čistega srca
se vnovič rodi.
Prvo rojstvo je obvezno,
drugo je prostovoljno.
Rojstvo otroka na

človeka strese vesolje.

Moja glava divja
od radostnega vznemirjenja
pred nepoznanim.
Moje srce se veča in

če različne obraze
iste Ljubezni.

Tam, onkraj zamisli
o ustreznem in nepravem ravnanju,
obstaja polje.
Tam se bova srečala.
Ko se du

Rumi



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

CAVANSIT...

Afirmacija deve kristala

kamen prehodov

“V tem izjemno napetem in intenzivnem

emagovanju apatije in sem va

Na voljo sem vam v raziskovanju in razvijanju va
. Povezujem vas z novimi u

Ko potrebujete vodstvo pri naslednjih korakih, ki jih morate narediti na svoji

”

* Stimulira vpoglede in navdihuje z novimi idejami
* Pomaga pri razvijanju psihi
*
* Spro

: " V prihodnost se premikam z navdu

času sem va

času, ko ste priča odstranjevanju va čate z resnico o
sebi in o ljudeh okoli sebe. Ko potrebujete vodstvo in

čez razburkane
vode va

čutov, predvsem pri jasnovidnosti in
jasnoslu čitelji in mentorji duhovnega sveta, ki vam lahko pomagajo na va

Če imate te

času obupa, cinizma in vdaje, ko imate občutek da nimate smeri in ne upanja, sem tisti
pomočnik, ki s svojo energijo podpre in dvigne va

čas čjim navdu

čnih sposobnosti in pri kanaliziranju
Čusti negativne misli in energije okoli vas

ča in ni

čakovanji. Podpiram
obilen pritok duhovne modrosti, ki vstopajo vame in se prelivajo skozi mene v vi ”

š zaveznik v pomirjanju živcev in napetosti v vašem
telesu. Kljub temu je moja energija prinicljiva, pomagam vam v prebojih, novem poglobljenem
razumevanju, prerokbah, vpogledih in duhovnem razsvetljenju. Pomagam vam najti mesto miru in v sebi
vzpostaviti meditativno stanje. V moji prisotnosti se duša povezuje z duhom. Prinašam radost in
radovednost v vaše življenje in sem pogosto vir navdiha. Pomagam pri pr š
zaveznik v tem ših iluzij. Stojim vam ob strani, ko se soo

želite stik z notranjim vedenjem, vam pomagam pri
jasnosti informacij, ki prihajajo skozi kanal. Sem kamen povezan s prehodi, zato sem ob tem prehodu v
novo dobo na voljo, da vas spomnim, kako z lahkotnostjo in notranjo umirjenostjo potovati

še notranjosti. Pomagam vam v razumevanju in spejemanju lekcij iz preteklosti, da zmorete
prepoznati modrost skrito v teh lekcijah, da odpustite svojo navezanost nanje in se lahkotno premaknete v
prihodnost.

ših notranjih
šnosti ši

poti. žavo pri komunikaciji svojih idej in želite jasno izraziti svoje misli v pisani obliki vas vodim v
labirinte umetnosti pisanja in komuniciranja z nevidnimi svetovi.Obujam upanje za vse ljudi sveta in vam
pomagam, da držite pozitivno naravnanost in pogled na svet.

življenjski poti sem tukaj z
vami. Predvsem v

šo energijo, da uzrete žarek upanja in se vrnete nazaj na
svojo pot. Moj šele prihaja in z najve šenjem sem z vami.

š ža stres

šenjem in pozitivnimi pri
šje svetove.



Leto 2012 je po mnogih napovedih pomemben mejnik v premiku v zlato dobo,

bujamo. Ljudje opa
se svet kot smo ga poznali ru

V tem obdobju je pomembno poznavanje dveh klju

zavedanje, da je zlata doba stanje zavesti in duha, ki se
razodeva iz Spoznati moramo svojo notranjost, kdo v resnici smo, da bi lahko
delovali v tem novem in predvsem prehodnem

o hkrati je. Gre za razse
Zlata doba pravzaprav s seboj prina .
Gre za tri du

Zlate dobe
Vse v Vesolju se premika v ciklih in vsakih 24.920 let se znajdemo na

istem mestu v ciklu, eno stopnjo vi

In tako smo rvi jutranji zarji zlate dobe ki se ka nje, da nam zunanji svet
ne more ponuditi odgovorov, niti varnosti, niti miru, ki ga tako zavzeto i

Kolektivno gledano se prebujamo in vendar se vsako
prebujenje najprej zgodi v posamezniku. Posameznikovo prebujenje je tisto, se masovno dogaja v zadnjih
letih, leto 2012 pa bo zaznamovalo izjemno pospe
Nivo zavesti se dviga in skozi ta dvig ljudje prepoznavamo svoje

posameznik

čeprav mnogi napovedujejo,
da bo popolni prehod

čala, ki jih
ljudje pogosto nosimo, na na

čeprav mnogi ne vedo kaj. Kar lahko z
gotovostjo trdimo je, da čuje
doba razuma, ki je nastopila v 17. stoletju z dobo razsvetljenja in se je razmahnila v 18. stoletju. Paradoks
je, da je to razsvetljenje v resnici prineslo bolj uga

ča dandanes. V tem času so imeli vrednost znanost, matematika,
znanje. Razum ima to lastnost, da vse tisto, kar ni logično, razumsko in anlitično mo

času narava ni imela za nas nobene vrednosti in čustveno
kot razumsko bitje je bila v tem času poni čut, ki v tem času ni bil za

čuti sprememba, zavel je nov veter, ki je napovedal konec dobi razuma.
V januarju začnem z novim seminarjem za

Začnemo .

V dana ča krizam in dogodkom, ki jih ne moremo re
ča nelogičnim, neznanim silam,

ki nas postavljajo pred dejstva, ki jih je te če nisi podučen kako se soočati s temi novimi
energijami in kako delovati v novi soularni dobi. Soularna doba napoveduje veliko spremembo v zavesti, v
uporabi energije namesto fosilnih goriv in zato lahko govorimo tudi o koncu dobe fosilnih goriv.
Spremembe se dogajajo s svetlobno hitrostjo in da jim lahko sledimo moramo osvojiti nove ve čine,
ve čine du

čini in stare metode ne delujejo več, za mnoge je v
č delovalo. In letos

smo s 1.1. močno zakorakali v energijo, ki nas sili naprej, v delovanje, v spremembo.
čnih notranjih sil, ki oblikujeta na

č o tem se bomo pogovarjali na
vikend notranjem popotovanju DivineBeing Člove Če vas zanima kaj se dogaja in kak

ča vas vabim na večerna dru
čine in načine kako v tem intenzivnem času

delovati. Vstop v Zlato dobo pravzaprav predstavlja
človekove notranjosti.

času, v katerem se nahajamo. Gre za ponoven stik z Du
čuje, ki pozna notranji mir, ljubezen, izpolnjenost, enost,

resnic . Je vse in nič. Samo .
, kdo smo, od kod prihajamo in zakaj smo tu
čutili svoj du čutimo v naših

srcih. Preroki vseh časov so napovedovali ponovni prihod , pa naj so jo imenovali obljubljena
dežela, novi Jeruzalem ali Šambala.

ča p človeštva, aveda
čemo zunaj sebe. Zunanja

tehnologija se zaključuje, kar se ka časa slu

zlata doba razodeva od znotraj navzven.

.
notranje potenciale, vse svoje neskončne in

nikoli izkoriščene možnosti in zmožnosti. Šele, ko zlato dobo ugleda v lastni notranjosti, jo
lahko tudi zaživi.

šele okoli leta 2050. In vendar se letos 3. februarja zgodi zelo pomemben premik
planeta Neptuna iz ozvezdja vodnarja v zadnje ozvedje rib. Neptun se je v ozvezdje vodnarja premaknil
pred 140 leti in zato to predstavlja izjemen vpliv na našo podzavest in predvsem na rožnata o

šo iluzijo. Dejstvo, ki ga prepoznavajo tudi tisti, ki jih duhovnost nikoli ni
zanimala je, da se pre žajo, da se nekaj dogaja,

ši. Rušijo se stari sistemi ob tem, ko se zaklju

šanje notranje svetlobe in povezanosti s seboj, kar smo
pripeljali do vrhunca, ki smo mu pri

žno razložiti, nima
nobene vrednosti. Tako v tem ženska, ki je bolj

žana in zlorabljena. Intuicija je želen in
ljudje so se je bali, kar je še danes no prisotno med ljudmi. In ženske, ki poosebljamo intuicijo smo se
prilagodile in vstopile v sistem razuma, intelekta in znanja. Namesto na intuicijo smo se zanašale na številke
in dejstva. Vendar se v zadnjih letih

ženske , kjer se pogovarjamo o teh stvareh in
osvobajamo ženski aspekt v sebi.

šnjem svetu smo pri ševati razumsko. Problemi imajo
neko osnovo in jih lahko razumsko razložimo in rešujemo. Danes pa smo pri

žko sprejeti,

š
š še.

Že v lanskem letu smo opažali, da stari na življenjih
nastala velika razpoka, ko so se rušile vrednote in ko vse kar smo poznali enostavno ni ve

šo bit, osebnosti in
duše in pomembno je vedeti iz katerega dela sebe delujemo v svetu. Ve

ška matrica Biti. šna je
arhetipska razlaga premikov, ki smo jim pri ženja Vstopimo v Zlato Dobo, ki sem
jih osnovala ravno s tem namenom, da z vami delim veš

šo s
tistim delom nas samih, ki povezuje namesto lo

žnost Bivanja namesto Delovanja, ki nam je tako poznano
ša vedenje in zavedanje

šna vprašanja, ki si jih postavljajo ljudje, ki so za šni klic.Dušni klic za

še.

že pri že skozi z
š

že skozi razpad sistemov, ki so nam dolgo žili in so nam bili kot
vodniki v naših življenjih. Smo tista civilizacija, ki lahko zaživi v Zlati dobi, vendar moramo najprej odkriti, da
se

šitev tega prehoda v vsakem posamezniku

Šele ko smo v sebi izkusili Zlato dobo jo lahko prelijemo v materialni svet in jo živimo.

DivineFeminine
11.1.2012
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Ko in tudi
tudi v zunanjem svetu

In vedno pogosteje se sre

Samo , da se soo
Skozi Srca lahko i smo znani

utele z
p

In v letu 2012 bomo pri
Mi smo tisti, ki kreiramo in izbiramo kak
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bo to prepoznalo zaživelo dovolj veliko število ljudi, ki se ne omejujejo več z ničemer, temveč se
zavedajo lastne vsemogočnosti, se bo zlata doba razodela .

čne in da moramo k njim pristopati drugače.
Ena od razlik, ki jo lahko opazujemo je, da tehnike, ki smo jih uporabljali in ki so delovale, ne delujejo več.
Vse tisto, kar je temeljilo na razumu, na analiziranju, raziskovanju, mentalnem preigravanju v sebi ne deluje
več. Danes je pomembno kaj čuti

čujem z ljudmi, ki pridejo k meni po letih terapije in preigravanja enih in istih
vzorcev z vpra

če
čiti brez sojenja, razsojanja in kritiziranja, jih objeti in na ta način jih vključimo v svojo Bit. Ničesar ni, kar

bi bilo zunaj nas, zato v resnici to, kar pravijo nekateri, da se morajo re
čemer govorim poznam iz lastne izku

čno praznino in depresijo kjer sem bila na tem, da bi se
vdala, v ponovno povezavo in prebujenje v popolnoma drugačno perspektivo in pogled nase.

čam s svojimi sencami in svojimi notranjimi demoni, vendar s precej več sočutja in ljubezni do sebe
vem, kako se soočiti z njimi in kako se premakniti čez obdobja preplavljujočih čustev in občutij, notranjega
naboja, ki ga je potrebno raztopiti v sebi.

Sledila sem najnovej
če za nas, kajti kot rada rečem smo sami sebi pustili ključe v prihodnosti, kako

odkleniti vedenje, ki ga potrebujemo za ta premik.

In vem, da ko dojame človek le odsev bo
čajno tako, da ko odkrije častnost sebe, ko se ti odpre za

trenutek, in si ves bla čaka soočenje z vsem tistim v tebi, kar ti
preprečuje, da bi to postalo tvoj način bivanja.
Mnogi so me spra čeli 22-dnevno popotovanje vase, ali je nujno potrebno
boleče soočanje s svojimi sencami ali obstaja kak

čenju s peklom v sebi, kajti vsi sos se
morali soočiti s tem, kar jim je preprečevalo, da bi videli obraz Boga. In to kar nam preprečuje, da resnično

č stvari v nas.

Kajti, ko pogledate človeka in rečete, da v njem ne morete videti bo človeku, temveč v
nečemu znotraj vas, kar vam preprečuje, da bi videli bo čiti sami v sebi.
Prepoznati moramo demone sovra

človeka, kar se nam vrne nazaj kot sila, ki nas
razjeda od znotraj. Rak ne nastane zaradi bolečin iz otro č
zaradi tega kar bi vi naredili njim, če bi si upali.
Pogosto demone v sebi potlačimo, ker hočemo biti “pridni” in sprejeti in tako dele sebe ločimo v sebi. In ti
deli postanejo na čevanje leta 2011 in notranja
tehnologija srca, ki ga je mo čimo s temi
demoni v sebi, bolj podrobno pa si bomo to temo pogledali v vikend notranjem popotovanju DIvineBeing.

tako čimo s tem, kar nam preprečuje bomo ustvarili kraljestvo
miru in ljubezni. vstop mo v obljubljeno deželo in prvič v zgodovini človeštva
priča procesu Enosti. Zlato dobo človeštva lahko izkusimo le skozi lastno avest, vsak zase,
čeprav vanjo vstopamo po isti oti – z obračanjem navznoter.

ča svetovnim spremembam, ki bodo zavestna in osebna odgovorna izbira vsakega
posameznika ter hkrati kritične mase človeštva.

Še prej pa bomo morali spoznati tehnologijo Srca in pomen srca v svojem telesu in Biti. In ne morem dovolj
poudariti kako pomembno je prepoznanje, da so stvari druga

š.

šanjem, kaj naj naredim, da se tega rešim? Ljudje se ne zavedamo, da je mentalni nivo le
eden od mnogih, ki so del naše Biti. In želimo stvari preobraziti, jih moramo prepoznati v sebi, se z njimi
soo

šiti ega ne deluje, kajti štafeto v sebi
le predajo super egu ali duhovnemu egu, ki želi avtoriteto. Vse o šnje,
kajti moja pot zadnjih 5 let je vodila globoko v ego, v spoznavanje s super egom, z razsutjem sistema, vseh
mojih vrednot in vsega v kar sem verjela, v neskon

Še vedno se
soo

šim raziskavam v znanosti in kvantni fiziki in se hkrati povezovala s starodavnimi
tradicijami, ki nosijo klju

š, da je vsak žanskega meni, odkriješ svoje notranje demone, ki se s
tem ne strinjajo. Zato je obi š vso lepoto in veli

žen ob tem, te v naslednjem trenutku

ševali, še posebej, ko smo za
šna bližnjica? Veliki mojstri, ki so nam odprli in pokazali

pot preobrazbe, ponovnega rojstva so vedno znova govorili o soo

živimo to Zlato dobo niso stvari zunaj nas, kot je pomanjkanje denarja, služb, partnerjev, hiš, avtomobilov,
otrok, temve

žanskega, ni težava v
žansko in stem se moramo soo

štva, besa, napuha, pomembnosti, kar pomeni, da jih moramo videti v
sebi kot del sebe in ne da jih projiciramo na druge, se nad njimi pritožujemo in jih kritiziramo. Kajti skozi
sojenje in kritiziranje projiciramo negativnost nad tega

štva ali tega kar so vam naredili drugi, temve

ša senca, ki nas lovi in preganja. V predavanju Zaklju
žno poslušati kot spletno predavanje razložim kako se lahko soo

živeti to kar v resnici smo,

šanja

šna bo naša
prihodnost!
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Skozi eone časa smo mnogo simboličnih pomenov interpretirali na mnoge načine. Pravijo, da je razlag
toliko kot je ljudi in da imajo vsake oči svojega malarja. In vendar nnekatere interpretacije bolj zapojejo na

čnih tradicij in opazovanje podobnosti ter različnosti sem
opazila, kako so novej čno preoblekle
v novo obleko in v resnici

ča, da je ogromno starodavne keltske modrosti in čanske
modrosti mogoče najti v preoblečenih simbolih sodobne kr čanske religije.

Eden od simbolov, ki je pritegnil mojo pozornost je bo čno drevesce, saj mi dolgo časa ni bilo jasno zakaj
pravzaprav krasimo drevesce. V č mi je razlaga, ki prihaja iz starega egipčanskega mita o Isis in Osirisu.
Simbolično bo čno drevo predstavlja drevo

čanski tradiciji. Horus predstavlja
razcvet člove človeka, ki je v popolnosti razvit.

V mitu o Isis in Osirisu sta v mestu Byblos, kjer Isis najde telo mrtvega Osirisa pod drevesom, kar
simbolično predstavlja darilo pod drevesom. Mrtvi Osiris pod drevesom v Byblosu predstavlja potencial
vsakega od nas, da postane Horus. In to drevo v Byblosu predstavlja simbolično drevo

čno drevesce je pravzaprav simbolika drevesa čno predstavlja
člove čaker. Tako bo čno drevesce z vsemi darili, ki jih najdemo pod njim v resnici predstavlja
prehod v Kristusovo zavest, tako mene, kot tebe.

Vsako leto si okoli sebe namestimo na tisoče smrekic, da bi se ja spomnili kak

čakati na naslednjega mesijo, ki se bo pojavil. Pravzaprav nas bo čna drevesca spominjajo
na rojstvo nas samih, vsakega posameznika v novo ero Horusa.

Simboliko smo skrili sami pred seboj in vendar nam je vsako leto v času novoletnega prehoda in svetih dni
Bo ča ta simbolika na voljo, da ozavestimo kaj smo pri

času omogoči, da resnično spoznamo sami sebe.

7.2.2012 pripravljam novo spletno popotovanje vase, ko se bomo spustili vase in si od blizu pogledali
Drevo čatov. Vabljeni, da se mi pridru

ši
duši kot druge. Skozi svoje dolgo raziskovanje razli

še religije samo pobirale znanje in vedenje starejšim, jih samo kozmeti
širijo staro znanje pod novim imenom in pogosto preilagojeno potrebam tistih, ki

so na vrhu. Zato me ne presene še starejše egip
š

ži
še

ži življenja, ki je simbol kristusove zavesti, ko so usklajeni vsi
aspekti naše biti, vse naše ravni zavesti in ustvarijo koherentno polje znotraj našega energetskega telesa, ki
je najzven videti kot drevo, saj se energijsko plasti nalagajo druga na drugo in oblikujejo drevo življenja.

Mitološko gledano je rojstvo Kristusa povezano z rojstvom Horusa v egip
štva,

življenja.

Boži življenja, drevo življenja pa simboli
ški sistem ži

šen je pomen vsega tega, da
bi se prebudili v vedenje, da rojstvo Kristusa ni nek zgodovinski dogodek, ki se je zgodil pred 2000 leti in da
moramo sedaj ži

ži šli narediti. In popotovanje skozi 22 notranjih
arhetipov nam v tem

Življenja in njegovih 13 pe žite. Prijavite se na e-mail taja@divine.si
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7.12.2011 - Intervju z Gregg Bradenom, svetovno priznanim avtorjem številnih prodajnih uspešnic po
izboru eminentnega ameriškega časnika The New York Times. Gregg Braden se tudi tokrat odpravi onkraj
tradicionalnih mej znanosti in duhovnosti, da bi na ta način odprl vrata našim največjim zmožnostim.
Spoznajte, zakaj nas največje obdobje miru, sodelovanja in zdravljenja še čaka!

Kaj bi svetovali ljudem, da bi prepoznali moč svojih misli in njihov vpliv na življenje, spremembe,
ustvarjalnost, kreativnost ...? Poznamo in srečujemo se s tem, pa vendar se ne prepustimo temu ali
uporabimo v svoje in tuje dobro. Zakaj? So to premočni vzorci, strah, ego ...?

Gregg Braden: Znanost sodobnega časa nas uči, da svet okrog nas, situacije v naših življenjih in naši odnosi
niso nič drugega kot odsev naših prepričanj o tem, kaj je res in kaj ne. Ključnega pomena pa je, ali se
zavedamo svojih prepričanj, ki so lahko zavestna ali podzavestna. Svet ne laže. Današnji čas kaosa, krize
osebnostne integritete, izdajstev, pomanjkanja na eni in preobilja na drugi strani, razrahljanih odnosov ter
finančnih stisk je pravzaprav odsev naših zavestnih ali podzavestnih prepričanj o nas samih. Znanost nas
uči, da ko spremenimo svoja prepričanja, začnemo spreminjati tudi okoliščine in situacije. Znanost in
starodavna izročila imajo skupno točko, vendar se znanost osredotoča na misli, starodavne modrosti
nekaterih ljudstev pa bolj osredotočajo na notranje občutke. Pri njih gre torej bolj za to, da resnico čutimo
in je ne oblikujemo z uporabo različnih miselnih procesov.
Veliko ljudi se osredotoča prav na svoje misli, vendar pa novejša znanost odkriva, da človeško srce ustvarja
električno polje, ki je približno 100-krat močnejše od električnega polja v možganih, in magnetno polje, ki
je kar 5000-krat močnejše kot magnetno polje možganov. V možganih so naše misli, povezava med njimi in
svetom pa je šibka, ker sta šibki električno in magnetno polje v možganih.
S svetom smo povezani tudi prek srca, in sicer z občutno trdnejšo povezavo. Tu pride do stika sodobne
znanosti in starodavnih izročil. Če lahko ozavestimo občutek v svojem srcu, ko opredeljujemo svoj odnos do
sveta, se odnos do sveta, kakršnega čutimo, v resnici vzpostavi. Če torej čutimo, da je naše telo že
ozdravljeno, da imamo vse, kar potrebujemo, da smo uspešni na delovnem področju ali na področju
medčloveških odnosov, ti občutki spodbudijo moč našega srca, ki v naše življenje privabi uresničitev
omenjenih občutkov. Znanost dokazuje, da so občutki, ki vplivajo na najboljše rezultate, občutki
hvaležnosti in spoštovanja. Če smo v srcu torej hvaležni za uresničitev svojih želja, za mir, ki že vlada, čeprav
nam televizijska poročila govorijo drugače, s temi občutki posežemo v polja električnih in magnetnih
povezav ter tako sprožimo spremembo v t. i. osebni resničnosti posameznika.

Pravite, da vse od DNK naših teles do uspeha naših razmerij in svetovnega miru temelji na tem, kaj
verjamemo. So izkustva prepričanj posameznikov res lahko tako močna, da se v svetu sprožajo tako močni
negativni dogodki? (Se pravi, da je več negativnih kot pozitivnih?) Ali gre morda bolj za obvladovanje mase
ljudi z ustrahovanjem?

Gregg Braden: Rekel bi, da tu ne gre za negativne ali pozitivne misli, pač pa na globalne dogodke vpliva
dejstvo, da se ljudje šele začenjamo zavedati moči svojih misli, svoje domišljije in svojih občutkov ter moči,
ki jo imajo te misli na podzavestni ravni. Počasi začenjamo razumeti tudi, da ni ostre meje med našim
'notranjim' svetom in svetom zunaj nas, zato izkušnja posameznika, ki temelji na njegovih prepričanjih,
postane kolektivna izkušnja.
Naučeni smo bili, da smo nepomembna bitja, da je boj za obstanek zakon narave, da našemu svetu vlada
moč in podzavestno smo vsemu naučenemu verjeli, zdaj pa se srečujemo s posledicami takšnih prepričanj.
O tem pišem tudi v svoji novi knjigi Globoka resnica, v kateri se dotikam zmotnih znanstvenih domnev. V
znanosti se še vedno uporabljajo metode, stare približno 300 let, ki so sicer kakovostne, a nam ne koristijo,
če jih ne znamo ali nočemo uporabiti sebi v prid. V sodobnem svetu se dogaja, da nova odkritja
spreminjajo stare načine razmišljanja o nas samih, ampak šolski učbeniki o teh odkritjih ne pišejo, niti o
njih niso posnete dokumentarne oddaje, tradicionalna znanost jih ne priznava. Prav ta odkritja pa govorijo,
da zakon narave predstavljata sodelovanje in vzajemna pomoč, ne boj za nadvlado. Nadalje govorijo o tem,
da nismo ločeni od sveta, temveč del njega. Ko torej uničujemo Zemljo, uničujemo sebe.
Rečem lahko, da je naša generacija odraščala obkrožena z zmotnimi znanstvenimi domnevami, česar
posledice vidimo in čutimo v današnjem svetu – vojne, revščina, zlom gospodarskih sistemov. Če res želimo
uvesti spremembe in prihodnost osnovati na zdravih temeljih, moramo nova odkritja sprejeti in jih prenesti
na mlajše prebivalstvo. Civilizacija, kot jo poznamo, je na svetu veliko dlje, kot si mislimo, in deluje po
načelih cikličnega ponavljanja, zato težave, s katerimi se soočamo danes, za človeštvo niso nič novega.
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Pogledati moramo v pretekle cikle in se iz napak človeštva, torej starejših civilizacij, kaj naučiti. Spet pa se
vračam na začetek. Vse je odvisno od tega, kako dojemamo sami sebe – bodisi na zavestni ali podzavestni
ravni.

Ko ste govorili o navideznem zakonu močnejšega, se mi je utrnilo vprašanje, povezano z gospodarsko in
politično situacijo današnjega časa. Velike korporacije in politični sistemi zavajajo ljudi, da bi vzpostavili
nadzor nad njimi. Kako se lahko posameznik zaščiti pred vse večjimi zahtevami raznih organizacij?

Gregg Braden: Vse to so teme, s katerimi se ubadam v knjigi Globoka resnica. Sodoben zahodni svet temelji
na petih znanstvenih domnevah, ki so se izkazale za napačne. Z gotovostjo lahko trdimo, da gre za zmotna
prepričanja, saj nova znanost ponuja dokaze za to, žal pa, kot sem že omenil, tradicionalne veje znanosti
odkritij t. i. nove znanosti ne sprejemajo. Vpeljava novih spoznanj v izobraževalni sistem je pomembna, na
njih temelji človekov odnos do sebe in sveta, prav tako tudi nastanek civilizacije in družbe. Gospodarski
sistem, na primer, še vedno deluje na podlagi 'pravil,' ki jih je s svojo teorijo v knjigi O nastanku vrst leta
1859 postavil Charles Darwin. Ena od Darwinovih ugotovitev pravi, da po pravilih boja za obstanek
najmočnejši preživi, najšibkejši pa umre. Takšno miselnost so ljudje sprejeli konec devetnajstega stoletja in
na njej osnovali družbo, kakršna je danes. Korporacije, vojne, humanitarna pomoč in podobno – vse to so
področja, na katera je neposredno vplival zakon močnejšega.
Cilj gospodarstva je večanje trgov, pri čemer se posamezniki okoriščajo na račun drugih. Pridobivanje
električne energije je v veliki meri odvisno od fosilnih goriv, ki onesnažujejo zrak, potreben za preživetje
vseh živih bitij. Živimo torej v svetu, ki temelji na kratkoročno učinkovitih sistemih in ureditvah, na dolgi rok
pa takšni sistemi ne delujejo. Prav to lahko opazimo v današnjem svetu, ki se spoprijema z najhujšo in
najobsežnejšo krizo v zapisani zgodovini človeštva. Če si podrobneje ogledamo sisteme, ki razpadajo,
ugotovimo, da so to tisti sistemi, ki niso več učinkoviti. Gospodarski sistem, kakršnega poznamo, ne more
več preživeti, prav tako propadajo pohlepne korporacije in velika podjetja. Iz krize pa se hkrati rojeva nov
svet, ki je osnovan na sodelovanju in medsebojni pomoči. V tem trenutku torej vzporedno obstajata oba
sistema. Stari sistem se bojuje za obstanek, novi pa išče svoj prostor v svetu.

Odločiti se moramo, v kateri smeri bomo nadaljevali izhod iz krize. Odločitev mora sprejeti vsak
posameznik, saj so individualne odločitve tiste, ki vplivajo na globalne okoliščine. Ko nakupujemo, se torej
lahko odločimo za izdelke velikih podjetij ali pa z nakupom podpremo lokalne pridelovalce oziroma
proizvajalce. Podobno je z mediji. Bomo podpirali medije, ki prikazujejo nasilje, ali bomo prizore strahot
današnjega časa nadomestili s prijetnimi podobami sveta? Bomo kupovali od podjetij, ki uničujejo okolje,
ali se bomo raje odločili za podjetja, ki vodijo okolju prijazno politiko? O svetu, kakršen naj bo, odločamo v
vsakem trenutku vsakega dne. Odločitev posameznika tako postane kolektivni odgovor na vprašanja, ki se
zastavljajo v kriznih časih.

V knjigah Spontana ozdravitev s pomočjo prepričanj in Božanska matrika podajate opcijo izračuna
minimalnega števila ljudi, ki morajo biti vključeni za začetek spremembe v zavesti. Menite, da bo nova
(višja) stopnja zavesti ljudi pripomogla k temu, da se bodo intenzivneje združevale in povezovale pozitivne
energije in na ta način ozdravljale ali prekinile negativne dogodke, tudi npr. svetovne vojne?

Gregg Braden: Omenjeni knjigi sta bili napisani v letih od 2006 do 2008 in sta predstavljali spoznanja, za
katera smo takrat vedeli, da so resnična. Kot je na primer res, da več ljudi ko sprejme neko zamisel, hitreje
zamisli postanejo del kolektivne zavesti in hitreje postanejo naša življenjska vodila. Odkar sta bili knjigi
izdani, pa se je nova znanost dokopala do spoznanj, ki kažejo, da ne gre toliko za določeno število ljudi,
temveč bolj za kakovost njihovih izkušenj. Sprva smo mislili, da bi moral pri spremembi kolektivne zavesti
sodelovati vsaj en odstotek prebivalstva, kar je glede na znanje, s katerim smo takrat razpolagali,
popolnoma ustrezna domneva. Nove študije pa dokazujejo, da lahko relativno majhno število ljudi, ki jasno
govorijo jezik srca, sproži pozitiven učinek. Za znatno spremembo torej ne potrebujemo milijonov ljudi,

temveč predvsem ljudi, ki obvladajo govorico srca.

Menite, da kje v svetu modreci zdaj pišejo sporočila našim naslednikom, tako kot smo jih mi prejeli od
Majev, Aztekov, Indijancev, da se bodo tudi bodoči rodovi lahko naslanjali na to bogastvo znanja?
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Gregg Braden: Moj odgovor je pritrdilen. Naša generacija živi v ključnem zgodovinskem trenutku. Smo
generacija, ki bo doživela konec petega sveta po starodavnem majevskem koledarju in vstop v šesti svet,
zato poznamo oziroma bomo spoznali oba načina življenja. Prihodnje generacije se bodo ozirale v
preteklost in v nas prepoznale generacijo, ki je poskrbela za svet brez vojn. Verjamem namreč, da bo vojna
postala človeštvu popolnoma tuj pojem. Dolgo je trajalo, preden je nastopila generacija, ki je spoznala, da
se morajo vzorci iz preteklost spremeniti. Ne bi rekel, da je šlo za napake, saj smo se iz preteklih vzorcev
naučili razmišljati o svetu zdaj in potem. Prihodnje generacije bodo o nas govorile: »V tistem obdobju so
živeli ljudje, ki so se osvobodili tistega, kar jih je vodilo v propad. Znali so sodelovati, se prilagajati in mirne
vojaške akcije usmerjati v skupne, humanitarne cilje namesto drug proti drugemu.« V prihodnost pa bodo
gotovo segli tudi glasovi pomembnih posameznikov današnjega časa, predvsem pa bodo prihodnje
generacije naš čas poznale po kolektivnem duhu sodelovanja.

Glede na vsebino knjige Fraktalni čas: pripravljate kakšno knjigo, v kateri boste obrazložili, kako se bodo
fraktali začeli in nadaljevali po letu 2012? Gre za enako intenziteto kot do zdaj ali se bodo pojavljali oz. jih
bomo doživljali na drugačen način, z mogoče daljšimi presledki?

Gregg Braden: Vemo, da se približuje trenutek, ki označuje konec cikla trenutnega zemeljskega veka. V tem
času se cikli krajšajo, njihova moč pa se stopnjuje. Zadnji cikel gospodarske krize se je začel leta 2008,
naslednji pa že leta 2010. V času pred letom 2012 se krčijo tudi cikli vojn in miru, ki nastopajo hkrati in jih
lahko sprožimo ali zaustavimo s svojimi odločitvami. Po letu 2012, ko se bo začel nov 5.125-letni cikel.
Takrat se bodo začeli pojavljati vse daljši cikli, saj je časa za njihov iztek več kot pet tisoč let. Sprva se bodo
cikli daljšali, v obdobju pred začetkom naslednjega zemeljskega veka pa se bodo ponovno začeli krajšati.

Do konca leta 2011 in do decembra 2012 se bodo torej vrstili kratki in intenzivni cikli, ki pa bodo zelo
nestabilni in zato nudijo odlično priložnost za pozitivno spremembo. Pogoj za to pa je, da se ciklov
zavedamo in da sprejmemo zavestno odločitev za spremembo.

Je realno možno, da človek lahko preseka vse svoje negativne cikle, če ve, kdaj bodo nastopili? Na kakšen
način? Je to sploh smiselno? Se s tem ne spremeni način pridobivanja lekcij oziroma izkušenj, po katere je
duša prišla na zemljo?

Gregg Braden: Vsi cikli, ne glede na dolžino, imajo nekaj skupnega. Vsi se začnejo z dogodkom, ki zažene
energijski vzorec, in vsi se končajo na mestu, ki se imenuje trenutek odločitve. Gre za trenutek na prehodu
iz enega cikla v drugega, ko oba cikla soobstajata. Če na primer govorimo o velikem ciklu zemeljskega veka,
ki ga predstavlja majevski koledar, se je cikel pravzaprav končal leta 1980, čas od takrat do leta 2016 pa
Maji imenujejo 'brezčasje' (angl. no time). V teh 36 letih imamo priložnost spremeniti pretekle vzorce še
pred začetkom novega zemeljskega veka. Trenutek odločitve v tem primeru traja kar 36 let. Podobno velja
tudi za bolj osebne cikle. Ko nas nekdo prizadene, se nam zlaže ali kaj podobnega, ta dogodek zažene
energijski vzorec, in ko se cikel konča, nastopi trenutek odločitve, ki nam omogoča, da vzorec ozavestimo in
ga pred začetkom naslednjega cikla spremenimo. Dolžina trenutka odločitve je v teh primerih odvisna od
dolžine samega cikla. Daljši ko je cikel, dlje traja trenutek odločitve in obratno.

Dokler škodljivega vzorca ne prepoznamo, se vrtimo v začaranem krogu negativnih energij. Kako pridemo
do spoznanja, da smo ujeti v negativen vzorec, pa je stvar posameznika. Predvsem je nujno, da se odpremo
resnici o sebi. Če se vedno znova znajdemo v odnosu, ki nas ne zadovoljuje in v katerem nam ljudje lažejo,
nas izdajo, moramo na neki točki ugotoviti, da si zaslužimo spoštljivejši odnos. To spoznanje spremeni
način, kako dojemamo sami sebe, in posledično odnose, ki jih gradimo. Mislim, da je vsaka duša na svoji
poti učenja. Vsaka duša se uči na drugačen način in različno dolgo. Lekcije so podzavestne, dokler jih ne
ozavestimo in zavestno uporabimo v življenju.

Zanimiva se mi zdi primerjava med Diana Cooper in vami: z zelo različnima pristopoma govorita praktično o
povsem enakih stvareh. Menite, da ti različni načini govorijo o različnosti ljudi in njihovem dojemanju –
vsak si poišče način, ki mu odgovarja in ga lažje, hitreje in intenzivneje dojema (nekateri prek intuicije,
angelov, drugi potrebujejo dokaze znanosti)?
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Gregg Braden: Priznati moram, da knjig Diane Cooper ne poznam tako dobro, da bi lahko komentiral njeno
delo. Dejstvo pa je, da vsak človek deluje drugače, zato je po mojem mnenju toliko različnih ljudi, učiteljev,
piscev in raziskovalcev, ki posredujejo enaka sporočila, a pri tem uporabljajo drugačen jezik. Jaz delujem
tako: če grem v tibetanski samostan in svoje znanje delim z menihom ali redovnico, ju ne bom
obremenjeval z dejstvi, saj jih njihova kultura, ki temelji na srčnih izkušnjah, ne potrebuje. Če pa stopim
pred občinstvo v neki industrializirani zahodni državi, pa poslušalcem predstavim dejstva, ker jih
potrebujejo. Naša družba namreč v veliki meri temelji na posredovanju dejstev, kot to počne znanost.
Vprašanje je torej, kaj želi učitelj doseči s svojim delom.
Sam se zavedam, da živimo v edinstvenem trenutku v zgodovini, ko se nam ponuja priložnost, da
spremenimo način življenja, ki ni več sprejemljiv. V svojih delih uporabljam jezik znanosti, ker nagovarjam
'zahodno' občinstvo. Nekateri za posredovanje svojih sporočil uporabljajo jezik angelov, duhovnih vodij ali
šamanskih izkušenj, s katerim nagovarjajo določeno občinstvo. Vsa sporočila, ne glede na to, kako jih
posredujemo, pa pomembno prispevajo k premiku v razmišljanju in dojemanju sveta.

Po naravi ste znanstvenik. Ste imeli morda kljub temu kdaj v življenju izkušnjo z angeli ali drugimi
nadzemeljskimi bitji?

Gregg Braden: Imel sem izkušnje, ki jih z jezikom znanosti ni mogoče opisati. Nikoli ne uporabljam oznak,
kot so angel, Nezemljan in podobno. Božanska matrika našega vesolja je polna najrazličnejših izkušenj in
oblik zavesti, ki jih znanost preprosto ne razlaga. Najmočnejše izkušnje sem doživel v puščavah v Egiptu, v
andskem gorovju v Boliviji in Peruju ter v ameriškem visokogorju. Zdi pa se mi, da so izkušnje veliko
intenzivnejše, če jih ne opremim z oznakami in razlagami. Če izkušnji nadenem ime, se mi zdi, kot da jo
zaprem v škatlo, zato lahko rečem le, da sem imel izkušnje z energijami in bitji, ki jih ne morem
poimenovati, sem pa odprt za tovrstne izkušnje.

Kakšna spoznanja lahko pričakujemo v vaši novi knjigi Globoka resnica?

Gregg Braden: Mislim, da je to najmočnejša knjiga, kar sem jih napisal. Znanstveno dejstvo je, da živimo v
času kriz, ki jih ni mogoče rešiti z načinom mišljenja, ki je krize pravzaprav povzročil. Dejstvo je tudi, da se
od nas pričakujejo odločitve, ki zadevajo civilizacijo in človeško vrsto nasploh. Odločiti se moramo za
zakone, politike in tehnologije, primerne za izhod iz krize. Med pisanjem knjige sem se ves čas spraševal,
kako lahko najdemo izhod iz krize, preden najdemo odgovor na drugo, veliko bolj osnovno vprašanje, kdo
sploh smo. Znanost na to vprašanje še ni odgovorila. Vsaj ne na način, ki bi nam v tem trenutku omogočal
pravo odločitev. Rad bi poudaril, da sem tudi sam znanstvenik in verjamem v znanost, ampak večina
znanosti je dandanes okužena s pohlepom, denarjem in močjo, zato se znanosti ne dovoli, da bi služila
človeštvu.

Namen te knjige je posredovati nova znanstvena dognanja, ki jih ne obravnava noben učbenik, pa vseeno
pomembno oblikujejo način našega razmišljanja o sebi in izzivih današnjega časa. Omenjal sem že Charlesa
Darwina in pomanjkljivosti njegove teorije. Znanost, kakršno predstavljam v svoji novi knjigi, zagovarja
načelo sodelovanja pred načelom konkurence. Naš celoten sistem temelji prav na konkurenci in razpad
sistema dokazuje, da je prepričanje o zmagi najmočnejšega zmotno. Še eno od zmotnih prepričanj je
prepričanje o starosti civilizacije na našem planetu. V šoli so nas učili in še vedno učijo, da so se prve
civilizacije pojavile pred približno 5.000 leti, nova arheološka odkritja pa pričajo o obstoju civilizacij, ki so
živele vsaj 10.000 let nazaj, torej ob koncu zadnje ledene dobe. To potrjuje, da civilizacija ni linearna,
temveč ciklična, znanost pa se osredotoča le na civilizacijo cikla, ki se počasi izteka.

Ko govorimo o civilizacijah in znanstvenih domnevah, ne moremo mimo zmotnega prepričanja, da je vojna
običajen civilizacijski pojav. Arheološke najdbe dokazujejo, da je vojna pojav, značilen le za zadnji veliki
cikel, torej za zadnjih 5.000 let. Ko gledamo v obdobje pred denimo 10.000 leti, ne najdemo nobenega
dokaza, ki bi pričal o vojni, uporabi orožja in množičnih pobojih. Vojna torej ni v naši naravi. To je le nekaj
zmotnih prepričanj, s katerimi se ubadam v knjigi Globoka resnica.
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Kje in kako se vam porajajo sveže misli in spoznanja, ki jih nato podkrepite z odkritji znanosti in predstavite
v knjigi?

Gregg Braden: Moje knjige predstavljajo podatke, ki prihajajo iz brezmejne zakladnice znanj in izkušenj, s
katerimi razpolaga svet okrog nas. Ljudje so mi rekli, naj ne povem vsega, kar vem, v eni knjigi. To niti ni
mogoče, saj gre za neskončen nabor podatkov. Moja dela se med seboj razlikujejo, ampak povezuje jih
rdeča nit – spodbuda k ozaveščanju resnice o nas samih in svetu, na podlagi katere moramo oblikovati
družbo in civilizacijo.

Prepoznate del svojega poslanstva tudi v tem, da ljudi ozaveščate in jim odpirate nove poglede na svoje
zemeljsko bivanje?

Gregg Braden: O svojem delu ne razmišljam kot o poslanstvu, bolj kot o izbiri. Kot znanstvenik sem se
odločil za takšno pot, ko sem spoznal, da vsi nauki, ki nam jih podajajo učitelji v času šolanja, ne odsevajo
resnične preteklosti človeštva. Mislim, da odločitve postanejo očitne, ko posameznik spozna, kdo v resnici
je. Takrat se sprosti pot, ki vodi do uresničenih želja. Moja želja oziroma izbira je bila, da svoje odraslo
življenje posvetim odstiranju tančic, ki prekrivajo resnico, in resnico delim z drugimi na kar se da razumljiv
način ter tako prispevam k boljšemu življenju.
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Pa je prišlo. Slavno leto 2012. Kot ponavadi se pri napovedovanju prihodnosti prerokbe skoraj vedno
izpolnijo, skoraj vedno na način, ki ga nismo pričakovali in pa na področju, kjer v trenutku napovedi ni bilo
možno, ali pa to področje sploh še ni obstajalo.
Leto 2012 ima že kar nekaj časa zlovešč sloves, ravno tako kot ga je imelo leto 2000, tako da bo to leto
prisiljeno že na začetku napravit nekaj komplikacij, saj ljudstvo to vendarle pričakuje.

Spremembe se bodo začele z 24. januarjem, ko začne Mars s svojim retrogradnim popotovanjem, ki bo
trajalo do 14. aprila. Retrogradni Mars kaže na precej manjšo moč delovanja, tudi jeza se v tem času zelo
težko konstruktivno izrazi, velikokrat jo ljudje potlačijo vase, pa se potem zelo rado zgodi da v najbolj
neprimernem trenutku s podvojeno močjo privre na dan, torej bo do pomladi tak čas, ko bodo marsikomu
»pregorele varovalke«.

V tem času kakih izbruhov besa ne smemo jemati preveč osebno, nekdo je pač nekomu nezavedno »stopil
na živec«, pa je izbruhnila dolgo zadrževana jeza. Kot v naravi tudi pri ljudeh nevihta ne traja prav dolgo,
zato se s takimi stvarmi ni potrebno preveč obremenjevati, prav tako ni smiselno takih stvari jemati kot
začetek konca sveta.

V začetku februarja bo Neptun zapustil ozvezdje Vodnarja in bo vstopil v znamenje, kjer je najmočnejši, v
ozvezdje Rib, kjer bo gostoval 14 let. Ta planet ponavadi ne dela kakšnih posebnih pretresov, njegova
glavna lastnost je da ustvarja iluzije, da nam nadene rožnata očala in svet vidimo lepši kot je v resnici.
Ker Neptun predstavlja čustva, čustva pa v fizičnem svetu predstavlja voda, je možno, da bo Neptun svoj
prihod v ozvezdje Rib »proslavil« s kakšnimi poplavami, po drugi strani pa je tudi res, da to ne bo tako
hudo tragično, saj bo obenem prinesel tudi sočutje in pripravljenost pomagati sočloveku, tako da bo tudi
prebudil občutek solidarnosti med ljudmi in jih bo tudi spodbudil k nesebični pomoči sočloveku, ki je v
stiski.

V naslednjih 14 letih, ko se bo Neptun mudil v ozvezdju Vodnarja lahko pričakujemo nove oblike
bioenergetskega zdravljenja, odkritje novih zdravil, okrepil se bo občutek solidarnosti, vedno več bo gibanj
za pravičnejše odnose med ljudmi.
Ker se težave s čustvi rade pokažejo na vodovodni napeljavi ali pa na steklu, ki tudi predstavlja čustva,
lahko vodovodarji in steklarji pričakujejo povečan obseg dela, na splošno pa bi kar veljal nasvet, da z
ljudmi, ki imajo težave z vodovodom ali s pokanjem šip na oknih delamo »v rokavicah«, da si ne
nakopljemo nepotrebnih težav, ko bodo izbruhnili zaradi neke malenkosti.

V začetku februarja se bo tudi Saturn obrnil in bo retrograden do konca junija. Lahko, da bomo imeli takrat
kakšne karmične lekcije, na področjih, kjer smo v preteklih življenjih pokazali premalo resnosti in
odgovornosti, lahko kaže na zaplete z avtoritetami.

Konec junija tvorita Uran in Pluton kvadrat, kar pomeni napetost, nek prelomen trenutek, ki ga je potrebno
razrešiti. To bi lahko pomenilo zopet kako težavo z jedrskimi elektrarnami, lahko da bo kakšen virus »ušel»
iz laboratorijev in grozil z epidemijo večjih razsežnosti, lahko pa tudi kakšna druga večja nesreča, ki bo
posledica znanstvenega raziskovanja.

Glede na to da je Uran planet presenečenja je seveda nemogoče napovedati točno kaj se bo zgodilo,
pravzaprav bi bilo največje presenečenje, če bi se izpolnil eden od zgoraj navedenih scenarijev.
Ta napoved večje katastrofe bo prebudila in zedinila človeštvo v odnosu do varovanja narave, tako, da
zopet ne moremo računati na konec sveta, pač pa na krepitev okoljevarstvene zavesti.

Podoben aspekt se bo ponovil še v sredini septembra, potem pa se bodo stvari počasi umirile.
Druga polovica leta bo nekoliko bolj mirna, ljudje bodo počasi dokončno ugotovili, da negativna
razmišljanja prinesejo negativne rezultate, kljub veliki količini negativnih misli, pa še vedno ne moremo s
tem uničiti celega sveta, uničimo lahko le sebe.

Očitno bo konec sveta prestavljen za nedoločen čas, tako, da bomo konec leta 2012 dokončno ovrgli
teorijo o uničenju sveta in začeli graditi lepši jutri.
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To kar je v letu 2012 pomembno, je to, da bo misel veliko hitreje »meso postala«, torej nam bodo
negativne misli in sovraštvo še veliko hitreje škodovala. Kdor ne bo zmožen razmišljati pozitivno in bo gojil
sovraštvo do drugih, bo imel težko leto. To drži kot pribito.

Vse najboljše v letu 2012 vam želi

Zvone
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31. december od 10:49 do 2. januar do 23:17, 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 raziskati, 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.

1. januar ob 7: 16 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

2. januar od 23:17 do 5. januar do 11:45, 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.

5. januar od 11:45 do 7. januar do 22:06, 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.

7. januar od 22:06 do 10. januar do 5:36, 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.
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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.

9. januar ob 8:31 je polna Luna v ozvezdju Raka. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na
katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.
Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo 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 zdravljenje glave oči ali zob, nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot
ponavadi.

10. januar od 5:36 do 12. januar do 10:45, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno spuščati
napetosti iz srca, hrbtenice, krvnega obtoka, medvretenčnih ploščic. 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.

Dober dan za čiščenje oken.

Kdor ima težave z vlago v stanovanju ima sedaj najbolj ugoden čas za beljenje. Barva se suši precej hitreje
kot ponavadi in se tudi zelo dobro sprime s podlago.
Če nimate težav z vlago, se na ta dan izogibajte beljenju.

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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12. januar od 10:45 do 14. januar do 14:29, 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.

14. januar od 14:29 do 16. januar do 17:35, 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.

16. januar ob 10:09 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.

16. januar od 17:35 do 18. januar do 20:30, 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 borit 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.

18. januar od 20:30 do 20. januar do 23:41, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v
stegnih, jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, si tudi nalagamo občutke, prepričanja, afirmacije,
da nas oče, moški ali pa bog v našem življenju podpirajo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

20. januar od 23:41 do 23. januar do 3:54, 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.

23. januar ob 8:40 je mlaj in sicer v ozvezdju Vodnarja.

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

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

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

23.januarja od 8:33 do 8:47 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 gležnji, golena, oa tudi težave s
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pritiskom, išjas, krčne žile.Nič ni treba komplicirat. V teh 14 minutah 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.

23. januar od 3:54 do 25. januar do 10:12, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

V Vodnarjevo področje spada tudi išjas. Dostikrat kaže ta bolezen na strah pred uspehom, in dostikrat se
pokaže takrat, ko nismo ravno uspešni, zato se marsikomu zgoraj navedena trditev zdi naravnost smešna.
Saj ni tako, da si ne bi človek želel uspeha. Ravno ko te zagrabi išjaš je na tvoji poti do uspeha ogromno
ljudi ali situacij, ki te močno ovirajo.
Zadnjih nekaj tisoč let bilo ponavadi tako, da je bila pot do uspeha tlakovana s tudi tem, da onemogočiš
konkurenco (še nedolgo nazaj se je večinoma uporabljal strup, ali pa sekanje glav), in ta način nam je
vedno težje sprejemljiv.
Ker se čas vedno bolj zgoščuje, se nam vedno bolj pogosto dogaja, da podoživljamo razne situacije iz
prejšnjih življenj in ena od teh stvari je sigurno tudi kako naše življenje ko smo bili zelo uspešni in smo si
tudi pomagali z vsemi triki, ki so nam bili pri roki (strup, sekira, meč, laž…)

Kaj storiti?
Obžalovanje preteklih dejanj, sploh pa preteklih življenj je izguba časa.
Poglejmo, kdo nas sedaj ovira, si priznajmo, kaj bi mu lahko naredili, da mu vrnemo »milo za drago« in se
vprašajmo, zakaj tega ne naredimo.

Če je vaš odgovor, da se to ne spodobi ste na napačni sledi.

Enostavno udarca ne vrneš, ker sledi temu kontra udarec, temu sledi kontra kontra udarec in tako naprej.
Ta krog je neskončen, kot je bližnje vzhodni konflikt med Judi in Palestinci.

Če hočeš ven iz tega začaranega kroga, je najbolje da opustiš misel na maščevanje. Pravzaprav, če dobro
pomisliš, ti konkurentje »mečejo polena pod noge« zato, ker se bojijo, da si boljši. Več »polen« prileti, bolj
nevaren se jim zdiš.

Kaj naj rečem?
Amen.

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

25. januar od 10:12 do 27. januar do 19:29, 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.

Iz njihovih misli v božja ušesa.
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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

27. januar od 19:29 do 30. januar do 7:29, 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.

30. januar od 7:29 do 1. februar do 20:16, 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.
Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 9. januarja do 23. januarja.

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.
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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 9. januarja in od 23. januarja 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.

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 krčnih žil:

najbolj neugodno: polna luna v Vodnarju
zelo slabo: rastoča luna v Vodnarju
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Vodnarju
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

Posebno opozorilo:

ASTRO KOT I LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .A ST RO KOTI LUNINI C IKL I nada l jevanjeČ E K . . .



Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

Mesec januar je mesec kovine 6

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

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

uspeh in slava ne bosta trajna. Globoko dihajte! Dihanje vam bo pomagajo sprostiti napetost. V vaše
življenje utegnejo stopiti nove situacije in mnogo pozitivnih izkustev. Dru

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

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Spinel, Morganit

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

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

In ne pozabite, da je narava tudi v
va
Kristali, ki lahko pomagajo: Ahat, Angelit

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

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

čas za meditacijo, kontemplacijo in predvsem čimbolj
čnega pomena. Počnite stvari, ki vas negujejo

in ko ugotovite, kaj vas navdihuje tega počnite č.

čakati boste morali

času podpiral pri va

ženje z ljudmi bo v tem mesecu
dobilo

šne posle v prihodnosti.

žbi.
še ve

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

ša potrpežljivost bo v tem mesecu zlata vredna in se vam bo obrestovala.

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

šem domu. Uredite si ga tako, da vas bo v tem izjemnem ših podvigih.
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Tudi januar bo mesec, ki bo zahteval veliko vaše pozornosti, osredotočenosti in energije. Še vedno je
modro, da poskrbite za svoje telo in mu pomagate skozi stres s sproščanjem, masažo ali plavanjem.
Določeni rezultati preteklega delovanja se že kažejo, vendar pa je še vedno pomembno, da se držite
zastavljenega načrta. Ne izgubljajte preve

Delajte na projektih, ki so se pokazali kot uspešni in ne začenjajte novih projektov, saj vam
utegne zmanjkati tal pod nogami. Ostanite osredotočeni na detajle in ne dovolite kaotičnim in vznesenim
mislim, da ovirajo vaše premikanje naprej. Va

Pojdite na kak

Kristali, ki lahko pomagajo: Safir, Lepidolit

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

V tem mesecu ne svetujemo velikih nakupov in investicij. In predvsem si zagotovite okoli

Kristali, ki lahko pomagajo: Obsidijan, Oniks

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

To je za vas prilo

Kristali, ki lahko pomagajo: Akvamarin, Ametrin

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

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

č časa s filozofiranjem,

čanja in diplomacija bosta vsekakor v
ospredju. čanje, kajti povezave z ljudmi vam bodo v prihodnjih mesecih
pomagale pri uresničevanju va

čili odnosov. Pomembno je, da stvari
razre čine, ki
vam bodo pomagale pri ohranjanju notranjega fokusa in miru.

čali.

čalo nivo vitalnosti.

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

ša sposobnost osredoto
šno pomembno sre

ših idej.

šem življenju pojavili ljudje, s katerimi niste zaklju
šite. š

živali in da vam bo predstavljal oazo v
katero se boste radi vra žnost, da si omislite kaj lepega, nekaj kar vas navdušuje in
navdihuje.
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KO ZAD I . . KAD ILO IN MIRAŠI .KO ZAD I . . KADILO IN MIRAŠI .
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čino zahodnjakov, njihovo edino znanje kadila in mire prihaja iz svetopisemsk zgodb dve
od treh daril (druga je zlato), ki ga modreci ob rojstvu Jezus. Malo se zaveda času
rojstva Jezus bolj dragocen zlato.

Kadil in mire s bil cenjen zaradi svojih aromatičnih lastnosti v vseh obdobjih. čletja prd Jezusom
je bilo trgovanje z njima v svetu . Ker so drevesa, iz katerih se pridobivajo smol

čju sveta, če pokriti velikega povpra visoko povpraševanje
povezano z omejeno razpoložljivostjo pomenilo, da kadil in mir v tem času, vredna veliko več
kot njihove teže v zlatu.

Frankincense (znan tudi kot olibanum) je aromatična smola, pridobljenega iz vrst grmičevja (Boswellia
thurifera, B. sacra ali B. carterii) avtohton samo na severo-vzhodu Afrike in Rdečega morja. Ime ‘kadilo’ je
verjetno iz iz stavka ‘kadila od Frankov ", po frankovski križarji , ki predstavil v Evropo. Beseda
‘olibanum’ iz arabske ‘al-Luban’ (‘mleko ").

Kadilo smol zbirajo tako, da zare e v lubje drevesa. Debela mlečno bela tekočina, pridobljene
nato strdi v grah velika ‘solze ", ki so jantarne barve. Solze in eterično olje (pridobljeno s parno destilacijo iz
solz) se še vedno pogosto uporabljajo danes, v kadil , parfumi in aromaterapij .

Top l, slad , bogat smolnat vonj kadila iz smole zelo zaželeno blago priljubljen po vsem svetu v
Babilonu, , Egipt , Per i , R m , Grčij in Kitajsk . Prvi omenja kadilo 15.
stoletju egipčanski grobnici.

Glavna uporaba je povezana s kadilom, seveda, kot sestavina kadila za uporabo pri verskih obredih. Podatki
kažejo, da e kadil uporablja na ta način Babilonci, Perzijci, Asirci in Egipčani. Danes kadilo je še
vedno glavna sestavina v mnogih različnih kadila.

Za Grk in Rimljan , poraba kadila ni bila omejena na ; .
Egipčani so imeli tudi druge čine uporabe kadila – črni prah, zažg ostanke smole

slikanje veke čnike za ličenje. Kadilo kot
parfum eterično olje izhlapeva počasi, je še pomembno proizvodnji parfumov. Solze in
eterično olje kadila se uporablja tudi v .

Čeprav kadil uporablja v zahodni medicini, godovinsko dodeljen številn
zdravilne lastnosti: zastrupitve , rak , bruhanj , griž in vročic zabeležena
kadilo. Na Kitajskem, kadilo se še vedno uporablja pogosto kot del tradicionalne kitajske medicine.

Kadilo ima tudi vlogo pri aromaterapija in se pogosto opisuje kot pomlajevalno eterično olje. Vonj kadila,
pomirj in pomaga glavo; je priljubljena eterično olje za uporabo v času molitve in

meditacije. Vdihavanje arom a je lahko tudi koristn pri obravnavanju mnogih simptomov stiske in panike
in s stresom povezanih bolezni. Parn vdihavanj lahko tudi v pomoč pri bolezni dihalnih organov, kot
so laringitis, kašelj in katar.

Aromaterap masaža z eteričn olje kadil v olj , na obrazu, vratu in
lasišč , Lahko se uporablja za nego kože (še posebej za zrelo kožo), akne, absces , brazgotine in rane, lahko
pa čanju napetost glavobol . Topla kopel, ki vsebuje nekaj kapljic olja kadila pomaga
odpravljati posledice nočne more in nenadn strahov.

Kadilo čno olje dobro meša z drugimi olji čimb, citrus olj , bazilik , cedrovin , cipres ,
evkaliptus , brinov jagod , geranij , sivk , mir , neroli, sandalovin , vetiver in pačuli
eteričn olj .
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Mira

Mira je rdeče-rjav smol z grenkim priokusom (nje o ime izhaja iz hebrejske ‘Murr’ ali ‘maror ", kar
pomeni, grenak) iz vrst dreves (Commiphora) doma v Somaliji in vzhodnih delih Etiopije.

Tako kot kadilo, mir zbirajo tako, da zare e v lubje drevesa. , ki strdi v temno
rumene, rdeče solze, ki skupaj z eteričnim oljem (pridobiva parno destilacijo iz solz) pogosto
uporabljajo v kadil , parfumi in aromaterapij .

Mira je top l, bogat, začinjen balzamični vonj, ki je včasih rahlo grenak, in je bil, kot kadilo, izjemno
dragoceno blago, v starih časih. glavnem uporablja v procesu balzamiranj , odloži i
propadanje telesa in mask vonjav . Tako kot kadilo, mir je pogosto sestavni del kadila

uporablja pri verskih obredih. Ta kupaj z grenkim okusom mire je
smrt, trpljenja in žalosti. Legenda pravi, da je bil ogenj, na katerem bi umrl, nato pa se ponovno

z miro in drug začimb .

V svetopisemskih časih so mir , tako v obliki praška in kot eterično olje v dragih parfum .

Mir številni zdravili . V antiki so uporabljali za čiščenje ran in šele v 19. stoletju
zdravljenje kašlja, prehlad , bolečin v grlu, adah iz ust, bolezni dlesni

in gonorej .

Mir pokazal , protiglivičn , protimikrobn in antiseptičn , in se danes
uporablja v ustn vod in zobn past , in v številnih in zdravilnih mazil za manjše težave s
kožo.

Dokler uved morfi in drug zdravil proti bolečinam, mir analgetik. Mira e danes
uporablja kot sestavina v nekaterih kozmetičnih izdelkih, in kot aroma v hrani.

Tako kot kadilo, mir pogosto opisuje kot pomlajevalno eterično olje. Mir eterično olje se lahko
uporablja za zdravljenje kožnih težav (e.g. ekcem, dermatitis, brazgotine, rane), razjede v ustih,
okužbe in bolečine v grlu, glivičn okužb , kot in soor. Eterično olje
meš cedrovin , koriandr , cipres , kadilo , geranij e, brin , limonsk trav in pačuli .

Zaključek

Kadil in mir cenjen zaradi svoje dišave že od antičnih časov, tako pomembna mesta v
dolgi zgodovini dišav. Kljub njihovi starosti, ti edinstven arom še vedno vpliva na naša življenja, in

čen pomen ju je zapisal v zgodovino.
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SUPER HRANA . . NEEM.SUPER HRANA . . NEEM.

Neem velja za čudo sveta in je zadnjih nekaj let najbolj raziskovana rastlina na svetu in je zaradi izjemnih
zdravilnih lastnosti največkrat uporabljena sestavina v Ayurvedski medicini.

Neem deluje antiseptično in antibakterijsko. Ima neverjetno veliko zdravilnih lastnosti, kot so: izboljšuje
telesno odpornost, razstruplja telo, čisti kri, deluje protivnetno, lajša in odpravlja prebavne težave.
Ugotovljeno je, da preprečuje in blaži sladkorno bolezen ter ugodno deluje kot preventiva rakavim
obolenjem. Pomaga pri alergijah, revmatičnih obolenjih, žolčnih kamnih, malariji, pozitivno vpliva na vid,
predvsem pa ugodno vpliva na kožo, lase in nohte. Odpravlja akne, luskavico in ekceme, ter zdravilno vpliva
na kožne bolezni.

Prve zapise o uporabi nima lahko zasledimo v starodavni vzhodnoindijski kulturi Harrapa, kjer so to rastlino
že pred 5000 leti dodajali v različna zdravilna in lepotilna sredstva. V ajurvedski medicini, ki je več tisoč let
stara metoda zdravljenja, uporabljajo nim kot eno od osnovnih sestavin svoje lekarne.
Zdravilne lastnosti nima so opevane tudi v najstarejših spisih, napisanih v sanskrtu (najstarejši jezik). Zaradi
številnih zdravilnih lastnosti je nim sestavni del domače lekarne. Nim je tudi naravni ne-toksični repelent.
Zahodni zdravniki so imeli nim za ljudsko zdravilo. Danes pa ugotavljajo, da je nim močno in varno sredstvo
pri zdravljenju številnih zdravstvenih težav. Še posebej je privlačen, ker nima stranskih učinkov. Sodobne
znanstvene raziskave potrjujejo trditve zdravilcev ajurvede, da je nim zelo koristna rastlina, ki pomaga pri
reševanju cele vrste zdravstvenih težav…

Nim izboljšuje telesno odpornost in znižuje tesnobo in stres
Nim razstruplja telo(sprošča T limfocite, ki preprečujejo infekcije)
Nim čisti kri in dobro vpliva na vse bolezni srca
Nim deluje protivnetno (bradavice, glivice, luskavica, dermatitis, odprte rane, akne, maligni melanom,
herpes,…)
Nim uničuje plesni in glivice :

1. Trichophyton atletsko stopalo
2. Epidermophyton koža, nohti…
3. Microsporum lasje
4. Trichosporon prebavni trakt
5. Geotrichum -bronhiji, pljuča, sluznice…
6. Candida usta, pljuča, črevesje, vagina…

Nim lajša in odpravlja prebavne težave (želodčne rane, zaprtost, driska, refluks, napihnjenost…)
Nim preprečuje in blaži sladkorno bolezen
Nim je preventivno sredstvo proti rakavim obolenjem
Nim ugodno vpliva na kožo, lase in nohte
Nim pomaga proti alergijam (pršice, cvetni prah, hrana, živali…)
Nim pomaga proti revmatičnim obolenjih (preprečuje nabiranje kislin v sklepih…)
Nim je odličen proti žolčnih in ledvičnih kamnih
Nim je preventivno sredstvo proti malariji (uničuje parazite, odganja komarje…)
Nim pozitivno deluje na vid
Nim intenzivno učinkuje proti parazitom, glivicam, proti bakterijsko in proti virusno (afte, paradontoza…)
Nim se uporablja tudi kot čistilno in razkuževalno sredstvo, ter kot naravni pesticid
Nim deluje kot naravni antibiotik in insekticid, brez stranskih učinkov

Moderne raziskave potrjujejo tradicionalno uporabo Nima. Vpliva na razmnoževanje virusov in jim hkrati
onemogoča napad na gostitelja. Deluje tudi na navadnen prehlad. Nim močno krepi imunski sistem.
Znanstveniki še niso pojasnili delovanja Nima, enotni pa sogled tega, da že po nekaj zužitjih okrepi celostni
in celični imunski sistem, istočasno pa uniči ali upočasni rast mnogih neprijaznih organizmov kot so
bakterije, virusi in gube. Ker čisti zrak in deluje antibakteriološko je nepogrešljiv pri bolnikovi postelji.
Starodavni zdravilci z Nimom zdravijo tudi epilepsijo, diabetes, prebavne motnje, malarijo, razne črevesne
in trebušne zajedalce, opekline, žolč. Prvi dve knjigi o Ayurvedi Caraka Samhita in Susruta Samhita (stari
več kot 2000 let) vsebujeta več kot sto načinov uporabe Nima. Nimovi produkti niso strupeni človeku in
toplokrvnim živalim. Ne onesnažujejo okolja. Uporaba Nima kot insekticida nima nobenih stranskih
učinkov.
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Neem je čudež narave
Ne glede na duhovna prepričanja Indijcev, pa dokazujejo vso tradicionalno rabo neema v ajurvedskih
zdravljenjih. Ne le da učinkuje v čisto vseh naštetih primerih, o katerih ste si ravnokar prebrali, pač pa
preprečuje in blaži sladkorno bolezen in raka. Ko v telesu “sreča” rakave celice, se v njem sproži
mehanizem, po katerem te celice naravnost napade in jih ubije. Strokovnjaki temu pravijo “program
celične smrti”. V resnici s tem programom oboroži imunske celice našega telesa, ki potem napadejo
vsiljivce. Raziskave so potrdile, da izdeluje encim, ki vpliva na celice, ki povzročajo raka na pljučih, želodcu,
koži, prostati in prsih. Na nekatere rakave celice pa njegov vpliv še preverjajo. Jačanje imunskega sistema je
ena izmed neemovih najpomembnejših prednosti, saj s tem celostno pomaga telesu.
Presenetljivo pa je tudi to, da je neem lahko zelo dobra kontracepcija. Zdrava različica kontracepcijskih
tabletk se je namreč pojavila kot sredstvo proti zanositvi za moške! Že v osemdesetih so ugotovili, da
moški, ki so te tablete jemali mesec dni neprekinjeno, niso zaplodili otrok. Enako se je izkazalo za ženske, ki
so ga kot kontracepcijsko sredstvo uporabljale že veliko poprej. Še več kot to učinkovito brani pred spolno
prenosljivimi boleznimi.

Kot pri vsakem zeliščnem pripravku je učinek počasen, vendar trajen in brez škodljivih stranskih učinkov. Ne
ugotavljajte učinka po dveh dneh, temveč vsaj po dveh mesecih.* Zdravilni učinki so navedeni v
Ajurvedskih medicinskih učbenikih in priročnikih v Indiji.

Vir: bodieko.si
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Top 8 prehranskih dodatkov za blažitev »mačka«

Kot vemo, je glavna posledica pitja alkohola dehidracija. Potrebno je torej piti dosti vode (nekateri si
pomagajo naslednje jutro tudi s pivom, za prvo odžejanje, vendar to ni to..) ali zeliščnega čaja, da se
izsušeno telo zopet napolni z vodo.

Kaj je priporočljivo jesti?

1. BANANE
Ker smo zaužili veliko alkoholne in nealkoholne tekočine, smo iz telesnih tkiv izgubili veliko kalija. Kadar je
nivo kalija v telesu nizek, se počutimo šibke, prisotna je tudi slabost, kot posledica hipokalimije celo
bruhanje.
Če ob hudi šibkosti pojeste nekaj banan, se boste počutili kot prerojeni.

2. JAJCA
Kadar pijemo alkohol, se v telesu proizvaja škodljiva substanca acetaldehid. V telesu reagira z našim
najmočnejšim naravno prisotnim antioksidantom glutationom, vendar potem seveda raven glutationa
upade. Za nevtralizacijo večjih količin acetaldehida je potrebno več glutationa.
Jajca vsebujejo aminokislino cistein, ki je prekurzor glutationa.

3. Šparglji - ASPARAGUS
Zadnje raziskave kažejo, da so šparglji zelo bogati z različnimi aminokislinami, minerali in vitamini ter tako
ščitijo/čistijo jetra in ledvica.

4. INGVER
Zaustavlja občutek slabosti, s tem ko blokira serotoninske receptorje v želodcu.
Je bogat z antioksidanti.

5. SLANE KUMARICE ALI OLIVE
Bogate so z vitamini, minerali, železom. Ker so v slanici, pomagajo ohranjati nivo natrija v krvi. Natrij je
poleg kalija drugi najbolj prisoten elektrolit v našem telesu in se seveda ob prekomernem uživanju
tekočine tudi pospešeno izloča. Olive vsebujejo natrij.

6. JABOLČNI / RIBEZOV/ ANANASOV SOK
Pomaga stabilizirati nivo sladkorja v krvi in tudi vsebuje nekaj elektrolitov.

7. KISLO ZELJE
Vsebuje bakterijo lactobacili plantarum, poleg tega pa tudi visok nivo mlečne kisline, ki pomaga pri
razgradnji proteinov v telesu.

8. ČAJ Z MEDOM IN LIMONO
Topel čaj ima nižjo površinsko napetost in zato lažje prehaja skozi celične membrane za razliko od vode, ki
velikokrat samo obremeni naša ledvica in je zelo malo ostane v telesu.

Vir: trifilon.si



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.
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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
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