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Pozdrav svetlobe !
Čas sprememb je pred vrati. Ena večjih v zadnjem času čitev, da ukinem eno od spletnih strani,
ki je bila do sedaj sede čnika Namarie in vse skupaj prenesem pod skupno streho Divine. Tako je
z junijem spletna stran tajaalbolena.com ukinjena, a prihaja nova, ki bo pod eno streho zdru

či luni
oziroma zavestnemu menstruiranju in krvnih kodah. Moonlodge.si bo stran namenjena
do katere boste lahko dostopale le z geslom in imenom. Lunina lo

Če bi mi kdo pred letom rekel, da bo moje
čarovnic in

zatiranja vedenja in modrosti, ki jih za nas ohranja boginja Sofija. In vendar sem se po mnogih krogih
okoli vrele ka čenja poti Ljubezni, ki me je oklesalo in transformiralo. Sedaj
sem pripravljena, da po petih letih, ko so mi moji vodniki začeli najedati, da moram o tem začeti
govoriti tudi na glas in v

čnih energij Venerinega prehoda in Luninega mrka. Tako
bomo imeli resnično kozmično podporo za zavesten vstop na pot Ljubezni. V poletnem času pa bom
pripravila tudi popotovanje po poteh Marije Magdalene, namesto potovanja v Anglijo, ki bo zaradi
olimpijade prestavljeno in ki se postavlja pod okrilje čarovnika Merlina.

Junij nam bo poleg luninega mrka in Venerinega prehoda ponudil tudi poletni solsticij, ki bo vstop v
potenten čas pred odpiranjem Siriusovih vrat v juliju in če ste mislili, da boste imeli poleti počitek,
boste nanj morali počakati do avgusta, ko bo Zemlja začela s svojim vdihom in se bodo energije začele
usmerjati navznoter v priprave na prehod 21.12.12.

V tem času najbolj trpi na čeh oklepati svojih struktur in
česarkoli trdnega in zato bo v tem poletnem času vse, kar temelji na kontroli, nadzoru, avtoriteti in
odvisnosti od ..., močno na preizku

Taja Albolena

je odlo
ž mese

žila vse
informacije za sodobno žensko, o ženskih misterijih, stik z naravnimi cikli, informacije o rde

ženskam, stran
ža bo na voljo junija, prijavite pa se

lahko že zdaj.
življenje tako zavilo na pota ženskih misterijev bi se mu

smejala, saj nisem imela nobenih namenov odpirati vrat v grozote inkvizicije, kurjenja

še le spustila v samo srce u

širšem krogu, ta znanja delim z vami. Rojevajo se velike stvari in tokrat z
navdušenjem ugotavljam, da sem v sinhronosti z Vesoljem in vsem, kar se dogaja. Poleg mojih
notranjih popotovanj DivineFeminine in Midva sedaj prihaja tudi intenzivna delavnica Pot Ljubezni, ki
jo bom imela že ta vikend, pod okriljem mogo

š ego, ki se skuša po svojih najboljših mo

šnji. O tem kaj je ego in kako ga sprejeti za zaveznika namesto za
sovražnika pa v tej številki in tudi v seminarju Pot ljubezni.

Smejte se in delite mavrice radosti.

MISEL MESEC AMISEL MESECA

"Nasmeh je brezplačno sredstvo za izboljšanje videza."

- Neznani avtor



Da bi se resnično osvobodili, moramo začeti kreirati sebe!

To je resnica, ki se je globoko zapisala v mojo zavest in vendar še nikoli do sedaj nisem tako močno čutila
njenega bistva in pomena. Življenje me je naučilo, da vsak trenutek kreiram sama. Res je, da je moja duša
izbrala svojo usodo/dharmo vendar je moja svobodna izbira kako bom to svojo usodo izpolnila, jo
udejanjila. Tisoč in ena pot vodi do izbire, ki jo je duša že določila in vendar je potovanje, pot moja izbira,
moja kreacija, ki jo ustvarjam vsak dan znova in znova in znova.

Pogosto povem, da je pomembno, da se znamo odklopiti od sistemov, od udomačevanja, od vtisov, ki so
nam bili vsiljeni ali sprogramirani v naši mladosti in izbirati tisto, kar si želimo.
In vendar mi nihče ni povedal, da moram najprej jaz vedeti kaj hočem, da se lahko napotim po tej poti.
Večina ljudi svoje življenje preživi brez da bi spoznali svojo usmeritev, svoj namen in svoj »klic«. Če ne
poznamo svoje usmeritve, potem ne moremo biti svetilnik drugim. Najprej moramo vedeti kaj želimo v
življenju, kaj nas navdihuje, kaj je moj notranji klic? Kaj je tisto, kar me izpolnjuje?

Dolgo časa sem se ukvarjala s svojimi težavami in problemi v sebi dokler nisem ugotovila, da je ena
pomembnejših resnic življenja ta, da gre tvoja energija vedno v smeri tvoje pozornosti. In če je tvoja
pozornost na negativnostih, strahu in temu kar ne maraš pri sebi težko ustvariš to, kar si želiš. In če bolj
verjameš drugim kot sebi, je tvoja pozornost ujeta v njihovih mnenjih, sojenjih, kritikah, razsojanju in je to
tisto, kar usmerja in vodi tvoje življenje.

V vesolju sta le dve čustvi ljubezen in strah, vsa ostala čustva izhajajo iz teh dveh. Strahovi po večini vodijo
ta svet. Strahovi so tisti, ki nam preprečuje, da bi kreirali in ustvarjali. In ko se ji pridruži še občutek krivde iz
naše preteklosti, sta popoln par za večino izgovorov, da se v življenjih ne premaknemo naprej in ne sledimo
svojemu klicu. Da ne govorimo o sramu, ki svojevrstno dopolni ta trojček. Strah ima namreč to moč, da
prepreči resonanco med Zemljo, srcem, možgani in celicami. In strah ima mnogo mask, ki jih je potrebno
prepoznati in enostavno preseči, z ljubeznijo, brez bojevanja.

V svoji biti imamo ljudje željo po napredku, po rasti in razvoju. Nihče ne vstane zjutraj v želji, da bi
nazadoval in stagniral. Vsi se trudimo, vsak po svojih močeh, da se premikamo naprej in naprej. Pogosto
ogromne količine energije porabimo za motivacijo, ki vedno prihaja od zunaj. Vedno ko se motiviramo, si
obljubimo nekaj od zunaj, za nagrado, če bomo to naredili, ker to MORAMO narediti. Vedno znova in znova
poslušam s strani ljudi kaj morajo, potrebujejo, hočejo, tako malo jih govori o tem kaj bi radi, kaj obožujejo,
ljubijo in to tudi počnejo v življenju vsak dan. Ljubezen je tisto gorivo, ki nas vedno znova vodi naprej in
samo naprej. Pot ljubezni je tista pot, ki nas vodi nazaj vase in ki nam vedno znova daje gorivo, da ljubimo,
kar delamo in delamo kar ljubimo.

V tem enodnevnem druženju bom z vami delila kako prese , kako zavestno
ustvarjati v svojem življenju to, kar si želite. V resnici gre le za to, kako se učinkovito naravnavati na
frekvence tistih vzporednih realnosti, ki jih izbirate in jim dopuščate, da se zgodijo v vaših življenjih.

Pred nami je izjemen vikend soustvarjanja in zavestne kreacije. Če ste pripravljeni sprejeti odgovornost za
svoje življenje in izbirati zase najboljše, boste dobili uporabna orodja, kako namesto reagiranja in odzivanja
na zunanji svet ustvariti svet, ki je v skladu z vašim življenjskim »klicem

Notranje popotovanje vodi .

D- Wave Pot Ljubezni se bo razkrila skozi celodnevno druženje od 9. do 18. ure z odmorom za
kosilo med 13. in 15. uro v templju Divine na Miklošičevi 13. Prispevek 108€.

Naslednji termin je planiran za

či ego in zavestno kreirati iz srca

9.6.2012

30.6.2012

Taja Albolena
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Junij nas bo vodil vase, gre za mesec, ki je na polovici poti k prehodu 21.12. in 21.6. se bodo zgodili
določeni premiki in poravnave, ki nas bodo naravnali na frekvenco skozi katero bomo potovali v portal
nove dobe. Zanimivo je, da gre za ustvarjanje nebes na zemlji in da pravzaprav ne vemo, kaj to čisto zares
pomeni. Nebesa predstavljajo preobrazbo zavesti, katere odsev je takoimenovana nova zemlja v fizični
realnosti. Vendar če tega prehoda v novo zavest ne bomo opravili na energijskih nivojih, tudi ne bomo
sidrali tega v fizično raven. Stvar je zelo enostavna,

čne pri osvobajanju navezav, vseh identitet s katerimi smo se
poistovetili. Danes se ljudje poistovetimo s celo vrsto neprimernih stvari, kot so bolezni, nesreče,

čutimo ali zaznavamo, vedno znova govorimo neresnice o tem kdo
smo. Jaz sem izjava je obremenjena s celo vrsto asociacij in te

čne povezanosti in ne iluzij prepričanj, ki jih nosimo v sebi. Pri večini ljudi njihova identiteta
izhaja iz predmetov, stvari in statusa, ki ga imajo. In ko se ti sistemi začnejo ru

čanja
starih navezanosti, o koncu sveta, ki le pomeni zru

čanjem identitet, kot če se jih
oklepamo in nam Univerzum povzroči razpad teh sistemov, ki se jih oklepamo, da bi s tem razpadle tudi
identitete, ki se jih dr

čamo tako, da se izgubimo v teh zunanjih stvareh in izgubimo stik sami s seboj. Ljudje pogosto v
nesreča, katastrofah, v bolečini izgube najdemo sami sebe, se ponovno vrnemo nazaj k sebi in svojim
izvornim vrednotam. Izguba je pogosto tista, ki spodbudi prebujenje. Skozi ino izgube izgubimo stare
identifikacije, stare identitete in od nas je odvisno ali v te trenutkih osvobodimo sebe in se prebudimo ali si
ponovno ustvarimo nove identitete. Tisto, kar bo v prihodnjih mesecih na čenje bo voljnost in
sprejemljivost. čnega
pomena, se vračajo v na čez Sonce bo v nas prebujal

četnico, Boginjo.
In prepoznavanje vseh njenih obrazov nam bo olaj

čilnosti bo čno ozave čamo,
in ki prihajata v ospredje v na Dejstvo je namreč, da delovanje ni dovolj, da ne zado ča v energiji
v katero se premikamo, enostavno ni dovolj. Ker smo dru

česar nikoli ni dovolj, ne glede na to kako se trudite in kako delujete, nikoli ne bo dovolj
delovanja, da bi čutili zadovoljstvo, celovitost in celostnost v sebi. V delovanju izgubimo sebe, začnemo
delovati zaradi drugih, da bi dosegli stvari in ne glede na to, kako vztrajni smo, vedno znova ugotavljamo,
da ni dovolj.
Kot dru ča. Da

ča. Pozabili smo ustvariti prostor za bit, ki se izra čnost
zavesti. In tako iz č o njunem pomenu in
uporabi na sobotnem srečanju.

činih in presezite delovanje,
tekmovanje in ločenost.

Res je čas za nove načine, nove začetke, nove obraze...

žanješ tisto, kar si sejal. Od nas je torej odvisno, od
vsakega posameznika, kaj sejemo.

Kako preobraziti svoj nivo zavesti? Vse se za
žalost.

Namesto da bi si povedali resnico, da
žav, identifikacij s statusom, vlogami, ki jih

igramo in tem ali smo v življenju uspešni ali neuspešni. Pozabili smo, kdo smo v resnici in kaj je naše
najgloblje bistvo. Živimo v iluziji vlog in identitet in sploh nimamo odnosa s sabo, niti z drugimi, kajti skozi
identifikacije ustvarjamo kulise, izza katerih poskušamo vstopati v odnose, vendar je odnos nekaj, kar
ustvarjamo iz sr

šiti so kot papirnati zmaji, ki
jih odpihne orkan sprememb. Že v prejšnjem mesecu sem govorila o spremembah in o pomenu opuš

šitev sistemov in struktur, ki ohranjajo iluzijo identitete.
Veliko lažje je pluti skozi svet sprememb z zavestnim sprejemanjem in opuš

žimo. Poistovetimo se s stvarmi v upanju, da bomo v stvareh našli sebe, vendar
kon

še veliko u
Ženski aspekti božanske ženskosti, ki bodo v teh mesecih, ki so pred nami klju

še zavedanje in tale tranzit Venere Žensko z veliko
za

šalo notranje popotovanje.

Izžarevanje in magnetiziranje sta le dve zna žanske ženskosti, ki ju vedno bolj mo š
ši zavesti. š

žba, ki je ujeta v prijem ega, ki zatrjuje, da nikoli
ni dovolj in da ni

žba smo prevzeli delovanje in smo pozabili na biti, da moj obstoj zadoš že samo to, da
obstajam, zadoš ža skozi pozornost, skozi brezobli

žarevanje kot magnetiziranje sta praksi biti in ne delovanja. Ve

Prehod Venere nam bo dal možnost, da prepoznamo
božansko ženskost in da jo povežemo z božansko moško
energijo. Venera nas bo odprla povezovanju, soustvarjanju
in kreaciji iz srca, iz sebe v svet.
Izmojstrite se v novi na

DIVINE.SI
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PO SE BN OST T EG A MESEC A. . . TRA NZIT V ENEREPO SE BN OST T EG A MESECA. . . TRA NZIT VENERE
VenerinTransit,1526 je najavil dobo renesanse
VenerinTransit,1639 je najavil dobo razuma
VenerinTransit,1769 je najavil dobo razsvetljenja
VenerinTransit,1882 je najavil dobo imperializma
Kaj nam bo prinesel Venerin tranzit 2012, evolucijo ? Nekateri pravijo, da gre za revolucijo
Ljubezni. Vpra ?

človeštva
šanje pa je, kaj bo prinesel v vašem življenju

6. junija 2012 bo šega življenja,
šele leta 2117.

ša

šanja in harmonije mo

človeštvo po letih č za časa na znova imelo možnost videti
potovanje Venere preko Sonca. Temu pojavu astronomi pravijo tranzit Venere

je zelo redek pojav. Marsikdo, ga v svoji življenjski dobi ne dočaka. Venerin tranzit se namreč
pojavlja le na vsakih 130 let. In ko se pojavi, se pojavi dvakrat v 8 let.

četek močne energije prebujanja in transformacije na tem planetu, in
nam omogočil hitro popotovanje v energije išjega zavedanja v letih do 2012. Sonce namreč nosi v sebi
arhetip moške esence, Venera pa arhetip ženske božanske esence in prehod Venere čez sonce predstavlja
Kozmični ples božanske moške esence n božanske ženske esence. Leta 2004 je bil ta ples posebej
pomemben, saj se je energija ženske božanske esence komaj dobro začela prebujati na Zemlji. Ples
dvojnega plamena je prinesel mogočno energijo v polje kolektivne zavesti. In tokrat se nahajamo na
začetku drugega vala, ki nas bo ponesel v velik preskok v zavesti. V izobilje in ljubezen raja, ki ga
soustvarjamo skupaj s Kreatorjem vsega kar je. Svetloba je informacija in brez informacije, si frekvenco
ljubezni napačno razlagamo, kar lahko opazimo, če se ozremo nazaj v našo preteklost. Naše iskanje
ljubezni zunaj sebe se zaključi s tistim trenutkom, ko se zavemo, da je vse v nas. In Svetloba nam da
možnost, da pogledamo vase. Energija Svetlobe je na Zemlji vedno močnejša in tisto, kar nam pomaga, da
njen vpliv in pretok skozi telo lažje sprejemamo je odločitev, da ljubimo sebe, svoje človeško telo in vse
ljudi sveta, da ljubezen poiščemo v svoji notranjosti.

ča letos,
naj bi se začelo obdobje 1000 letnega miru, ki so ga napovedovale številne kulture

in staroselci.
čamo je, vsak dan znova izb Božansko ljubezen, v vsaki situaciji in da

tudi naše vlade in institucije začnejo izvajati isto. pomembno je, da smo aktivni in da resnično
izbiramo zase samo Božansko ljubezen, saj s tem pomagamo v tem prehodu, da se bo resnično udejanila
združitev obeh polov, moške in ženske esence in da bomo v novo dobo stopili celostni in celoviti.

Zakaj taka obsesija z Venero in Božansko ljubeznijo? Ker na Venero v zadnjih letih gledamo le kot na
planet romantične ljubezni. To pa ni cela njena podoba in Božanska ljubezen, ki je njena resnična
frekvenca precej presega človeški pogled na romantično ljubezen.

Potovanja preko Sonca je sposobna tudi Luna; naše najbližje nebesno telo. V primerjavi z Merkurjem in
Venero je Luna sposobna prekriti cel sončev disk. Takšnemu nebeškemu fenomenu pravimo sončni mrk

ča 21.5.2012. Poleg Venerinega tranzita bomo v juniju imeli tudi lunin mrk in sicer 4.6.2012.

V metafiziki pomeni vsaka poravnava nebesnih teles odpiranje nebesnih vrat, priložnost za
globoke duhovne povezave. Ko pride do poravnave imajo ljudje ”mirnega uma in srca” dostop do
informacij na višjem nivoju. To je pomemben čas za odkrivanje skrivnosti življenja. Venerin tranzit bo
prinesel poravnavo Sončevih, Venerinih in Zemeljskih energij. Energ sko gledano je Sonce jang energija, ki
oddaja, Zemlja jin energija, ki sprejema. Iz te kombinacije se rojevajo vse stvari. Venera
energij kovine, energij , ki ima naravo zgoščevanja. Zato lahko pričakujemo, da bodo misli, besede in
ideje imele tendenco zgoščevanja in materializiranja. Sončev in Venerin blagoslov bodo tako imele
predvsem primerne in pravične ideje, ideje in projekti povezovanja z naravo, lepoto in umetnostjo.

čno prisotna, lahko pričakujemo preobrate in spremembe na
osebnem področju, na prodročju odnosov in ljubezni ter spremembe v komunikaciji. Ko se Venera in
Sonce skupaj zlijeta v znamenju dvojčka, se nam odprla priložnost, da na področju duhovne, osebne rasti,

8 vendar zadnji
Naslednji bo

in nebesni
obdobju Zadnji par tranzitov je bil 9.

decembra 1874 in 6. decembra 1882 leta, naslednji par pa bo 11. decembra 2117 in 8. decembra 2125
leta, nato pa zopet junija in sicer 11. junija 2247 in 9. junija 2255.

Tranzit leta 2004 je zaznamoval za
v

i

Venera je planet Božanske ljubezni, ki je bil v tranzitu med nami in soncem junija leta 2004. V osemletnem
obdobju do drugega tranzita, ki mu bomo pri naj bi LJUBEZEN spremenila naš obstoj na planetu
Zemlja. Po tem tranzitu

Izziv s katerim se soo iramo vztrajamo,
da Kajti

, ki
smo mu bili pri

kar prina

ij
predstavlja

o o

Ker je
energija uravnove



PO SE BN OST T EG A MESEC A. . . TRA NZIT V ENEREPO SE BN OST T EG A MESECA. . . TRA NZIT VENERE
partnerstva in prijateljstva, preko komunikacije dosežemo višje nivoje, predvsem v smislu ozaveščanja ter
preseganja ega.
Venera človeštvu pošilja jasnost, pogum, milino in ljubezen.

čna deska za
odnose, ki temeljijo na sovisnosti, na soustvarjanju, sodelovanju, na medsebojnem povezovanju. S to
tretjo obliko medsebojnih odnosov se aktivno ukvarjam zadnjih pet let in letos sem na to temo začela z
notranjim popotovanjem Midva, kjer se ukvarjamo ravno s tem prehodom na tretjo raven medsebojnih
odnosov, kjer se oba partnerja zavedata, da sta skupaj z namenom rasti in medsebojne podpore.
Zanimivo je tudi to, da je v teh zadnjih 8 letih med obema Venerinima prehodoma iz

čina ljudi

ča nam bo omogočil, da bodo Venerine energije v soustvarjanju z energijo Sonca
či in da bodo njene lastnosti harmonije, lepote in povezovanja dobile dodatno moč.

Venera v dvojčkih č ustvarja priložnosti za diplomacijo, mir in harmonijo. čas za
razvijanje prefinjega čuta za estetiko skrbi za okolje. To je čas odkrivanja sil narave.

čje, da tudi na tem področju zavedanje pomena narave za na ča, da so se
začele pojavljati pobude za samooskrbo in za poglobljen stik z naravo. Vse to se bo po prehodu 6.6. samo

čnete in s kak
čnete. Razslojevanje bo temeljilo na zavedanju in občutenju ljubezni in notranjega miru in zato je

zavedanje, kako do tega priti v sebi ključnega pomena.
Dejstvo je, da je poti veliko, vpra

Nasploh je Venerin tranzit velika priložnost, tako za znanost kot za navadnega človeka. čnem
smislu gre za dogodek, ki nam odpira mo

ču v na

Daje nam mo

pridobile na mo
namre In zato je to izjemen

in

In seveda ni naklju

V kozmi

žnost, da preidemo iz odnosov,
ki temeljijo na odvisnosti na nivo odnosov, ki temeljijo na enakopravnosti, kar je odsko

šlo veliko knjig s
tovrstno vsebino, ki govorijo o duhovnem partnerstvu, veliko se govori o dušnih plamenih, sorodnih
dušah. Vendar je dejstvo, da se ve še vedno nahaja na nivoju prehoda iz medsebojne odvisnosti v
enakopravnost v medsebojnih odnosih.
Preod, ki mu bomo pri

širjenje zavesti glede

š obstoj naraš

še okrepilo. Vstopamo v potentno obdobje, ko bo izjemno pomembno, kaj po šno energijo to
po

šanje je samo, katero boste izbrali.

žnosti in priložnosti, še vedno pa je od vsakega posameznika
odvisno, kaj bomo izbrali na tem križiš šem življenju.

Izbirajte modro v teh dneh! In bodite jasni v povezavi s tem, kaj manifestirate v svoje življenje.

DIVINE.SI
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Litha, Poletni solsticij, 21. junij
Ključ: Svetloba, lepota, toplota

Simbol: Boben, Zelišča, modra in zelena sveča
Kristal: Biseri, Smaragd, Žad, Safir

Sonce vstopi v raka. Sonce je na vi

Od tega dne naprej se dnevi krajšajo in noči daljšajo. To je čas toplote, ko je poletje na svojem vrhuncu. Na
tej to

Prihajajo prvi sadeži, prva žetev, življenje je lahkotno in vse je dobro. Litha je praznik, ko se jedo jagode. Ko
se praznuje nosečnost boginje, ko je v fazi najvišje rasti in kreativnosti. Je čas primeren za vse vrste
zdravljenja in igro. Cvetje v tem času kaže svojo najlepšo podobo z močnimi barvami, ki nas opominjajo na
veselje in pozitivno energijo.

Boginja Juno je kraljica nebes, upravlja tako nebesa kot zemljo. Odgovorna je za vsak aspekt obstoja. Juno
pomaga v vsakodnevnih medsebojnih odnosih, še posebej pri varnosti žensk in otrok. Je boginja ženskosti,
ljubezni in medsebojnih odnosov. Pomaga pri romantičnih odnosih, prijaznosti in zaščiti. Je moderna
boginja, saj prevzema aktivno vlogo v javnem življenju in pomaga na vodstvenih pozicijah.

To je odličen čas za čiščenje vsega kar ne potrebujete več in vzpostavljanje trdnih temeljev. Uporabite ogenj
za čiščenje in energetiziranje.

Alkimijo tega praznika predstavlja salamander, mitolo

Čez dan se napolnite s sončno energijo. 21. junija zvečer pa je primeren čas za druženje in zabavo, ples,
bobnanje in petje z družbo v kateri se dobro počutite.

šku, kar predstavlja
zunanjo širitev.

žge svoje nasprotje jin, ki prinaša
refleksijo in novo notranjo širitev. Gre za potrditev potovanja, ki prinaša ponotranjenje izkušnje.

ško bitje, ki živi v ognju. Poznamo ga tudi kot feniksa.
V preizkušnji, ki jo prinaša litha postaja ego vse bolj skromen, kar nam pomaga razvijati integriteto. S
pomo šena in pre š še omejitve,
navezave in odvisnosti so izžgane s pomo

šnje se nahaja ponovno rojstvo. Tukaj si utiramo pot v globoko notranjo modrost. Ogenj je povezan z
mo še volje in zavestno izbiro.

Še nikoli do zdaj ni bil ta praznik tako zelo pomemben kot je ravno letos, saj nam razkriva feniksa, ki
simbolizira dvig zavesti na višjo raven.

še kreacije, naše manifestacije. In vendar je zavedanje, da svet okoli sebe
ustvarjamo sami izjemno pomemben. Feniks nam bo pomagal priti v stik s svojim notranjim zaupanjem v
lastno kreativno mo žgemo svoj notranji ogenj in za

šo poklicanost, aktivira naš klic, misijo, da za živeti to, kar smo in si dopustimo,
da se zgodi to, kar nam je namenjeno. Klju Š

čki prehoda sonce poda roko luni in ob tem prehodu jang pri

čjo ognja, ki stvar spremeni v pepel je preizku či čena notranja resnica. Vse na
čjo ognja, ki povzroči smrt starega načina bivanja. V samem srcu

te izku
čjo na

Če bomo to izbrali skupaj, na kolektivni ravni se resnično lahko
premaknemo v smeri na

č, da pri čnemo ustvarjati sebe!

Poletni sončni obrat tako predstavlja velik portal, ki nam omogoča prehod in preobrazbo. Odpira nove poti
in nas usmerja v na čnemo

č tukaj pa je DOPU ČANJE in IZBIRA!

Vabim vas večerno meditacijo v templju Divine na Miklo čevi 13, da odpremo portal
in se pove čas, ko se bo Zemlja povezovala s svojim
bo čilom in svojo kozmično usodo.

20.6.2011 ob 21. uri ši
žemo s to izjemno energijo, kajti gre za izjemen

žanskim izro
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Naj nič najdra

čino bo

č neskončna
da je tvoje odpu čanje popolno
in da je tvoja milost celostna.
Naj se vedno ko padem
spomnim, da hodi

čo popolnega odpu čanja

čanje,
kjer je dvom, vero
kjer je obup, upanje,
kjer je tema, luč,
kjer je

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

Naj bom tvoja sila v svetu, Najdražji
Naj presežem vse navezanosti na ta svet
Naj danes vse cilje predan v tvoje roke
Naj danes predam vse težave tebi
In se popolnoma osvobodim
Vodi me in naj bom v tvoji milosti, Najdražji
Naj danes spoznam veli žanskega v sebi.

Naj se spomnim, da ustvarjaš iz svetlobe
da je tvoja mo

š

š z menoj, najdražji.

Naj bom danes ovita v radost duha
Naj vidim sre š
Naj se osvobodim vseh krivic in krivde sveta
kjer je sovraštvo, naj sejem ljubezen
kjer je krivica, odpuš

žalost, veselje

naj ustvarjam radostno vsak dan
in naj bom radost, zdaj.

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI

Naj hodim z radostjo, najdražji



SPOROČILO KRISTALNE D EVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E

VENERIN FLURIT...

Afirmacija deve kristala

kamen jasnosti
“

”

Flurit predstavlja red, daje formo in strukturo
energijam, konceptom in pomaga stvari zmanifestirati
v tridimenzionalni obliki.
Ta izjemno poseben kamen, ki so ga odkrili nedavno
je kristal
nekaj posebnega s svojo nebesno modro in ko gleda
vanj, si lahko predstavlja Venero, kako razsvetli
obzorje in prina .

Venerin flurit razkriva pleohroizem oziroma mnogo-
barvnost, ko se spreminja iz modre pod naravno
svetlobo v vijoli Pogosto
vsebuje pink barvo z dodatki purpurne, ki se poka
le, ko svetloba sije skozi kristal, kar spominja na
atmosferske fenomene, ki jih poznamo kot pas Venere
obok ro

Venerin flurit nam pomaga pri komunikaciji z vsemi nivoji,

Mnogi smo izbrali ta poseben

: " Danes sem prebujen in v popolnem stiku s svojim umom in srcem. S popolno
jasnostjo in upanjem stopam po svoji poti in

Moja
ši glavi. Po ža. Po še grlene

žanje in uravnovesila energijo tretjega o vas zaš
ši poti ter ustvarim mo šo kronsko

še posebej miši želeli sesti v
meditacijo vam pomagam pri notranjem poglabljanju in širjenju v notranje globine in širine. Oja

šem življenjju, da svoje kreativne potenciale iz sebe
razširite v svet in kreirate tisto, kar si želite. Asistiram pri vaši zavezanosti k doseganju želenih ciljev in
spreminjanju energijskega na šje nivoje zavesti in vam
asistiram na poti ljubezni.

š
š

ša upanje

žejo

žnate svetlobe, ki se pojavi na zahodnem
horizontu po zahodu sonca, s temno modrimi pasovi
med njo in zemljo.

še posebej pri komunikaciji z našimi vodniki.
Pomaga nam, da dostopamo do globokih plasti modrosti in vedenja, globoke resnice, ki leži v samem
centru naše biti, kot tudi modrosti, ki ležijo v samem kristalu.

ša predse olajša in da si namesto bremena to predstavljamo
kot žimo ljudem in svetu. Kristal nas navda z globokim upanjem in vero, kajti
njegova izjemna barva nas vodi v stik s svojimi notranjimi darovi.

živim svojo življenjsko misijo

čistilna frekvenca bo iz vas posesala vse energije zmede, kaotičnih misli, negativnosti, mentalno
meglo v va čistim vse stare strahove in jezo iz solarnega plete čistim energijo va
čakre za bolj jasno izra česa. Poleg tega čitim in preobrazim
vse negativne energije, ki so kot ovire na va čno povezavo z va čakro.
Pomagam vam, da sprostite svoje telo, čni sistem in pomirim um. Ko boste

čujem moč
misli , fokus in koncentracijo ter pomagam pri ustvarjanju notranje koherence med umom, srcem in
telesom. Pomagam vam izbrati primerno smer v va

črta pri manifestaciji v fizično realnost. Vodim vas v vi

časa, ki prihaja. Njegova barva je resnično

čno pod umetno svetlobo.

čas za inkarnacijo na planetu saj čutimo globoko skrb za planet in ta kristal
nam pomaga, da breme, ki si ga je postavila du

čast, ki smo si jo izbrali, da slu

.”



V življenju se premikamo skozi tri stopnje in v skladu s tem iz katere ravni delujemo imamo odzive v
zunanjem svetu.

Prvi nivo delovanja izhaja iz mene, moj univerzum je sestavljen iz mene, mojega telesa, uma, mojih
š takrat, ko si ti v centru pozornosti in dogajanja, ko si ti najbolj pomembna oseba na

svetu. In na tem nivoju delujemo vedno, ko sebe postavljamo na prvo mesto, ko smo sami sebi najbolj
pomembni, ko se ne oziramo na druge ampak zadovoljujemo svoje potrebe. Kaj mi lahko drugi da? je tukaj
glavna mantra.
Premik iz prve ravni na drugo se zgodi, ko nehamo pri
Na prvi ravni delamo na sebi skozi terapijo, kar v praksi pomeni, da poskušamo popravljati v prvi vrsti druge
in nato se skozi premik na drugo raven za sebe. Poskušamo
spremeniti to kar ne deluje v popolno delovanje, želimo nekaj spremeniti v nekaj drugega. Prva raven je
povezana z delovanjem, kajti nekaj je vendar treba narediti, nekako delovati, da bi stvari lahko spremenili.
Na tej ravni se ukvarjamo z ustvarjanjem varnega mesta za terapijo.
V medsebojnih odnosih je to faza odvisnosti, ko želiš zadovoljiti svoje potrebe in si se voljan za to, da se
po š npr. varnega odpovedati svoji kreativnosti, svoji avtonomnosti. V tovrstnem partnerskem odnosu je
moški tisti, ki poskrbi za finan ženske in družine in je odvisen od njene ljubezni, medtem ko je
ženska tista, ki iskrbi za moškega, za to, da je zadovoljen in je odvisna od njegove sposobnosti, da poskrbi
za finan ški v tovrstnem odnosu zahteva od ženske, da naredi stvari, druga

življenja in ženska v tovrstnem odnosu bo naredila vse kar je potrebno, da ne bo ostala sama.
Vsak ima na tej ravni dolo ženih skrbi zase.
Na tem nivoju imamo zelo skrajne primere ali pa bolj mile variante odvisnosti in vendar vsak odnos potuje
skozi to fazo ma

žrtvuje za
družino in bo vse naredila za druge, venda rima zadaj svojo ra

žrtve, ki se kaže skozi ubogi jaz, ki se mu dogajajo krivice in je mu
še vedno ve

žrtve, reševalca in žrtve, kjer princese

šne so naše potrebe, ustvariti
ob

še nekoga drugega.
šamo me slišiš in druga

oseba pove, da ona ne misli tega na tak na ša ali mi slišimo njo. Na drugi ravni gre za predanost
enakosti, ko obe strani delita vse stvari in naj bi vse funkcioniralo na medsebojni harmoniji in razumevanju.
Kar seveda je napredek glede na prejšnji nivo medsebojnih odnosov, saj presežemo odvisnost in zlorabo
prejšnjega nivoja. Na tem nivoju imamo mo ženske, ki so postale moža žne,
novodobne, negotove moške, ki so se poženš življenju. Gre za deljenje in
enakost in je pravzaprav evolucija onkraj sebi želimo poskrbeti za svet. In seveda gre za
pomemben korak na naši poti in vendar ne zaklju šega notranjega popotovanja.

Praksa na drugi ravni je povezana s pretokom. Praksa joge je povezana z drugo ravnjo. Joga je kapaciteta, ki
nam omogo š

v partnerskem odnosu, kajti ni prisotnega seksualnega naboja
med partnerjema. Ker je vse podvrženo enakosti, se znotraj osebe zgodi uravnovešenje moškega in
ženskega dela, kar vodi v mla . N življenje kmalu postane dolgo

števanja lastne primerne esence.

Prvi nivo delovanja
čustev.

Iz prvega nivoja deluje

čakovati od drugih, da nas bodo zadovoljili.

čnemo ukvarjati s sabo in začnemo spreminjati

čuti
čno varnost

čno varnost. Mo če naj se pobere
iz njegovega

čeno računico zaradi katere ostaja v odnosu in vsak od udele

čo tepcev in pokornih, vdanih gospodinj.
Rada rečem, da je ta nivo samopomembnosti pogosto skrit in prikrit za arhetipi mučenice, ki se

čunico, kaj pričakuje od njih v zameno, ali pa
manj skrajne čen, vendar ne naredi
ničesar, da bi se iz tega nivoja premaknil, da bi zrasel. Velika večina ljudi na planetu je čino časa
v tovrstnih odnosih, kjer se preigravajo polarnosti mučitelja in čakajo
na svoje prince na belem konju.

Ko smo pripravljeni, da se iz prvega nivoja premaknemo na naslednjega običajno začutimo močno potrebo
po spremembi, po tem, da si moramo postaviti jasne meje, si ogledati kak

čutek varnosti pri sebi. Terapija je način, ki nas pomaga premakniti iz prve ravni na drugo.

Na drugem nivoju smo presegli delovanje za lastno korist, ko mislimo samo nase, ko hočemo stvari zase in
smo vključili vsaj Drugi nivo delovanja izhaja iz potrebe po enakovrednosti, ko smo
pozorni na drugo osebo in z njo komuniciramo. Ko izrazimo svoje mnenje in vpra

čin, in vpra

čne samostojne če in ne
čili in ne poznajo svoje misije v
čnosti, ko

či tega na

či, da svetloba sije skozi nas. Ne popravlja polomljenih ko čkov, temveč te presvetli.
Na tej ravni si prizadevamo za enakovredno komunikacijo, se veliko pogovarjamo in to kar je značilno za ta
nivo v medsebojnih odnosih je upad strasti

čnost a tej ravni časno in odnosi na tej ravni
pogosto trpijo zaradi očitnega neupo Čas je, da se iz glave, iz razuma
spustimo v srce. Da namesto tega, da izhajamo iz te paradigme, da drugega ne potrebujemo stopimo vase
in začnemo soustvarjati, sodelovati, se povezovati.

Drugi nivo pretoka
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Tretji nivo sijanja
Težava je, da ko nadaljuješ s svojo rastjo, vse za

žema vse.

žema vse. Pozornost je na ljubezni. Ko si ljubezen in vse
prežema ljubezen. Nekdo, ki je jezen, je ljubezen v tem izrazu jeze. Vse je ljubezen. Na tej ravni težko
izrazimo kaj doživljemo, gre za popolno povezanost z vsem kar je.

šnja odnosa na tej ravni je, vse je ljubezen, jaz sem ljubezen in zato je vse popolno kot je, zato
ni š rasti, gre le za razumevanje, da je vse ljubezen, ki
se izraža na razli ža skozi jezo.

š skozi odprtost. Ko se
vprašaš kako delati biznis onkraj predispozicije sebi

žansko, da je vse ljubezen. š ljubezen iz sebe navzven.
In si obilje in ga siješ iz sebe navzven. Ko kreiraš iz sebe navzven, iz mesta popolne odprtosti, popolnega
sprejemanja in sproš š na ni

žanskem redu.

š na to, da nekaj dobiš preden boš lahko prepoznal, da je vse ok, na drugi
ravni misliš, da je potrebno nekaj narediti, nekaj spremeniti v odnosu med nama, da bi lahko bile vse
božansko in je vse ok. š ustvariti enakost in ravnovesje.
Na tretji ravni pa enostavno ni š, si popolnoma prisoten kot ljubezen, kot božansko in si
simultano polno aktiven v tem kar delaš. Karkoli delaš postane izraz ljubezni, ki ti si. In to vklju

š, vklju žanjem jeze, ko si poškuduješ prst, tudi ko si ranjen. In to je pot Ljubezni.

š skozi vse kar je. Na
tem nivoju prepoznaš, da ti si lu š od drugih in
ne iš š stvari v svetu zunaj sebe, kajti veš, da je vse že v tebi in da je edini na š tako, da
svojo pozornost prestaviš na ta del v sebi in to ustvariš iz sebe v svet.

š vse kar se dogaja, kar pomeni,
š in to zaznavaš kot bole

še ve š, da š. O tem
so mistiki govorili v svojem popotovanju v misti

š
bole š da si eno z njimi in š kako boli,

š jezo ali bole šljivo.

ženstvenosti skozi vse vedenje in veš

šala polarnosti v sebi.
Nato pa sem bila potisnjena v izkušnjo tretje ravni in se zaljubila v ob

želim predati tistim, ki ste pripravljeni. In to je u

ženskam in nas vodi
nazaj v svojo izvorno esenco ženstvenosti in naše izvorne Biti ali na notranje popotovanje Midva, ki govori o
premiku skozi vse tri nivoje in kako ustvariti duhovno partnerstvo skozi sijanje ljubezni iz sebe v svet.
Seminar pot Ljubezni pa bo pod drobnogled vzel premik iz ega v ljubezen, iz strahu v pogum, v povezanost
z višjim jazom in duhovnimi praksami, ki nas ohranjajo v sferi tretje ravni.
Gre za premik iz odvisnosti v neodvisnost in na koncu v sovisnost.

čne postajati eno, ni več razlike med jaz in ti in vsemi ljudmi
na svetu. Gre za zavedanje, da ljubezen pre

Tretji nivo vstopi, ko se zavemo ljubezni, ki pre

Prva izku
česar ni potrebno spremeniti. Kar ne pomeni, da neha

čne načine. In ljubezen se izra
Na tretji ravni gre za odpiranje in poglabljanje, ko si ljubezen in k vsemu pristopa

čnosti pa tudi onkraj ločenosti jaz in ti, ter namesto tega
čutiti vse skupaj iz tega mesta, da je vse bo

čenosti v popolni ljubezni. Ko ne čaka č, kajti si v zavedanju, da je vse ljubezen in
da ta ljubezen ne more biti več kot je ljubezen, torej je vse v bo

Na prvem nivoju čaka

česar ne čaka
čuje vse kar

počne čno z izra

Na tretji ravni so pomembne duhovne prakse, kajti gre za to, da si ljubezen in da sije
č in da se vse dogaja iz tebe navzven. Ničesar več ne pričakuje

če čin, da nekaj ustvari

V odnosu to pomeni, da si popolnoma odprt in čuti če si s partnerjem in se
zapre, to čuti čino. Ko si na tretji ravni to ne pomeni, da si v udobju, da ti je prijetno
in ni bolečine. V resnici je na tej ravni običajno č bolečine, ker si odprt in si dopusti čuti

čno srce, o tem je govorila mati Tereza ko je prosila svoje
nune naj molijo zanjo, da bo zmogla prenesti vso bolečino ločenosti sveta, ki jo čuti. Gre za to, da čuti

čino drugih, da čuti čuti če si eno z njimi. Gre za popolno odprtost,
ko čuti čino druge osebe popolnoma, kar je za mnoge stra

čutila strastno predanost tretji ravni, začutila sem klic k vračanju v svojo
izvorno esenco čine, ki sem jih pridobila na svojem popotovanju skozi
prvo in drugo raven. Na svoji poti sem delala terapije na sebi, spreminjala sebe in nato sem se povezovala z
drugimi in ustvarjala enakost in uravnove

čutenje stvari skozi sebe, iz sebe v
svet. To je moja nova strast, to je tisto, kar čenje poti
Ljubezni.

Če vas zanima več vabljeni na notranje popotovanje Divine Feminine, ki je namenjena

Tukaj sije

od zunaj,

Na drugi ravni si prizadeva

njih

Gre za odprtost v ljubezni, ko si eno z vsem.

In skozi svoje popotovanje sem za

Namaste
Taja Albolena
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Vprašanje: Eckhart, kako to, da smo tu ljudje iz zdravstvenega sistema; veliko bolj se to u

nefunkcioniranja

enostavno ne ejo i aja

nefunkcioniranja
razum Razum je

, se i i nefunkcioniranja.

ustrezno

To nefunkcioniranje
Mnogi so

ki se

ki

nefunkcioniranje, presegel zavest ega

nefunkcioniranje V
nefunkcioniranja

enako
ko je v dr a ljudje

Vendar n le o
potreba

je,

nefunkcioniranje
enostavno ne deluje ve

s
Pa naj bo

stvari

čenje dotakne
ljudi iz drugih poklicev. In zdi se, da se naš sistem podira.

Eckhart: To je ‘main stream’ zdravstveni sistem, na katerega se nanašate?

V: V Ameriki, ne vem kako je v Kanadi.

Eckhart: No, v celotnem zahodnem svetu je podobno in te dni je večji del sveta zahodni svet. Da, to je le
eden od mnogih sistemov, ki kaže čedalje več znakov . Kjer stvari enostavno ne delujejo
več; mogoče so nekoč delovale, nekoč je bilo v redu. Celoten človeški um je na ta način. Človeški um je
imel svoje mesto, bila je evolucijska stopnja, skozi katero smo morali iti. Ampak produkti človeškega uma;
vse te reči, ki jih je človeški um ustvaril, iz svojega stanja nepovezanosti s prostorsko-zavestjo, s Tišino,

deluj . ‘Main stream’ zdravstveni sistem, farmacevtska industija, k proizv čedalje več
reči, popolnoma ali v večji meri ga obvladuje želja po dobičku. Če bi našli čudežno zdravilo, ki ne bi
obljubilo dobička, ga niti ne bi proizvajali.

Vse te institucije in organizacije in korporacije; ekonomija, politika, sociala, izobraževanje, univerze. Veliko,
veliko je znakov , kjer reči enostavno ne delujejo več. In to je zaradi tega, ker prihajamo do
konca evolucijskega cikla, kar je . večinoma oprt na mišljenje. In ko pridete do konca
evolucijskega cikla poka povečan znak In enostaven razlog je to, da se
približujete koncu cikla. To ne pomeni, da je karkoli narobe s človeškim umom, ne pomeni, da se nikoli ne
bi smel zgoditi; ne! Bilo je prav, zgodilo se je, in to kar se dogaja sedaj je tudi popolnoma

Ampak moramo videti. je v vsakem posamezniku, ni le v strukturah, zunanjih
strukturah, ki jih je človeški um ustvaril. še vedno popolnoma ujeti v zavesti ega. So nekateri
mladi ljudje, še posebno tisti, ki se rodijo sorazmerno zavestnim staršem, že rodijo z več zavedanja kot
smo ga mi kdajkoli imeli, a to je še vedno manjšina. Še vedno je veliko mladih ljudi, ki se rodijo v okolje,
kjer prevladuje ego, in že v zelo zgodnjih letih letih kažejo znake velike nesreče, nepotrpežljivosti,
nenehnega vznemirjenja, hiperaktivnosti, agresije, celo nasilja, ali čustvenega nasilja. V vsakem
posamezniku se pokaže razen če je ta posameznik že . Vi ste le
začetek. Ampak dogaja se zelo hitro.

Moramo videti; ni le v v zunanjih strukturah, ampak tudi v vsakem posamezniku. se je
manifestacije enega ; ni le na vašem področju, kjer delate, je v ljudeh, je v vladah, je v
ekonomiji, je v korporacijah, ki so le podaljšek ega. Nikogar ni potrebno kriviti, “oh, škoda”.
Tako dober je občutek, ko krivimo te pohlepne direktorje teh korporacij in kar počno. Seveda počno, se
zgodi. In lahko jih zamenjate s katerem koli drugem egom in oni bodo počeli . Podobno je z
nepoštenimi vladami, revolucij in pravijo, “to je konec korupcije, končno, ljudje so
osvobojeni”. ova vlada prevzame oblast, kar pomeni drug eg , in čez tri ali štiri leta se zgodi
enako nepoštenje, popolnoma enako, mogoče še slabše. Tako da je ega po več v korporacijah; vse
kar jih zanima da rabijo proizvesti več. Več!

Torej, se šele začenja. Na zunanjem nivoju se šele začenja in tega bomo videli čedalje več.
Veliko institucij, organizacij, korporacij č, niso več uspešne. In povečuje se konflikt
in nasilje, ko vidimo še zadnje ostanke stare zavesti. Povečuje se zmeda v posameznih človeških bitjih,
povečuje se žalost, nasilje, depresija, zmeda, norost; poi tovetenje z norimi umskimi strukturami,
kolektivnimi prepričanji. to religija ali politika.

Vse to se dogaja; različne manifestacije konca ciklusa. In to je v redu, ne bi moglo biti drugače. In ko se to
dogaja, se novo že razvija, znotraj nedelujočih struktur, kjer nekateri od vas . Znotraj struktur,
kjer več ne delujejo, se razvija nekaj novega, in to je vaša zavest, vaša zavest je tam.

Do kolikšne mere se bodo morale stare strukture podreti in do kolikšne mere je možna transformacija od
znotraj, tako da se stvari spremenijo odznotraj brez popolnega porušenja, tega še ne vemo. To je odvisno,
od primera do primera, v nekaterih primerih se bo popolnoma porušilo, preden bo nastalo kaj novega, v

žejo

žavi

že delujete
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drugih primerih bo bolj nežen prehod, čeprav bo ne e še vedno tam, a bo mogoč malo bolj
nežen prehod, ko se spremeni od znotraj . In ko bodo tisti, ki predstavljajo staro zavest,
odšli; se .

Tako da ne moremo napovedati od institucije do institucije, od korporacije do korporacije, kakšno obliko
bodo prevzele, ali se bodo porušile ali se bodo preobrazile od znotraj. Vse kar lahko veste in za
kar ste lahko odgovorni vi sami, ta trenutek, notranji prostor v tem trenutku. In odzov te se na karkoli
že ta trenutek zahteva. Tam boste toliko časa, dokler ste tam potrebni. In če pride do nezdružljivosti med
tem kar ste in vibracijsko frekvenco vašega Bitja; ko se Prisotnost prebuja se vibracijska frekvenca
spreminja. In če postane nezdružljivost prevelika; med energijskim poljem okolice, kjer delate, in med vašo
vibracijsko frekvenco, potem se lahko zgodi, da boste izločeni; da se boste sami odstranili ali pa vas bo iz
tega okolja odstranilo življenje. Ampak če je okolje zmožno preobrazbe; potem boste vi, in tisti, kateri
gredo skozi notranjo preobrazbo, privabili druge in morda boste tam ostali, ker se bo svet okoli vas
preobrazil.

Tako da je zanimivo gledati, kaj se dogaja. Naj vas ne potegne v strah, nestrpnost.. Ne smete podcenjevati
kako pomembno je vaše stanje zavesti – v tem kar izkusite kot svet okoli sebe. Kako pomemben del, tega
kar izkusite kot svet, je vaša zavest. Kako pomembno je to. Do tolikšne mere, da lahko v Tečaju čudežev
preberemo, čeprav ne poizkušajte razumeti tega stavka. Vprašanje je bilo, “koliko ljudi je potrebnih za
rešitev sveta”. In odgovor je: “Eden. In to ste vi.” Vi ste mikrokozm s celotnega sveta.

To kar je znotraj vas, ta moč, je moč nemanifestiranega, Vira, Vsega č je neprimerno večja od
česarkoli v manifistiranem polju, od katerekoli strukture v manifestiranem polju. In nekatere strukture so
na prvi pogled precej velike. Ampak to ni nič, so le prah. Prah, pravzaprav ne prah, ampak molekule,
začasno razporejene v obliko določenih struktur. Vendar lahko se porušijo kar tako. In veliko teh struktur se
bo porušilo.

Komunizem je se je zdel tako globoko . Popolnoma nepremičen sistem, in celo ljudje znotraj,.. Lahko
ste videli predsednike Rusije, politične organe, ljudje tam sedijo, popolnoma vkopani in nepremični. In kot
da bi rekli, “tukaj se nič ne bo spremenilo. Nikoli. Strukture moči so tako zelo močne tu, da se tu ne bo nič
spremenilo. Tu smo.” In potem so šle mimo vojske z velikimi raketami in tanki in vojaki.. In ko ste to videli,
“tega zagotovo nič ne bo spodneslo”. In čez nekaj let je propadlo.
“Kaj je bilo to?” Odšle .
Karkoli so ljudje proizvedli v manifestiranem polju in se zd tako močno, vendar samo po sebi ni nič.
Jezus je v evangeliju rekel, ko obiščejo mesto, in apostoli pravijo, “poglejte ta tempelj, te velike stebre, te
velike kamne na katerih je templju zgrajen.” In Jezus odgovori približno tako, “to ni nič, je le prah. Lahko se
poruši v treh dneh.” Lahko se poruši v treh sekundah.

Tako lahko je biti in verjeti, da je moč tam zunaj. In verjetno moč, ki je prevelika za vas ali moč, ki
vas ogroža, in glede katere niti slučajno ne morete nič narediti ali spremeniti. Nič ni, v primerjavi

. Kajti to kar je znotraj vas je vir vsega življenja – “vi ste to”. In nič v manifestiranem polju ne more
biti večje od tega, karkoli manifestirano je kot prah dima, e le mehurček v primerjavi čnostjo va

.
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Strukture sveta imajo v sebi krhkost.

Vse se podira in v tem je nesigurnost. Vendar morate dovoliti, da se stvari podrejo. Tako se bo ustvaril
prostor za nove stvari v

žen prehod lahko zgodil

še
zavesti

življenju.
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Smo v izjemno potentnem obdobju, ko na Zemljo prihajajo najmo transformacije v znani
zgodovini, saj se odpira kvantni kozmi .

čnej
čni portal, da pospe

ši valovi
ši dvig zavesti na planetu

Dogaja se alkemi

Son
Alcyone v Plejadah.

Za la se je poravnava son

mo

Izjemen kozmi
22:10 UT , kar pri nas pomeni ob 23:10 in se zaklju 04:50 UT, pri nas 5:50, na sredini

preoda pa bo ob 01:29 UT, pri nas ob 2:29, kar pomeni da bo celoten prehod trajal 6 h 40 min. Venerin
prehod ozna

Pred tem bomo pri T-kvadrata, ki vključuje Sonce, Venero in Mars kar
nam bo dalo izjemno priliko za zdravljenje vseh dru

Pod vplivom vseh teh kozmi

Povezovanje z naddu

čni preod, odpiranje kozmičnega portala, ki v na čni sistem vna čano
čajo

čno dolgo časa, sedaj pa vstopamo v centrifugo, ko se je kozmično
dogajanje zgostilo v serijo izjemno močnih planetarnih dogodkov, ki bodo omogočali pospe

č, vedno bolj mučno in nevzdr čevega
mrka 21.5. povečano potrebo po spanju, kajti v nočnem času se te integracije dogajajo z večjo lahkoto, če
se upiramo preobrazbi v budnem stanju. Lunin mrk 4.6., ki mu bo sledil Venerin preod 6.6. in nato 21.6.

čno zaznamovale kristalno planetarno mre
če če čan vpliv na na čakajo v juniju imajo za nalogo, da

povzročijo, da se odtis bo
člove

čni mrk 21.5. je prinesel izjemen energijski prenos, saj je
č tudi za poravnavo s samim centrom galaksije Mlečne ceste in osrednjo zvezdo

če čnega in galaktičnega sestava, kar vpliva tudi na ponovno naravnavo v na
čnih sistemi in s tem pritok novih frekvenc na Zemljo. S tem se odpirajo poti ljubezni in bo
č čjo. To o čemer govori pot ljubezni se odigrava na velikem

kozmičnem platnu, kajti gre za zavestno razkrivanje povezanosti

člove čas preobrazbe, ki nas bo vodil v opu čanje
nasilnih načinov nadzora, kontrole, fizičnega nasilja in neusklajenih načinov dominacije tako na mo

Če se zatirana mo čno nasilje in nadzor, se

čni dogodek prehoda Venere čez sonce se bo odvijal 5.6. in se bo zaključil 6.6.2012. Začel se
bo 5.6. ob čil 6.6. ob

čuje zaključek enega cikla in začetek novega, na nas pa je s kak čin
bomo vstopili v ta nov cikel. Pomen izbire je v tem pogledu izjemno pomemben. Zdru

člove

ča luninemu mrku, ki bo pod vplivom

čnih dogodkov, ki bodo slu čevalec evolucije zavesti,
katere del smo in vsi tisti, ki so prebujeni bodo imeli prilo

čnih energij. Izjemno pomembno je zavestno prepoznavanje Biti in čutenje resnice
Jaz sem. Preseganje ega v njegovi vezanosti na strukture in sisteme je v tem času izjemno potentno, zato se
zavestno pripravite na ta prehod. V templju Divine pripravljam dve srečanji z namenom integracije teh
potentnih energij v na čas, ko povezujemo in zdru

čas
integriranega, uravnove čiste
zavesti Jaz sem to, kar sem. Preseganje identitet in kreiranje od znotraj navzven, iz sebe v svet je tisto, kar
je pred nami, če bomo to sposobni objeti in integrirati v sebi. Gre za izbiro vsakega posameznika in vendar
je dru

času in postavljanje vizije za prihodnost je tisto, kar bo v tem času bistvenega
pomena. Zavestno kreiranje prihodnosti in zavestno izbiranje enosti, povezanosti in ljubezni je v tem času
ključnega pomena. Kreirajte zavestno!

š son ša pove število
svetlobnih kod, ki povzro številne transformacije na našem planetu. O aktivacijah DNK in preobrazbah
na nivoju zavesti govorimo že resni

šeno prehajanje
v svojo izvorno frekvenco Biti. Verjetno zaznavate, kkao smo vsakodnevno dobesedno bombardirani s
svtlobnimi kodami, ki jih naša telesa integrirajo v svoj energijsko matrico ali pa se jim upiramo in nam je
zaradi tega vse skupaj vedno bolj odve žno. Morda ste opazili od son

še
poletni solsticij prinašajo na Zemljo energije, ki bodo mo žo in
bodo o š no š imele mo ša življenja. Vsi dogodki, ki nas

žanske brezpogojne ljubezni in ologram enosti usidra v kolektivno zavest
štva.

šlo ne le za poravnavo Zemlje, lune in sonca,
temve

ših
fizi žanska ženska
mo se poravnava z božansko moško

ženskega in moškega principa Boga. Ženski
in moški princip se poravnavata s svojo izvorno frekvenco ljubezni in volje, kar prebuja tretji aspekt, ki
pripada štvu in to je modrost. Vstopili smo v potentni š

ški kot
ženski strani. ška energija izraža kot fizi ženski aspekt kaže skozi
manipulacijo in vsi ti aspekti bodo na preizkušnji.

šno energijo in na kakšen na
ženi energiji Venera

in Sonca bosta na Zemljo prinašali energijo razsvetljene ljubezni in enosti v kolektivni zavesti. To nam bo
prineslo priložnost za masovno zdravljenje kolektivne zavesti in integracijo vseh polarnosti v ški
zavesti.

žinskih vprašanj in vseh težav v odnosih.

žili kot katalizator, oja
žnost da doživijo kvantni preskok pod vplivom teh

izjemno potentnih kozmi

š energijski sistem. Vstopamo v žujemo polarnosti
moškega in ženske v polnem zavedanju soustvarjanja in povezovanja teh aspektov znotraj nas. Prihaja

šenega in osredinjenega Bitja, ki je v svojem notranjem centru in deluje iz

ženje in povezovanje ljudi v nameri doseganja te povezanosti v vsakem posamezniku izjemno
potentno. Zato se povezujte in kreirajte v skupinah, s skupno namero in skupno vizijo.

šo v tem
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30. maj od 12:47 do 1. junij do 14:32, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij v
ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

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

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

1. junij od 14:32 do 3. junij do 14:33, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje energije v spolne
organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju,
če pa čutimo da se je treba proti nečemu boriti, pa to samo privabljamo v naše življenje.
Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

3. junij od 14:33 do 5. junij do 14:32, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih,
jetrih, kolkih.
Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to
odličen način boja s celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

4. junij ob 13:13 je polna Luna v ozvezdju Strelca. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na
katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.
Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustiti iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi
storijo, vendar se pri kakšnih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.
Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

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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Zelišča, za krepitev jeter, ali za boj priti celulitu, nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek
delovanja kot ponavadi.

5. junij od 14:32 do 7. junij do 16:18, 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.

Tudi rastline, ki jih izpulimo iz zemlje ob tem času, večinoma izpulimo s koreninami vred idealno za
odstranjevanje plevela.

7. junij od 16:18 do 9. junij do 21:23, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev.
Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

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

9. junij od 21:23 do 12. junij do 6:22, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov
telesa v teh dneh, deluje dvojno.

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

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.
Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.
Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.
Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las,
pojavi prhljaj na lasišču.
Ugoden dan za gnojenje rastlin.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v
tem času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.
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Dober dan za pranje perila

11. junij ob 12:42 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.

12. junij od 6:22 do 14. junij do 18:23, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje
napetosti iz glave, živcev glave, zob, oči.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli
glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.
Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam
poriva.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

14. junij od 18:23 do 17. junij do 7:25, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah,
vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno
narejeno v roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.
Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj
učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le
mogoče.

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

17. junij od 7:25 do 19. junij do 19:35, 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.

19. junij ob 19:35 je mlaj in sicer v ozvezdju Raka.
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.

19. junij od 19:28 do 19:43 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko
uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so želodec, prebavni sistem, trebušna
pripona, oprsje in prsni koš, jetra požiralnik, vse tekočine v telesu. Nič ni treba komplicirati. V tem času si
samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi omenjene predele telesa in to je to.
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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.

19. junij od 19:35 do 22. junij do 05:48, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za
afirmacije ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom,
vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo
ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj
boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.
Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

22. junij od 05:48 do 24. junij do 13:44, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje
energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte
težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje,
predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako
celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so
zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

24. junij od 13:44 do 26. junij do 19:16, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega
trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat,
razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem
prebave. V teh dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo okolico, če
boste spustili iz svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali
kaj vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli
katere lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.
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27. junij ob 5:31 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.

26. junij od 19:16 do 28. junij do 22:33, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij
v ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

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

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

28. junij od 22:33 do 1. julij do 0:05, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje energije v spolne
organe, trebuh, kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju,
če pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

Nasveti za vrtičkarje:

Gnojenje

Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah (od 4. do 19. junij), zemlja lepo posrka gnojilo
in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro pronica skozi
zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.
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Zalivanje vrta:

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

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 4. junij do 19. junij.

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

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

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

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

Do 4. junija in od 19. junija 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 kolkov:

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

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

Zvone Turk

Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

Mesec bo za vas intenziven, saj bo energija zelo podobna tisti v katero ste se rodili. Zdelo se vam bo, da
situacije poznate in obvladate, ko pa si jih boste pogledali tudi od blizu boste ugotovili, da to ni tisto, kar
ste pričakovali. Pozitivna drža ter vera in zaupanje v življenje vam bodo pomembni pomočniki v tem
mesecu. To bo mesec izjemnega učenja, prepoznavanja kaj so stvari, ki vam ugajajo, ki jih opravljate
radostno in kaj vas ovira in vam predstavlja tako imenovano »kramo«. Pomembno bo soo

Odpu
! Hkrati pa ohranjajte v svojem

Kristali, ki lahko pomagajo: Celestin, Sodalit

čanje s stvarmi, ki
v va č in opu čanje vseh struktur, ki vas bremenijo. Spomnite se naravnih
ciklov in kako vedno stvari odmrejo, da naredijo prostor za nove stvari. čanje bo za vas bistvenega
pomena

šem življenju ne funkcionirajo ve š
š

življenju vse tisto, kar vas veseli in navdušuje, ter vse, kar deluje.

Mesec bo izjemno intenziven in morda boste imeli občutek, da je pred vami še toliko stvari, ki jih morate
opraviti. V sebi boste začutili, da ste sposobni več, da ste sposobni reševati zapletene stvari in da je jasnost
razumevanja močno povečana. Pomembno je, da znate odpu Vaše baterije se
sproti polnijo in svoj zalet modro izkoristite tam, kjer vam koristi in na način, ki prinaša tisto, kar si želite
zase, kajti vse prepogosto pretirano skrbite za druge in nase pozabite. Naj bo to mesec, ko dovolite drugim,
da negujejo in crkljajo vas! Pomembno je, da si dopustite, da sprejmete, kajti darila vam bodo v tem
mesecu na dosegu roke,

Kristali, ki lahko pomagajo: Roževec, Turkiz

Junij je nedvomno vam pisan na ko vam bo mnoge priložnosti za druženja in modro je, da jih
izkoristite. S tem, ko boste več zahajali med ljudi, si boste odpirali nova vrata in dober glas se vedno širi v
deveto vas. V tem mesecu boste s svojo pripravljenostjo za druženje naredili veliko več zase, kot s trdim
delom. Junij je mesec za zabavo. Povabite svoje prijatelje na zabavo, dru v naravi, piknik, vesljanje po
reki ali zabavo na morju. Vendar pozor, nikar ne pozabite nase. Bodite pozorni na svoje potrebe in da
delujte v skladu s svojo naravo. Komunikacija in potrpežljivost sta lastnosti, ki vam v tem mesecu
zagotavljata uspeh. Bodite pozorni in svojo vihravost pospravite na varno, še posebej v prometu in na
potovanjih. Ne pozabite na masa na toplem ob vodi

Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Žad

Morda se vam bo zdelo, da stvari v tem mesecu obvladujete, vendar ni odveč spomniti, da sta
prilagodljivost in odprtost kvaliteti, ki pomagata odpreti prava vrata. Rigidnost in trmoglavost se ne bosta
obnesli in namesto da se bojujete z mlini na veter, se prepustite. Predajte vsa bremena božanskemu v sebi.
V mozaiku življenja se pogosto tako osredotočimo na drevo, ki je tik pred nosom, da izgubimo pogled na
širino in veličino celotnega gozda, pogled od daleč. Morda boste imeli občutek, da je vaše življenje
naenkrat postalo težje, da niste več tako svobodni in da se zapirate vase. Tudi to bo minilo! Breme starih
stvari, odnosov, spominov, načinov razmišljanja in delovanja enostavno odložite in si dajte dovoljenje, da
se v tem mesecu igrate. Otro

. Dru
Kristali, ki lahko pomagajo: Labradorit, Čaroit

š

šenje ob dajanju tistemu, ki daje.

žo. Prinesel

ženje

žo ali vikend in to izberite zase. Seveda pa je to tudi
primeren kraj za druženja s prijatelji.

ška igrivost in sposobnost odpuš
žite se z otroci, ki bodo v vas prebudili vašo otroško navihanost in igrivost.

čati brez kritike in sojenja.

če boste le pripravljeni odpreti roke in sprejeti to, kar vam je namenjeno. Ne
pozabite, da s tem, ko zavrnete darilo v resnici onemogočite navdu

čanja vam bo v tem mesecu v izjemno
pomoč
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Junij vam bo pokazal, kako dobro ste opravili svojo notranjo inventuro v prejšnjem mesecu. Imeli boste
močno podporo okolice in sijali boste v vsem svojem blišču. Opaženi boste na vsakem koraku in naj vam je
to všeč ali ne boste postavljeni pod reflektorje na svojem odru življenja. Vaše diplomatske
sposobnosti bodo blestele. S svojo toplino in odprtostjo boste imeli priložnost spoznati mnogo novih ljudi
in življenje vam bo ponudilo mnoge nove priložnosti. Vendar pa morate biti budni in pozorni, da jih boste
uzrli in jih nato še izkoristili. V vsej aktivnosti pa nikar ne pozabite nase, vzemite si čas za počitek in za svojo
družino. Držite se svojih dogovorov in ostanite v stiku z modrostjo, ki jo nosite v sebi.
Kristali, ki lahko pomagajo: , Flurit

Mesec bo za vas čas počitka, zato se nikar ne silite s pretirano dejavnostjo in si dovolite, da se napolnijo
vaše baterije. Življenje je sestavljeno iz ciklov in počitki so pomemben del
našega življenja. Sedaj je čas za počitek, za usmerjanje vase, za ugotavljanje kaj si v resnici želite in da si
ponovno daste dovoljenje za sanjanje svojih življenjskih sanj. Globoko v vas se rojevajo nove ideje in sedaj
je čas, da jim v notranji tišini prisluhnete. Poglobite se v svojo notranjost, preberite kak

Sedaj boste sejali vse tisto, za kar boste nato skrbeli in kar
boste želi. Umirite se in prisluhnite sebi, pojdite v svoj notranji sveti prostor in uživajte. Za zabavo bo še
čas!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Safir

V juniju svoje odločitve sprejemajte mirno in preudarno. Čeprav se vam bo ob izjemnem razpletanju
notranjih vizij zdelo, da je čas za akcijo, je modro še malce počakati. V tem mesecu boste ideje razvijali ter
načrtovali, zato vedno s seboj nosite beležko v katero si boste svoje intuitivne prebliske lahko zapisovali.
Edina omejitev temu kar lahko dosežete, je v vaši glavi, zato si dovolite in razširite krila domi . Ker sedaj
že bolj jasno veste, kaj si želite, prepoznavate tudi, katere veščine so potrebne, za dosego vaših ciljev. Sedaj
ni čas za hitre akcije, še vedno ste v bolj umirjeni energiji in morda je čas, da preberete kakšno novo knjigo,
obi . Za akcijo bo bolj primeren naslednji mesec.
Kristali, ki lahko pomagajo: Sugilit, Kunzit

Naglica bo zaznamovala prvi poletni mesec, kajti stvari se bodo začele odvijati z veliko hitrostjo. Spoznavali
boste nove ljudi in nove priložnosti vam bodo nenehno sledile. Za vaš umirjen značaj bo dogajanja kar
malce preveč, zato si nikar ne pozabite občasno vzeti trenutka zase, v svoji »jami« in se uskladiti s seboj.
Akcija bo tista, ki bo v tem mesecu potrebna, saj je od vas odvisno katere dele svojih sanj boste uresničili in
katerih ne. Vse tisto, kar ste do sedaj gojili v svojem umu ima priložnost, da se udejanji, in vse je odvisno
samo od vas in od vaše sposobnosti slediti, prepoznavati in izkoristiti priložnosti na poti. Mesec je
primeren, da svoje sanje daste v prakso. izkoristite ga! Bodite hitri, odzivni in konkretni!
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Moldavit

Akcija prejšnjega meseca vam je bila pisana na kožo in temu sedaj sledi malce bolj nežna in umirjena
energija, ki vas bo s svojo vztrajnostjo potisnila naprej na vaši poti. Vse tisto kar ste si zastavili in aktivno
začeli ustvarjati bo le še raslo in se večalo. Dobilo bo energijo širitve in stalnost. Ukoreninite se, za vas bo
prizemljenost bistvena v tem mesecu. Pomembno je, da nadaljujete z uresničevanjem svojih želja in stila
življenja, ki si ga želite. Bodite zvesti sebi in se osredotočite na uspeh, na svojo željo po lepoti, uspehu,
boljšem in bogatejšim življenjem. Kajti vse tisto, čemur boste v tem mesecu namenili svojo pozornost in
energijo, se bo v prihodnjih mesecih udejanjalo, zato vztrajajte. Dobro odpu

!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Jaspis

Čaroit

Čas je, da si malce oddahnite.

čete kak nov seminar in se

čajte in predvsem
manifestirajte v tem mesecu, kajti modro je, da če

šno dobro knjigo in
predvsem bodite odprti in prisluhnite drugim.

šljije

š še malce razgledate

š
železo kujete, dokler je vro
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Lavandula angustifolia, latinsko ime sivke izhaja iz besede lavare,kar pomeni »umivati, spirati« in se
verjetno nanaša na njeno uporabo v kopeli.
Sinonim: lavendel, lavanda, ozkolistna sivka, kofendl, lafendl, sivač, špiknada

Sivka izvira iz arabskih dežel in je stara vsaj 2500 let. Leta 600 pr.n.št. so jo prinesli z grškega otoka Hyeres in
jo razširili po vsej Evropi. Zaradi svežega vonja so jo stari Grki in Rimljani uporabljali za odišavljanje kopeli in
prostorov. Angleška kraljica Elizabeta I pa jo je uporabljala kot toaletno vodo. V srednjem veku so sivko
uporabljali za preganjanje uši, od 15. stoletja naprej pa so izdelovali tudi parfum sivke. V srednjem veku so
tudi domnevali, da sivka odvrne kugo. Po pripovedkah naj bi kuga prezrla srednjeveške izdelovalce rokavic,
ljudje pa so to povezovali s sivko. Od takrat je veliko ljudi na kužnih območjih nosilo snop posušene sivke
med oblačili.

V Ameriko so jo pripeljali prvi priseljenci na začetku 17. stoletja. Mnogo kasneje, med prvo svetovno vojno,
pa so sivkino vodo uporabljale medicinske sestre, saj deluje antibakterijsko.

Vpliv eteričnih olj na fizično in psihično počutje ljudi je obširno raziskoval francoski kemik Rene-Maurice
Gateffosse, ki je tudi prvi vpeljal pojem aromaterapija. Zdravilno moč eteričnih olj je odkril po naključju.
Namreč, med delom v laboratoriju mu je zagorel del roke, ki jo je pogasil kar z eteričnim oljem sivke, saj je
bila tisti moment edina tekočina v bližini. Opazil je, da so se opekline izredno hitro pozdravile brez
kakršnihkoli hujših posledic.

Prava sivka spada v družino usnatice (Lamiaceae), je do pol metra visok polgrm z ozkimi, nasprotno
nameščenimi in srebrno sivimi dlakavimi listi. Na poganjkih, ki poženejo spomladi, so listi večji in manj
dlakavi. Vijoličasto modri cvetovi so na vrhu poganjkov združeni v navidezna vretenca, tako da je socvetje
podobno redkemu klasu. Prašniki so štirje, dva daljša in dva krajša. Cveti od julija pa do septembra. Prava
sivka raste na suhih in skalnatih območjih. V Sloveniji ne raste divje, pač pa jo gojijo po vrtovih. Na vrtu
najraje raste na sočni legi s prepustnimi, po možnosti apnenčastimi tlemi. Vsekakor je ni potrebno gnojiti,
saj na rodovitnih tleh razvije le veliko listov in le malo cvetov. V južni Franciji, Dalmaciji, severni Afriki, Grčiji
in Iranu jo veliko gojijo za pridobivanje eteričnega olja z destilacijo.

Cvetove sivke se lahko nabira vse poletje, najboljše pa jih je nabirati tik preden se cvetovi odprejo, saj
takrat vsebuje največ zdravilnih učinkovin. Obstaja od 25 do 30 vrst sivke, ki pa se razlikujejo po barvi
cvetov (beli, rožnati in temno modri) in po barvi ter velikosti listov. Najbolj razširjeni vrsti sta prava sivka (L.
Angustifolia) in lavandin (Lavandula x hybrida), ki je križanec med pravo sivko in širokolistno sivko. Eterično
olje lavandina vsebuje več terpenov in tudi kafre, zaradi česar ima tovrstno eterično olje malo ostrejši vonj.
Nekateri zato trdijo, da je eterično olje lavandina slabše kvalitete v primerjavi z eteričnim oljem prave sivke.
V parfumeriji se veliko uporablja eterično olje širokolistne sivke (L. Latifolia) in lavandina (L. Hybrida), saj ti
dve vrsti vsebujeta veliko več eteričnega olja kot ostale vrste. Medicinsko pa sta uporabni predvsem vrsti L.
angustifolia ali L. spica.

Sivka vsebuje od 0,5-1,5 % eteričnega olja, ki je sestavljeno iz več kot 100 različnih komponent. Ena izmed
glavnih komponent je linalol, ki je po strukturi monoterpenski alkohol. Poleg linalola je pomembna
komponenta tudi linalil acetat ter majhne količine borneola, izoborneola, cineola, kumarina in kafre. Sivka
vsebuje tudi čreslovine lamiacejskega tipa (12 %) ter saponine, smolo in grenčine.

Masiranje senc in tilnika s pripravkom eteričnega olja sivke (10 kapljic olja sivke in 25 mL nosilnega olja)
zelo pomaga pri hudih glavobolih (tudi v primeru sončarice) ali ob prvem znaku migrene. Olje za masažo (1
mL sivkinega in 25 mL nosilnega olja) pomaga predvsem pri razbolelih mišicah po vsem telesu. Spiranje las
s kopeljo sivkinega olja (10 kapljic olja v vodi) ali prečesavanje las z gostim glavnikom, na katerega
nanesemo nekaj kapljic sivkinega olja, se dobro obnese proti ušem. Vtiranje pripravka sivkinega olja po
prsih (1 mL sivkinega olja, 5 kapljic kamiličnega olja in 10 mL osnovnega olja) pomaga umiriti krčevit kašelj
pri astmi in bronhitisu. Z natiranjem sivkinega olja (zredčeno z vodo) na mestih pikov žuželk zmanjšamo
bolečino in preprečimo morebitno vnetje. Eterično olje je tudi sestavina mazil proti revmi, saj spodbuja
krvni obtok in blaži bolečine. Eterično olje sivke je velikokrat tudi sestavina različnih pripravkov proti
kožnim boleznim z močnim srbenjem, ker deluje razkuževalno (antiseptično) in protivnetno.



KO ZAD I . . S I V K AŠI .KO ZAD I . . S IVKAŠI .

Poparki cvetov sivke delujejo šibkeje kot eterično olje, vendar prav tako pomaga pri živčni izčrpanosti,
depresijah, razdražljivosti, glavobolih, nespečnosti ter krepi živčni sistem, kar je tudi klinično dokazano. Čaj
sivke tudi odpravlja vetrove in spodbuja izločanje žolča. Čreslovine v sivki preprečujejo driske, posebno
takrat kadar so te posledica neželenega vrenja v črevesju. Sivka tudi velja kot sredstvo, ki blaži kašelj,
pomaga pa tudi pri astmi. Ustna vodica iz cvetov sivke dobro učinkuje pri neprijetnem zadahu iz ust. Čaj iz
cvetov sivke se lahko uporablja tudi za zdravljenje aken ter za nego občutljive kože. Danes sivko veliko
uporabljajo tudi v kopelih pri vegetativnih distonijah (nevrološki sindrom s trajnimi mišičnimi kontrakcijami,
ki povzročijo zvijanje in nenormalno držo delov telesa) in pri živčnih težavah v menopavzi.

Sivko lahko uporabite tudi kot začimbo pri kuhanju. Uporablja se kot dišava v džemih, sadnih solatah,
želejih, lahko pa pripravite tudi odličen kis. Mlade liste sivke lahko dodate kot začimbo ribam, divjačini in
raznim pikantnim omakam. Če vejico sivke položite na žareče oglje v ražnju, dobi meso odličen priokus.

Eterično olje sivke je eno izmed redkih eteričnih olj, ki ga lahko uporabimo nerazredčene direktno na koži.

Sivka odganja komarje, molje in druge insekte. Cvetoče poganjke obesite v omare, da zavarujejo in
odišavijo perilo. Na vrtu pa preprečuje naseljevanje uši na sosednjih rastlinah.

V cvetovih sivke je veliko nektarja, iz katerega lahko čebele naredijo zelo kvaliteten med.

vir: zdravilnerastline.si

vir slika: gardenofeaden.blogspot.com/2012/02/lavender.html



SUP ER HR ANA . . M SM.SUPER HRANA . . MSM.

MSM ( methyl-sulphonyl-methane) je prehranska oblika naravnega žvepla, ki je pomembna sestavina pri
tvorbi kolagena, elastina, hrustanca in keratina. Skrbi za prožnost, moč in krepitev mišic, kosti, sklepov in
notranjih membran. Še posebej pa krepi lase, kožo in nohte. Zadostne količine žvepla v telesu pomagajo do
bleščeče polti, sijoče kože in mineraliziranih las. Žveplo pogosto imenujejo tudi "mineral lepote". Po
raziskavah sodeč pa je pri večini prisotno pomanjkanje žvepla v telesu, ki narašča s starostjo.

Mineral lepote, MSM ali DMSO2, je oblika naravnega organskega žvepla, ki je temeljni gradbeni material
življenja in je navzoč v vseh rastlinah in živalih. Žveplo je osmi najpogostejši element v človeškem telesu.
Pomemben je pri nastajanju tkiv kakršna so rdeče krvničke, mišice, koža in lasje. je ena glavnih
sestavin pomembnih aminokislin, ki so gradbeni materiali proteinov. Je

.

MSM je dodatek k prehrani, ki telo oskrbi z biološko aktivnim žveplom v hranilni obliki različnim sistemom
v telesu. Čeprav ga je v naravi sicer veliko, se hitro uniči s toploto, sušenjem in pri obdelavi hrane. Pri
dietah, ki ne vsebujejo veliko surovega, svežega in neobdelanega sadja ter zelenjave in mleka, je vnos
MSM-ja s hrano najbrž premajhen.

. V obliki dežja pade nazaj na zemljo in postane
hrana in hranilo za vse zemeljske organizme. MSM je visoko koncentriran v rastlinah, izpostavljenih
obilnemu deževju npr. skorja borovcev, divjih trav, aloe vera itd. MSM je pridobljen z ekstrakcijo iz teh
rastlin in je na voljo v kristalih ali kosmičih.

saj jih naredi bolj prepustne in s tem dovoli,
da hranljive snovi in voda lažje prehajajo v celice. Z večjo prepustnostjo celic pa se strupi in odpadne snovi
lažje izločajo.

Raziskave so pokazale da
.

Pri lokalnem nanosu MSM minerala se je pokazalo brez brazgotinjenja.

Pomaga žveplo je sestavni del inzulina, ki pomaga razgrajevati
ogljikovodike, poleg tega pa žveplo pomaga telesu ohranjati ravnovesje med alkalnostjo in zakisanostjo.

Pomaga pri z izenačenjem pritiska na obeh straneh celičnih zidov ublaži
vnetje mehkega tkiva in tako pripomore k zmanjšanju bolečine pri artritisu in revmi

Kot analgetik lajša bolečine in zmanjšuje vnetja in mišične krče. Razširja krvne žile in tako povečuje krvni
obtok. MSM pomaga pri izboljšavi gibljivosti sklepov, zmanjševanju otrdelosti, oteklin in bolečin. Da bi
hrustanec, sklepi in sinuvialna tekočina ostali prožni in zdravi, potrebujejo žveplove spojine. MSM oskrbuje
telo z biološkim žveplom, ki neposredno poskrbi, da se obnovi hrustanec v sklepih.

MSM lajša bolečine in vnetja na več načinov. Bolečinskim impulzom prepreči njihovo pot po
vlaknih C v živcih. Ta vlakna pošiljajo sporočila o bolečinah z mesta poškodovanega tkiva v telesu do
možganov.

MSM prav tako blaži vnetja. Vnetja lahko ustvarijo pritisk na živce in drugo tkivo in tako povečajo
bolečine.

MSM pospešuje krvni dotok, kar izboljša zdravilni proces.

MSM zmanjšuje mišične krče stanje, ki je nenehno navzoče pri poškodbi mišično-skeletnega
sistema.

Pri nakupu MSM je potrebno biti pozoren, da ni proizveden iz naftnih derivatov, kot to počne veliko
trgovcev po svetu.

Žveplo
bistven za zdrave vezi, kite, sklepe

in za pravilno delovanje encimov, hormonsko ravnovesje in pravilno delovanje imunskega sistema

MSM nastaja pri rastju alg v oceanih in izhlapeva v oblake

Nekaj prednosti MSM za kožo:
MSM pomaga pri ekcemih, psoriazi, rosacei, aknah, dermatitisu, luskavici in

prhljaju

hitrejše celjenje ran

vzpostavljati primerno pH ravnovesje kože

zmanjšanju oteklin in vnetij

Glavni koristni učinki pri ljudeh

Pozor!

PlanetBIO MSM je rastlinskega izvora in je pridobljen iz gensko nespremenjenega lanu
in koruze.

MSM pomaga pri obnavljanju, zdravljenju in prožnosti celic,
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V tem enodnevnem druženju bom z vami delila kako spremeniti svoj pogled na svet in kako v
svojem življenju kreirati, kako zavestno ustvarjati v svojem življenju to, kar si želite. V resnici gre le
za to, kako se učinkovito naravnavati na frekvence tistih vzporednih realnosti, ki jih izbirate in jim
dopuščate, da se zgodijo v vaših življenjih.

Pred nami je izjemen vikend soustvarjanja in zavestne kreacije. Če ste pripravljeni sprejeti
odgovornost za svoje življenje in izbirati zase najboljše, boste dobili uporabna orodja, kako
namesto reagiranja in odzivanja na zunanji svet ustvariti svet, ki je v skladu z vašim življenjskim
»klicem«.

Na svetu nismo, da bi živeli kot enostranska bitja, objeti moramo oba dela sebe. Tukaj smo kot
ljubezen, ki objema oba pola. In to počnemo nenehno, nikoli ni konca. Ko zaključimo z eno lekcijo
se začne naslednja. Vedno znova in znova. Karkoli naredimo, dobro ali slabo, pozitivno ali
negativno, nam to služi, saj nas uči o ljubezni. In ko si dovolimo biti človeški in objamemo svojo
človeškost, se približamo božanskemu.

D-Wave je nova paradigma soustvarjanja, zavestne izbire, izpolnjenosti in sprejemanja polne
odgovornosti za svoje izbire in za svojo kreacijo. Bodite del božanskega vala D-Wave.

Na tem notranjem popotovanju boste spoznali kako ustvariti sebe, brez iskanja sebe in brez
popravljanja svojih napak. Kako namesto tega kreirati sebe:

Razlika med egom in višjim jazom
Kako prese
Notranja tehnologija sočutja in hvaležnosti
Pot Ljubezni
Jaz sem to, kar sem
Razlika med znanjem in domišljijo
Kreacija poteka iz prihodnosti v sedanjost
Najprej morate verjeti, da bi to uresničili
Pomen namere
Kako ob

Magnetiziranje
Utele
Pomen vizualizacije in izjave moči
Odgovornost za izbire
Uresničite svoje sanje!

D Wave Pot Ljubezni se bo razkrila skozi celodnevno druženje od 9. do 18. ure z
odmorom za kosilo med 13. in 15. uro v templju Divine na Miklošičevi 13. Prispevek 108€.

či Ego namesto da se borimo z njim

čutenje spreminja va
Čutenje

šo usodo

šenost in pomen telesa na poti Ljubezni

9.6.2012
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Venerin tranzit prina

Ker vas

popust na vse moje storitve feng shui svetovanj, energijskega

Popust na uravnove s ponovno povezavo, kjer je ena seansa 44€ za 30 minutno sre

ša s sabo energije ljubezni, lepote, navdiha, kreativnosti, potrebo po tem da
sijemo to kar smo.

želim v tem premiku podpreti tudi z energijo lepote, ki nastaja pod mojimi rokami in ki mi
prinaša izjemne navdih, sem se odlo

š še
do 100m2 280€, s popustom ta mesec 224€ in za stanovanja do 100m2 180€ s popustom 144€,
vsakih dodatnih 100m2 je dodatno 120€. Velja za vsa naro

šanje

škega podjetja živite na
sre

ženske so na voljo posnetki predavanj Ženska v svoji
polni mo Ženska v svoji polni mo

šate.

Na voljo pa so tudi zvo
življenja

Spomladansko š

čila, da v juniju ponudim:

či čenja prostora, ki je za hi

čila od 1.6. do vključno 15.6.2012

čanje

Popust na individualna svetovanja, namesto 108€ je cena individualnega srečanja za 1,5 urno
srečanje 88€ za naročila do 15.6.2012

popust na slike samorogov in DivineArt alike, ki so razstavljene v templju Divine, katerih
redna cena je 444€

bodo vsi izdelki DivineBeads na voljo z popustom v templju Divine,
ter ves Shankari nakit s popustom

Na voljo so tudi kristalne sklede ameri ki jih lahko do
čanju ob Venerinem tranzitu 5. in 6.6.2012

Za in spolnost,
či in svetost in či in njeni notranji cikli. Vsak zvočni posnetek je

20€, ob plačilu dobite dostop do spletne strani, kjer predavanje lahko poslu

čni zapisi notranjih popotovanj:
Drevo

či čenje zavesti
Prebujanje kreativnega potenciala, talentov in darov

Več informacij na e-mail taja@divine.si

20%

40%

5. in 6. in 7. junija 20%
40%

Crystal Tones,

čiŽenska v svoji polni mo



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

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami
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Undine by Josephine Wall

Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineAwakening coaching vodi ljudi nazaj k sebi, saj imamo v sebi vse kar
potrebujemo, da najdemo stik s svojo izvorno Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi

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

vam čete na

či čenja prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj.

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

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si

www.josephinewall.co.uk


