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Pozdrav svetlobe !
Ah, čas prehiteva po levi in ko si v Indiji, si res na “indian time” počasi in časi. Vsa tale evforija
zahodnega sveta me čisto nič ne navdu

člih 200 km 5 ur vo
časi in časi se kar privadi

čni. Resnično čuti
ča do bede in vse kar

lahko rečem je samo resnica, ki mi jo je na poti v Delhi na nekaj kilometrih nad zemljo razkrila mlada
stevardesa iz na če
k sebi. Kljub njenim čisto posebnega. In res je
bila. Dobila sem

če ste v teh dneh zelo razdra
čane in zaradi

čano čne plazme. Zaradi tega lahko prihaja do kratkih stikov v
va če ne spu čate teh energij skozi svoj sistem, se jim upirate ali se zapirate,
se bojujete z intenzivno energijo, ki prihaja, se to lahko ka čin, sitnosti in
nihanja v razpolo

ča dvema mrkoma konec meseca in v začetku junija. Kolektivna temna noč ega se začenja,
kajti staro mora umreti, da naredi prostor za novo. In s tem se moramo soočiti vsi.

Majska

čnih meditacij je ljubezen.
čnemo z novim notranjim popotovanjem na temo Prebujanja kreativnosti in svojih

talentov.

Taja Albolena

še bolj po
šuje, pravzaprav vidim ogromen razkorak v stresu, ki ga na

zahodu ljudje doživljamo in ko takole opazujem koliko naše energije ujamejo mediji, pa reklamna
industrija, pa strahovi in apatija me ima, da bi šla kar nazaj v ljubi mir in stik s sabo, ki ga Indijci imajo
navkljub temu, da rabiš za pi žnje, kar je za nas zahodnjake nepojmljivo. Ampak ko si
na njihovem po še bolj po š. Razlika je tudi v tem, da tam ne vidiš depresivnih
ljudi, tudi tisti, ki živijo s 500 rupijami na mesec, z manj kot 1$ na dan so sre š
zadovoljstvo in neko nerazložljivo pomirjenost z življenjem. Videli smo vse od bliš

ših logov; Indijo moraš doživeti, ni je dežele, ki bi ji bila enaka in vedno znova te pokli
številnim destinacijam je povedala, da je Indija nekaj

številna darila, kot je napovedala deva preden sem šla.

In žljivi in imate težave s komunikacijo, predvsem s telefoni in internetnimi
povezavami ne obupujte. Aktivnosti na soncu so pove številnih izbruhov do Zemlje
prihaja pove število solarnih neviht in son

šem energijskem telesu in š
že v obliki nerazložljivih bole

ženju.
Polna luna v vesku je bila zelo intenzivna in do naslednje polne lune se bo energija stopnjevala, saj
bomo pri

številka in maj v celoti bo v duhu ljubezni in pot ljubezni je tista, ki me vodi v neslutene globine
in širine. Šiva in Šakti sta mi dala vetra in izjemno se veselim meditacijskega druženja v tem mesecu.
Tema mese
Konec meseca pa za

MISEL MESEC AMISEL MESECA

Ljubezen je samodejna; razodeva se v radosti,
lepoti, resnici in celo v solzah.
Ljubezen živi ta trenutek:
niti ni izgubljena v preteklosti
niti ne hrepeni po prihodnosti.
Ljubezen je ZDAJ!

-- Leo Buscaglia



Če smo se skozi na čanja ukvarjali z odpiranjem in opu čanjem vsega kar ne potrebujemo
več, je zdaj čas, da se pove

čnemo

čila in p

ša dosedanja sre š
žemo s svojim notranjim božanskim kreativnim potencialom.

Naše 28 dnevno druženje nas bo vodilo globoko v notranjost, da objamemo svoje zaklade, svoje talente in
potenciale in jih za živeti v svetu zunaj sebe.

o prejetju potrdila vplačila vam pošljem vaše uporabniško
ime in geslo s katerim boste na spletni strani vstopali na kodirano stran, kjer boste za vstop
morali uporabiti ime in geslo.

Notranje popotovanje vodi .

Ob prijavi dobite vse podatke glede pla

28 dni je cikel našega eteri
žganih in tako lahko v tem žamo svoj pogled na stvari

in svet,

šo in prebujanje draguljev, ki jih nosimo v sebi.

Pomembno je prepoznati, da smo le kanali, skozi katere te
ža skozi nas. Kreativnosti ne moreš najti zunaj sebe, lahko jo prebudiš v sebi in postaneš njen

prevodnik, kanal za božansko, da se izrazi skozi tebe. Kreativnost je sila, ki te postavi na neznana tla, ki te
vodi v neudobje in na neznane terene in pogosto potrebujemo vero, da sledimo navodilom, ki jih
prejemamo. To notranje popotovanje je sestavljeno na tak na

še izražanje, da vas bo vodilo in v vas spodbudilo navdihe, usmeritve in hkrati ustvarilo jasnost glede
smeri in na

žansko deluje skozi vas, da postanete kanal za božansko.

Kreativnost morate hraniti, tako kot je lepota eden od tistih aspektov, ki vas še bolj odpre in približa vaši
duši. Skozi naše druženje bomo spoznavali razli

žimo ljudem in svetu in vse kar delimo se nam vra ži. Gre za
pretok, ki ga moramo vzpostaviti in z njim te

šo je
zato klju š kreativni potencial, da se prebudi in v polnosti razkrije. Vaši talenti,
sposobnosti in notranje veš živijo
lahko le skozi njihovo aktivno uporabo.

Vse kar morate storiti je, da si dovolite in ste kreativni!
Potujte z nami v svoj notranji svet.

čnega telesa v katerem prevzame nove navade in nove aktivnosti, vzpostavi in
utrdi nove povezave v mo časovnem obdobju preobra

če si le dopustimo.

Kreativnost je darilo s strani boga in kreativnost je nekaj kar je v nas. Ni se je treba naučiti, potrebno jo je
prebuditi. Znotraj tega notranjega popotovanja boste spoznali kaj je kreativnost in katere kreativne
potenciale nosite v sebi. Gre za intenzivno povezovanje z du

če kreativna energija in da se ta kreativni
potencial izra

čin, da vam bo dalo v roke potrebna orodja za
va

činov, kako te svoje potenciale dati v akcijo.

Čas je, da si dovolite, da bo

čne aspekte kreativnosti.
Kreativnost je dejanje zaupanja in zaupati moramo, da bomo vodeni kako, kdaj in kje svoj kreativni
potencial deliti z drugimi, kajti njegova značilnost je, da ga imamo vedno več, bolj ko ga delimo z ljudmi in
svetom. Skozi kreativnost slu ča in nam slu

či.

Kreativnost ima mistično noto in v njen ni ničesar logičnega. Skozi tisočletja so umetniki govorili o navdihu
in kreativnosti kot o nečem nezemeljskem, o nečem, kar je onkraj materialnega, kar je povezano z angeli in
bogom. Navdih je bil pogosto interpretiran kot sila, ki te dvigne in te vodi onkraj zamisljivega. Stik z du

čnega pomena za na
čine vsak dan čakajo na to, da jih osvobodite in začnete uporabljati, kajti za

Taja Albolena

www.divine.si
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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.

Dejstvo je, da ta svet vedno ravna z nami tako, kot mi ravnamo z njim. Svet je le ogledalo nas samih. Vaše
življenje, vaše vedenje, vaš karakter, kako se vi vedete do drugih, vse to prejmete nazaj. Vse se vrača.
Dejstvo je, da morate biti to, kar želite, da imate. Pogovorili se bomo o nameri, ki je tista, ki nam pomaga
kreirati sebe.

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

Notranje popotovanje vodi .Taja Albolena

ČI . . . D-WAVE POT L JUBEZNISTO SV EŽ EČ I . . . D - WAV E POT L JUBEZNISTO SV EŽ E



Smo v intenzivnem pritoku sončne plazme in sončnih neviht v Zemljino ozračje, kar vpliva tako na vzorce
vremena kot tudi na na čutje. Povečano

čanega
pretoka svetlobe, kar je napovedala izjemno posebna polna luna, ki je označila tudi budistični praznik
Vesak. To svetlobo, ki se zliva na planet lahko izkoristite za kreiranje in soustvarjanje sveta, kot si ga

Če v zadnjem času čutite fizično nelagodje, glavobole, nerazlo čine v telesu to
nakazuje, da se upirate tem povečanem pretoku svetlobe skozi va

čno kodo 5-5-5, kodo obnove in novega rojstva. Pet je tisto
čanje starega, da naredimo prostor za novo. Gre za frekvenco svobode,

spremembe in novih prilo
četek novega notranjega popotovanja, ki je namenjen vsem tistim, ki

Če je bila namera spomladanskega či čenja, da naredimo prostor je zdaj čas, da
zavestno ustvarimo to, kar si

čenosti. Svetloba, ki se spu ča na Zemljo aktivira te kvalitete v na se te
kvalitete je majska super luna

ča sončnemu mrku in ta prazna luna bo oznanila nov začetek podprt z bo
čanju LaLuna. Polna luna 4.6.2012 pa nam prina

čan pretok informacij in kod potrebnih za poletni solsticij 21.6.2012. Pred nami je tako izjemno
potentno časovno obdobje, ki nas pripravlja na velike prehode in transformacije.

Ko sem se po prihodu z Indije prvi dan vozila po Ljubljani sem poslu
č sem z veliko zabave spremljala

dogajanje in napovedi. Tokrat me je prvič resnično zadelo; Ja res bo konec sveta, vendar ne na način kot si
predstavlja večina prebivalstva na Zemlji. Konec sveta se

čitenosti, ko nas situacije odpirajo krutosti realnosti v kateri
časa spu čamo v temno noč ega, ko bo treba preseči ta aspekt sebe, ko bo potrebno

pozdraviti ločenost v sebi, zavoljo pre Čas razpada nas bo povezal in bo v najbolj drastični in
dramatični obliki poskrbel za to, kar bi lahko naredili tudi na bolj mehak in ne čin, če bi bili voljni
prisluhniti sebi, svoji notranjosti, svojemu notranjemu vodstvu. Bo

čno dviga iz notranjosti nas bo prisilil v povezanost in odprtost in bojim se, da bomo to dosegli na
najbolj dramatičen mo čin, ker nismo voljni in sprejemljivi. Naj se zgodi zlepa ali zgrda, zgodilo se bo,
od vsakega posameznika pa je odvisno kako se bo ta transformacija zgodila v njegovem

čila, ali kar izginila. Od izbire vseh nas je odvisno kak
če ne bo re

čil Yesua, kot so jo učili mnogi mojstri, kot jo je učila Marija Magdalena in vsi njeni nasledniki tista, ki nam
ka časih. In čas je, da sprejmemo polarnosti, da sprejmemo ločenost, da se prenehamo
boriti in enostavno izberemo drugače.

čela drugo fazo prebujanja bo

četku junija pričakujemo zanimive dogodke na to temo.

Maj nam prina

še obnašanje in predvsem na telesno po število fotonov, ki pulzirajo
skozi naša telesa lahko vpliva na nelagodje in nervozo pri ljudeh. Maj je na sploh mesec pove

želite.
Vsi imamo to sposobnost, da sprejmemo in uporabimo svetlobo, ki nam je na voljo, resnica pa je, da se ji
moramo odpreti. žljive bole

še telo in vas vaše telo opozarja na
pregrade, ki ste jih ustvarili znotraj sebe.

Super luna in Vesak sta aktivirala izjemno mo
število, ki nas vedno vodi v opuš

žnosti. In ravno zaradi vsega tega sem 23.5.2012, ki bo naslednji datum s to isto
kodo za za želite v sebi prebuditi svoje
notranje potenciale. š

želimo zase. Pet nosi frekvenco razsvetljene resnice, zdravljenja, koncentracije
in posve š ših energijskih poljih, kajti v

že aktivirala, v drugi polovici meseca se bo stvar le še integrirala in ustalila v
energijskih poljih.

21.5.2012 bomo pri žansko
ženskostjo, ki ga bomo praznovali na sre ša lunin mrk, ki bo
ustvaril mo

šala radio in zasledila novo napoved
konca sveta, ki je tokrat predviden za 18.6. Letos jih je bilo že nekaj in vsaki

že dogaja, smo znotraj tega dogajanja, ko se rušijo
vsi sistemi, vsi okviri varnosti in zaš živimo.
Kolektivno se že nekaj š

živetja.
žen na

žanski ženski princip Sofije, ki se
mogo

žen na
življenju. In ne,

Zemlja ne bo razpadla, se razpo šen bo ta prehod. In
tega ne morem bolj poudariti, MI smo tisti, ki izbiramo. MI. Ne oni zunaj nas, MI. In nih ševal
moje riti, sama jo moram rešiti :) Tako kot to velja za vsakega posameznika. In tukaj je pot ljubezni, kot jo je
u

že pot v teh temnih

Venera nas podpira v teh prehodih in ob luninem mrku bo
njena energija za žanske
ženske energije povezovanja in sodelovanja, zato lahko v
za

ša frekvenco ljubezni in dobro se uglasite z
njo, izkoristite njeno dobrobit in postanite ljubezen.
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P O S E B N O ST T EG A MESEC A . . . V ESA KPO SE BN OST T EG A MESECA. . . V ESAK
Za goro Kailaš v zahodnem Tibetu,ki jo istovetijo tudi z miti s

B

Letos je to 17. maj.

Josephine Harrison

čno goro Semura, o ljudje osrednje Azije v
starodavnih časih verjeli, da je središče vesolja. Za domorodno kulturo oniz Tibeta je Kailaš sveta gora. Za
hinduiste predstavlja Šivin prestol. Nekateri verjamejo, da je to mesto, kjer maja vsako leto poteka velik
duhovni praznik vesak. Film The Wesak Festival:Moon of the Buddha,ki ga je leta 1980 produciral Albert
Falzon, opisuje dolino v senci gore Kailaš kot verjetni kraj tega dogodka.

V knjigi The Dalai Lama: My Tibet avtor Galen Rowell pravi, da ljudje v karavanah prihajajo k
piramidasto oblikovani gori Kailaš že od davnih časov, da bi se na kolenih poklonili na njeni sveti zemlji.
Verjamejo: če se bo njihovo telo dotaknilo vsakega centimetra svete poti okrog gore, bo to očistilo njihovo
karmo in jim prineslo razsvetljenje. Iz vse Azije prihajajo tako religiozni kot nereligiozni.

Lame iz zelo spoštovane sekte rdečih klobukov je v Falzonovem filmu mogoče videti s tako dolgimi
trobentami, da jih morajo nasloniti na ramena drugega meniha, če hočejo nanje igrati. Potovanje do
svetega mesta je izziv že samo po sebi. Gora Kailaš - Kangrinpoče po tibetansko - in sveto jezero
Manasarovar, kjer se romarji simbolično umijejo, preden stopijo na sveto pot, sta za budiste princip
matere in očeta, ki predstavljata sredstva za dosego razsvetljenja. Praznik vesak budisti po vsej Aziji
praznujejo v času polne lune v maju. Vendar pa točna lokacija tega globoko duhovnega
dogodka v zahodnem Tibetu še ni bila dognana.

Alice A. Bailey in C. W. Leadbeater opisujeta, da praznik poteka v dolini v obliki vratu steklenice, ki
je pokrita z grobo travo in obdana z gorami, pokritimi z drevesi, na severni strani Himalaje, približno 650
km zahodno od Lhase. Leadbeater je omenil tudi bližnje jezero, kjer se romarji umijejo, preden stopijo v
dolino.

Ob tem svetem dogodku v Tibetu Buda preda energijo iz Šambale Zemlji. Med obredom, ki traja
približno pol ure in je na Zahodu poznan pod imenom vesak, na Vzhodu pa kot Sakadava, se skupina
velikih bitij, Poznavalcev rase, zbere na severovzhodnem koncu doline pred ploščato skalo, na kateri počiva
z vodo napolnjena kristalna čaša. Tri vodje oddelkov Hierarhije - Manu, Kristus Maitreja in Mahačohan - in
Mojstri sedmih žarkov se med petjem starodavnih verzov v jeziku pali premikajo s simboličnimi kretnjami.
Na vrhuncu obreda Mojstri in njihovi učenci, razvrščeni v skupino, oblikujejo peterokrako zvezdo z
Maitrejo, ki stoji na vrhu, in je obrnjen proti oltarnemu kamnu. V trenutku, ko nastopi polna luna, se pojavi
Buda v obleki žafranaste barve in sedi s prekrižanimi nogami. Najprej se pojavi kot majhna pika na nebu.
Leadbeater nato opisuje Budo, ki polagoma postane velikanska postava s sijočo auro, iz katere izžarevajo
ultramarinsko modra, nato zlato rumena, temno rdeča, bleščeče sivo bela in škrlatna barva z briljantnimi
zelenimi in vijoličastimi žarki, ki izhajajo iz tega področja luči. Te barve so v prastarih budističnih tekstih
opisane kot Budova aura. To bleščeče bitje lebdi nad kristalno čašo in nad tremi velikimi gospodi. Takrat
Maitreja intonira mantro, ki se uporablja samo ob tem prazniku.

To je ključni dogodek duhovne vitalizacije človeštva - energije iz Šambale, ki se prevajajo prek
Bude, sprejme Maitreja kot predstavnik človeštva. Maitreja nato vzdigne in blagoslovi vodo, medtem ko
udeleženci obreda pridejo drug za drugim bliže in v požirkih pijejo vodo. Romarji, ki prihajajo tudi iz
srednje Azije, prinesejo svoje steklenice za vodo, da bi sodelovali pri tem blagoslovu. Obred se konča, ko
Buda dvigne desnico v blagoslov, nato pa se počasi umakne in kmalu je videti le še kot majhna pika na
nebu.

Tega obreda se živo spominjajo nekateri ljudje, ki so mu bili priča v sanjah. Pristnost teh doživetij
je opisala Alice Bailey, ki je v presledku sedmih let o tem sanjala dvakrat.
Baileyeva v Esoteric Psychology II navaja, da je združen napor učencev pri duhovni pripravi - pred vesakom
in po njem - največjega pomena. Videti je, da je to velja še posebej zdaj, ko vstopamo v novo tisočletje.
Globalno gibanje k bratstvu, pravičnosti in svetovnemu miru je zelo močno in priložnost, ki jo predstavlja
vesak, je izredna. To je tako, kot da bi bila avtocesta luči dostopna za velik izliv energije iz Šambale.

Vsakdo od nas lahko v načrtu sodeluje tako, da v meditaciji pripravlja sebe kot prenosnika novih
energij, ki so predane prek Velikih avatarjev: Duha miru in Avatarja sinteze. Alice Bailey predlaga, da bi
morali biti takrat služiteljsko naravnani in predani temu, kar bo duša razodela in kar nas bo naredilo
koristne za načrt. Baileyeva tudi predlaga, da bi se morali učenci notranje pripraviti vsaj dva dni pred tem
izrednim dogodkom in dva dni po njem. Na dan polne lune bi morali "pozornost stalno držati v luči".

Mojstri in "Učitelj angelov in ljudi" pričakujejo učence ne glede na njihovo razumevanje, če so se le
pripravljeni žrtvovati za pomoč človeštvu in prek vsega leta igrati svojo vlogo v ustvarjanju velikega bazena
energije za dobro vsega sveta. Uporaba Velike invokacije, ki je bila leta 1945 predana človeštvu prek Alice
Bailey, invocira te višje energije najmočneje v skupinski obliki, predvsem pri transmisijski meditaciji, in je
pri tem procesu izjemno koristna.



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

Naj nič najdra

čin
na najlep čin
na najbolj intimen način
na način, skozi katerega sem v slu

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.

Zapolni danes praznino v meni,
tisto mesto kjer si želim ljubiti in biti ljubljen.

Naj se spomnim, da sem ljubezen
in naj iz tega mesta ljubezni sprejemam vse
kar ni ljubezen.
Daj mi danes priložnost,
da svoje srce in ljubezen razširim
v življenja drugih ljudi na najbolj svet na

ši možen na

ženju
tebi Najdražji.

Naj se spomnim vseh skrivnosti ljubezni
Naj to ljubezen uporabim,
da obogatim življenja drugih.
Naj bom orodje tvojega miru
kjer je sovraštvo, naj sejem ljubezen
kjer je krivica, odpuš

žalost, veselje.

naj ustvarjam vsak dan
kot da je zadnji.

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI

Naj hodim v ljubezni in



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

ASTROFILIT...

Afirmacija deve kristala

kamen samorealizacije
“

” vas vodim v spoznanju sebe, svoje poti in temu, da ji sledite. Moja vibracija je kot
svetilka na va

Ime izhaja iz gr
prevodih kot zvezda. Njegov sijaj jasno poka
izbira takega imena.

Astrofilit je precej redek kamen, ki so ga na
nekaj najdi .

To je kamen, ki vam bo pomagal, da najdete svojo
resni

: " J

V moji matrici je najve
šem notranjem popotovanju po poti ljubezni. V duhu prero š

ši poti. Pomagam vam pri ozveš

še biti.
š božanski

na življenju. Moja posebnost je, da vam vse s
šje, da si to ogledate na lu

še notranje lu ših potencialov in globljih namenov vašega življenja. Uravnovešam
celotni sistem šne zvezde in zemeljske zvezde. Delujem
celostno in vas spodbujam k polnemu sprejemanju vseh vaših notranjih darov.”

š
že od kod

šli le na
š

š ša popotovanja v
domeno astralnega sveta varna.
Oja še telepatske sposobnosti in pomagal
pri prenosih informacij iz drugih dimenzij

že z vašo dušno resnico in dušnim namenom. Njegova frekvenca š
ženja, ki smo mu dnevno pri

az poznam in sprejemam sebe v vseh svojih aspektih. V ospredje kli
šji potencial in duhovni namen. Danes si dovolim, da sem najboljša verzija samega sebe

č energije namenjeno premikanju naprej, vedno znova in samo naprej. Podpiram
vas v hitrem premikanju na va či ča iz Delfija, ki
pravi: “Spoznaj sebe

čanju tistih aspektov, kjer morate delovati. Stojim vam ob
strani pri notranjih preobrazbah, ki jih morate opraviti na poti samorealizacije. Vodim vas čez vzpone in
padce, skozi spoznavanje aspektov sebe, onkraj fizičnega, onkraj čustev, v svetlobno matrico va Čas
je, da spoznate, da ste zvezda in da v skladu s to resnico zasijete v vsej svoji lepoti. Razkrivam va

črt in vas vodim skozi sinhronosti, ki se vam nato dogajajo v
čimer se morate soočiti pripeljem na povr či in se s tem pomirite v sebi. Delujem
kot ojačevalec va či, va

čaker in s svojo frekvenco uglasim delovanje du

čine in se prevaja kot list, po nekaterih

čih po svetu, največ jih prihaja iz Rusije

čno pot. Ko hodite po njej vam nudi psihično
za čito in vam pomaga, da so va

čal bo va
časa in prostora.

Njegova vibracija vključuje tako visoke kot nizke frekvenčne pasove in tako zajema vse čakre. Močno vas
pove čiti energijsko polje pred
negativnimi vibracijami elektromagnetnega onesna ča.

Pomaga vam sprejeti senčne dele vas samih in vam pomaga najti svetle dele v vas. Spodbuja vas, da s svojo
polno svetlobo delujete v svetu in povečuje občutek celostnosti in celovitosti v telesu.

čem svoj
najvi .”



Ljubezen se je v sodobnem svetu zna

Ljubezen je ve

Pot ljubezni vodi iz lo

Naša življenjska pot je, ho
. Pogosto poslu

šla na žiš Želim biti bolj
ljube š

šajo razdeliti na koš žali na nivo znanja in si
enostavno ne dovolimo, da bi jo izkusili. O ljubezni govorimo kot o reakcijah v možganih, kemi

še in je vtkana v tkanino vsega, kar nas
obdaja.

želimo biti ljubljeni in vsi iš žnost, da bi ljubili. Ustvarjeni smo, da bi bili popolnoma ljubljeni
in da bi popolnoma ljubili. Ustvarjeni smo kot ljubezen in to nosimo v sebi

že z
božanskim, da nas poveže znotraj nas in da to povezanost živimo tudi v svetu. Ko povežemo vse aspekte
sebe; um, telo in duha, ta povezava ustvari ljubezen, ki jo delimo in širimo. Ko se dva povežeta v eno, to
ustvari ljubezen, ki jo nato delite. Resnica je, da jaz sem ljubezen. Ko polno izkusiš ljubezen, si ljubezen in to
je duhovni cilj življenja, to je naša življenjska misija.

In vendar ni veliko ljudi, ki dosežejo ta duhovni cilj v svojem življenju. Velika ve

ših življenjih. Zato se moramo na novo nau
žema 24/7.

Ni fantazija, pravzaprav gre za naše naravno stanje, ki ga moramo ponovno prepoznati za svojega.

š no š, pot ljubezni in na tej poti najdemo svojo ljubezensko zgodbo. Dandanes
smo ljudje okupirani z dvomi glede naših partnerskih odnosov šam ljudi, ki se sprašujejo; Sem s
pravo osebo? Je to oseba, ki me bo izpolnila? In kot rezultat tega smo se znašli v situaciji, ki spominja na
nakupovanje, ko ljudje iš

ži ogledalo v katerem si moramo ogledati sami sebe,

čudnem kri ču. Ljudje danes radi pravimo;
č. Ali obstaja kje zdravnik, terapist, učenjak, ki mi lahko pomaga pri tem? Ljudje i čejo ljubezen zunaj

sebe in jo posku čke, da bi jo razumeli. Danes smo ljubezen poni
čnih,

hormonskih in električnih. Ljubezen je del kreacije, ljubezen samo je. Realnost je ljubezen, univerzum je
ljubezen. Mi smo ljubezen, to je resnica. Ljubezen izhaja iz du

čna in nevezana, skozi odprtost in sprejemljivost pride k nam ljubezen iz neskončnega
oceana. Ljubezen je pretok, je sila, ki teče skozi vse kar obstaja. Ljudje smo zgradili visoke ograde, zaprli
smo se pred tem pretokom. Ločili smo se od tega pretoka.
Vsi si čemo prilo

četudi smo morda pozabili na to
resnico. Razlog zakaj se ne čutimo popolnoma ljubljeni in zakaj ne moramo popolnoma ljubiti je v
ločenosti, ki smo jo ustvarili znotraj sebe. Večina ljudi sebe zaznava v precej omejeni verziji, kot um in telo,
ki je zavezano zakonom časa in prostora. Pozabili smo na brezčasni vidik sebe, na svojo duhovno naravo, ki
je ljubezen.

čenosti v povezanost, to je učenje poti ljubezni. Ljubezen ima moč da nas pove

čina nas je bila skozi
udomačenost ranjena ali strta, in te ranjenosti so del asociacij, ki jih imamo vezane na ljubezen. Vsakič, ko
se odpremo ljubezni je prva stvar s katero se soočamo ravno ranjenost ali prizadelost in tako se naučimo,
da ostajamo zaprti, kajti ranjenosti so vir bolečine v na čiti kako
se odpreti ljubezni, kako ljubiti in biti ljubljeni. Ljubezen je sila, ki je del nas, ki nas obdaja in pre

če če

čejo partnerjeve minuse in pluse in kalkulirajo ali se splača iti ali ostati v odnosu s to
osebo. Ob tem smo pozabili, da pot ljubezni nima osnove v zunanji igri. Ne glede na to kako ste siti ali naveličani
osebe s katero ste je ključno zavedanje, da ta oseba odslikava vas in da v njej pravzaprav opazujete sebe.
Intimni partner nam vedno dr če naj rastemo in se

Bistvo ljubezni

Pot Ljubezni

Ljubezen je...
Ljubezen ni nekaj, kar je dosegljivo zgolj izbrancem, gre za povezavo jaza in duha, ki je na poti duhovne rasti
neizbe , na katerega radi pozabljamo. Ljubezen
zdravi. Ljubezen obnavlja. Ljubezen v nas ustvari ob

Seveda vsi v svojih

In od tukaj izvira iluzija, da je normalni cikel ljubezni to, da najdemo partnerja, se poro

žna. Ljubezen ima v naših življenjih izjemen vpliv in pomen

že Bogu. Ljubezen je in vse kar delamo v njenem imenu se udejanja. Z ljubeznijo je vse
mogo

življenjih kdaj doživimo ob
šnjami, z ljudmi zunaj sebe. Interpretiramo jo kot trenutke, ki smo jih doživeli skozi strast, spolnost,

varnost, izpolnjenost z nekom zunaj sebe, s partnerjem. In od tod izvira izkrivljena resnica, da moramo najti
popolnega partnerja, ki nas bo izpolnil, ki bo za nas ustvaril to po

žino. Za ve že nam pot,
po kateri naša duša raste. In ko rastemo, se nam razkrivajo vedno globlje in ve

še.

čutek varnosti. Ljubezen nas navdihuje s svojo močjo.
Ljubezen nas pripelje bli

če. In vendar je mnoge ravno ta resnica, to poznavanje brezna med ljubeznijo in tem, kar ljubezen ni
vodila v izjemno bolečino.

čutenje ljubezni in vendar jo večinoma povezujemo z zunanjimi
izku

čemer hrepenimo.
čimo in ustvarimo

dru čino ljudi to predstavlja pot iskanja ljubezni. Pot ljubezni ima eno samo namero, ka
čje duhovne modrosti. In s tem

osvetljujemo vedno večji del svoje du
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odpiramo.
čjih napak na

če zunaj tebe. Ko najde
čno naravo, najde

čna,
večno te čaka, da ponovno stopi čutimo je del na čas in
prostor. Ljubezen odslikava boga, večno bo

č do sreče. In da bi lahko obnovili svojo vero, potrebujemo
dnevne duhovne prakse, potrebujemo pot po kateri lahko odkorakamo iz neljubezni in se vrnemo v polje
ljubezni.
Pet osnovnih korakov, ki nas vodijo po poti ljubezni:

Imej vero v ljubezen, v ljubezen kot del sebe. Prepričanje, ki ga ima ča tvojo percepcijo,
tvoj pogled na ljubezen. Ljubezen je večna in nevezana, neljubezen je samo začasna. Če ne more

čemo, da ljubimo določene osebe, ki so nam blizu in zanikamo ljubezen do vseh ostalih.
Resnica pravi, da je celoten svet moja dru če ni izključen. Ko omejite
svojo ljubezen le na določene osebe in ostale izključite iz ljubezni s tem povabite njih, da vas izključijo. Tako
ustvarjate ločenost, namesto povezanosti.

čeni smo, da i čemo ljubezen zunaj sebe. Tisti, ki ga ljubimo je nekdo, v katerega investiramo čustveno
in čustva so po svoji definiciji spremenljiva. Te

če nas ta oseba razočara se ta praznina napolni z bolečino. Praznina
vedno ostaja, ne glede na to s čim jo Izziv je v tem, da se podamo na notranje
popotovanje in najdemo polnost v sebi.

Če či ljudje sevajo humanost, gre za
iz čutju in resnici ne govori. In
vendar poi čite ljudi, ki poznajo pot ljubezni, ki poznajo modrost in

Ljubezen je sila, ki preobra č, ki predira dvom, sumičavost,
nezaupanje, celo sovra čemo u

čutimo. Moč ljubezni je tista, ki
raztopi vse aspekte neljubezni. To je moč, ki jo najdemo na poti ljubezni, moč ljubezni, ki preobra

Ko ste v bojevanju s svojim partnerjem, se v resnici bojujete sami s seboj.
Pot Ljubezni razkriva eno od najve

Pogosto ljudje re

Noben od teh korakov ni sam po sebi umeven. Vsak od nas zahteva pozornost in prakso. Pomembno je, da
se odpremo ljubezni, da smo ljubezen. Da postanemo duh, postanemo svoj najvi

še družbe, ko mislimo, da nam bo nekdo zunaj nas dal ali nam
bo vzel nekaj, kaj ni že naše. Vse je v tebi in dokler tega ne najdeš v sebi, ti tege dati nih š
ljubezen v sebi, ko si ljubezen, najdeš svojo resni š samega sebe.

Pot Ljubezni enostavno je. In vsi moramo najti kdo v resnici smo, to je naša duhovna usoda. In te usode ne
moremo odlagati v nedogled, še posebej v situaciji v kateri smo se kolektivno znašli. Pot Ljubezni je ve

š nanjo. Dvom, ki ga še osebnosti, del ega, ki je vezan na
žansko esenco, ki je del nas. In obljuba poti ljubezni je , da hodiš po

poti obsijan s svetlobo resnice, ki presega resnico, ki jo tvoj um trenutno pozna.

Obnoviti moramo svojo vero v ljubezen, kot klju

š glede ljubezni, dolo
š živeti svoje

ljubezenske zgodbe, si moraš ogledati kaj se je zgodilo s tvojo strastjo. Da bi našel pravo osebo, moraš postati
prava oseba.

žina. Ljubezen je univerzalna in zato nih

Nau š
žava, ki nastane je iluzija. Ko nekoga vzamete v srce, je to

videti kot bi zapolnili praznino v srcu in
želimo zapolniti.

želite biti ljubezen, bodite v družbi ljudi, ki ljubijo sebe. Ljube
žarevanje duha, kajti ljubezen je duh. V sodobni družbi se o ljubezni, veri, so

š živijo na globljih nivojih, v skladu z
modrostjo ljubezni. To je korak v pravi smeri. Objemite ljubezen v sebi.

ža svet. Objemite ljubezen v sebi. Ljubezen je mo
štvo. Ko ne zaupamo ljubezni, iš žitke v zunanjih stvareh kot so status, denar,

partnerji. Z zunajimi stvarmi pogosto kompenziramo neljubezen, ki jo
ža.

šji potencial, da smo
ljubezen v akciji. Odprite srce ljubezni.

Pot Ljubezni zato ni izbira

še iskanje ljubezni postane notranje iskanje

žite se z ljudmi, ki cenijo ljubezen toliko kot vi

5. korak: Ljubezen je mogo

1. korak: Verjemi v Ljubezen

3. korak: Naj va

4. korak: Dru

čna sila

2. korak: Ne omeji ljubezni le na nekaj oseb

Namaste
Taja Albolena
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Učiteljica 5. razreda, ga. Thompson, je na prvi šolski dan stala pred razredom in se zlagala otrokom.
Rekla jim je, da jih bo imela vse enako rada in da ne bo delala razlik, čeprav je vedela, da to ne bo mogoče.
V prvi vrsti je namreč sedel fant po imenu Teddy, za katerega je slišala, da je precej problematičen, poleg
tega pa je izgledal precej zanemarjeno in tudi umival se ni prav pogosto. Že vnaprej je vedela, da ne bo
imela težav s tem, ko mu bo z rdečo vse prečrtala in napisala negativno oceno...

Na začetku leta je vsak učitelj dobil mapo otroka, kjer so bila napisana mnenja prejšnjih učiteljev. Ga.
Thompson je Teddijevo mapo seveda pogledala zadnjo, ni pa bila pripravljena na presenečenje, ki jo je v
njej čakalo...

Učiteljica 1. razreda je o Teddyju napisala: "Teddy je bister in živahen otrok. Je vzoren učenec, do drugih je
prijazen in lepo vzgojen... zabavno je biti z njim."
Učiteljica 2. razreda: "Teddy je odličen učenec, priljubljen med sošolci, toda muči ga mamina huda bolezen
in gotovo morajo doma razmerezanj biti zele težke."
Učiteljica 3. razreda: "Mamina smrt je Teddyja hudo prizadela. V šoli se sicer trudi po svojih najboljših
močeh, toda njegov oče ne kaže velikega interesa, kar se bo zelo kmalu začelo kazati tudi pri Teddyju, če se
ne bo nekaj spremenilo."
Učiteljica 4. razreda pa je napisala: "Teddy je nedružaben otrok, odmaknjen in za šolo ne kaže veliko
interesa. Nima veliko prijateljev in včasih med poukom spi."

Ga. Thompson je zdaj že ugotovila, v čem je problem in postalo jo je sram. Še slabše se je počutila, ko so ji
pred Božičem učenci v šolo prinesli darila, ki so bila lepo zavita v bleščeč papir, vsa, razen Teddyjevega.
Njegovo darilo je bilo nerodno zavito v papirnato nakupovalno vrečko. Učiteljica ga je z bolečino odprla in
nekaj otrok se je začelo posmehovati, ko je iz papirja odvila zapestnico, ki ji je manjkalo nekaj okrasnih
kamenčkov in napol prazno stekleničko parfuma. Utišala jih je s tem, ko se je zahvalila za zapestnico, si jo
nadela in se popršila s parfumom.
Teddy je po pouku pristopil do učiteljice in ji potihem rekel: "Ga.Thompson, danes pa ste dišali, kot je za
zadnji Božič dišala moja mami."

Jokala je še eno uro po tem, ko so že vsi odšli. Tistega dne je nehala učiti branje, pisanje, računanje. Začela
je učiti otroke. Posebno pozornost je odslej namenjala prav Teddyju in že zelo kmalu je opazila, da je
njegov um nekako oživel. Bolj kot ga je spodbujala, hitreje se je odzival. Do konca šolskega leta je bil Teddy
med najbolj bistrimi učenci v v razredu in kljub njeni laži, da bo imela vse otroke enako rada, je bil Teddy
med njenimi ljubljenčki .
Leto zatem je pod vrati našla Teddyjevo pismo, v katerem ji je napisal, da je bila še vedno med njegovimi
najboljšimi učitelji, kar jih je imel.
Šest let je minilo, ko je spet dobila njegovo pismo. Pisal ji je, da je končal srednjo šolo kot tretji najboljši
dijak v razredu in da je še vedno njegova najboljša učiteljica.
Čez štiri leta ji je ponovno pisal o tem, da je življenje zanj bilo težko, toda kljub temu je nadaljeval s
šolanjem in končal študij kot najboljši. In še vedno je bila njegova najboljša učiteljica.
Spet so minila štiri leta preden je dobila novo pismo od Teddyja. Tokrat ji je pisal o tem, da se je po diplomi
odločil, da gre še naprej. Še vedno je imela prvo mesto med vsemi njegovimi učitelji. Njegov podpis je bil
zdaj nekoliko daljši, podpisal se je Dr med Theodore F. Stoddard.

Toda zgodba se tukaj ne konča. Istega leta spomladi je dobila še eno njegovo pismo. Teddy je sporočil, da
se bo poročil. Ker mu je nekaj let nazaj umrl oče, je želel, da ga. Thompson na poroki zasede mesto, ki
običajno pripade ženinovi mami. Seveda je z veseljem prišla. In nadela si je tisto zapestnico z manjkajočimi
kamenčki in se odišavila s parfumom, ki je Teddyja spominjal na zadnji božič, ki ga je preživel skupaj z
mamo.

Ko sta se po toliko letih ponovno srečala, sta se objela in dr. Theodore Stoddard ji je zašepetal v uho:
"Hvala vam, ga. Thompson, ker ste verjeli vame. Iskrena hvala, ker sem se zaradi vas počutil pomembnega
in ker ste mi pokazali, da lahko naredim nekaj drugače."
Ga. Thompson mu je s solzami v očeh zašepetala nazaj: "Teddy, tako zelo se motiš. Ti si bil tisti, ki me je
naučil, da lahko naredim nekaj drugače. Dokler te nisem spoznala, nisem znala učiti."

Elizabeth Silance Ballard

“ ”
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Vse stavbe imajo svojo energijsko matrico, načrt, ki se je izgrajeval že od ideje arhitekta naprej.
Nanje so vplivali gradbeni delavci in vsi prejšnji stanovalci s svojimi mislimi, idejami, čustvi in dogodki, ki so
se v prostoru odvijali. V tem načrtu so tako travme kot veseli dogodki, tuje energije in pogosto tudi vse
tisto, kar se je dogajalo na zemlji preden so jo pozidali.

Ponavadi harmonične pretoke energije v prostoru najhitreje zaznajo otroci in tisti bolj senzitivni.
Njihova reakcija v obnašanju je vedno poravnana z energijo prostora.

Dom si moramo ustvariti in eden najhitrejših načinov je skozi zamenjavo namere oziroma
energijske matrice. Če se v svojem domu ne počutite dobro je to lahko zaradi tega, ker občutite energije
vseh tistih, ki so bili v njem že prej.

Kako je lahko dom svetišče in mesto harmonije za nas in našo družino, če je prostor poln zgodovine
bolečin, skozi katere smo šli, prepirov, ki smo jih prekričali v njem in žalosti, ki smo jo premagali? In ne
samo naših, gre tudi za zapise, ki so jih pustili v stenah vsi pretekli prebivalci zdaj našega doma. Leto za
letom, plast za plastjo, se stara energija nalaga in to povzroči, da se v prostoru zgodovina vedno znova
ponavlja.

Pomembno je, da se zaveste, da se vse, kar se dogaja v prostoru, vse vaše akcije in čustva iz njega
širijo kot valovanje, ki je podobno tistemu, ko kamen vržemo v ribnik. Vse to se zapiše v zidove, tla, v
pohištvo in predmete, rastline, živali in ljudi tako se ustvari energijski zapis.

Spomnite se situacije, ko ste stopili v prostor, kjer se je pravkar zgodil prepir, spomnite se občutka,
ki je obvisel v prostoru lahko bi rezali zrak z nožem. Energijski naboj, ki je bil sprožen med prepirom je
obvisel v prostoru in ga je bilo čutiti. Ostanki te energije se ujamejo v energijsko matrico stavb. Podobno
kot se prostor zapraši, energija stagnira, kar vpliva na pretok energije v stavbi, pa tudi na pretok energije v
življenjih njenih prebivalcev.

Če se teh zapisov nikoli ni očistilo, so ti zapisi še vedno v stavbi. Energijski zapis v prostoru lahko
ostane tudi zaradi prekletstev, urokov, delcev duše umirajočih, še posebej, če so na prostor zelo navezani in
se duše vračajo nazaj ali če je v prostoru prišlo do tragične smrti.

Samo zato, ker ima prostor dober feng shui to še ne pomeni, da je zagotovljen tudi harmoničen
pretok energije, ki ga želimo v prostoru. Dokler je v prostoru zastala, stagnirana energija, prostor ne bo
žarel z energijo in svetlobo.

Še posebej je pomembno, da si na novo postavite vašo energijsko matrico, ko se selite v nov
prostor, po bolezni, še posebej če je v prostoru kdo umrl. Ob velikih življenjskih spremembah kot je ločitev,
menjava službe, ko začenjate v svojem življenju novo poglavje je čiščenje prostora zelo koristno, saj vam
odstrani ovire na energetskem nivoju. Čiščenje konfliktov in stresa, še posebej po vlomih, prepirih in vseh
situacijah, ki so globoko vznemirile harmonijo vašega doma je blagodejno.

Energijsko matrico v prostoru spremenimo z namero s pomočjo zvoka, ki spreminja energijsko
strukturo v prostoru. Pomembno je razumevanje tega kaj je tisto kar čistite iz prostora in s čim ta prostor
polnite. Zavestna prisotnost in opazovanje sta pomembna v soustvarjanju va

če resnično

šega prostora.

Pomembno je, da se spomnite, da si Dom ustvarjate sami. Lahko kupite stanovanje ali hišo, vendar
Doma ne morete kupiti, lahko ga le ustvarite. Svojim strankam vedno znova povem, da je energijska
matrica prostora tista, ki jo je potrebno spremeniti, želimo spremeniti prostor. Enako velja za
našo osebno energijsko matrico, našo osebnost, ki nas predstavlja v svetu.
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Shakti Dance se je začel razvijati v zgodnjih devedesetih letih. Temelji na Kundalini jogi in življenjskih,
plesnih ter jogijskih izkušnjah , ki je učenka Yogi Bhajana in učiteljica Kundalini joge ter
ustanoviteljica Shakti Dance discipline.

Shakti Dance zajema zahodne in vzhodne plesne stile, klasični in moderni ples, tako da se osredotoča na
njihove temeljne oblike in dinamične lastnosti kakor tudi na energetsko raven. Različna čustvena stanja in
različni plesni stili postanejo orodja s katerimi dosežemo uravnovešeno notranjo energijo.

Shakti Dance nežno odpira in uravnoveša subtilne energijske poti v našem telesu. V ritmičnem valovanju
asan, raztezalnih vaj, plesnih korakov in izraznega plesa s fokusom na mantrah in dihanju lahko posameznik
doseže globoko stanje harmonije, miru, pristne sreče in veselja. Deluje na razvijanju notranje harmonije in
miline v gibanju. Zmanjšuje stres in napetost, sprošča in osvobaja telesne, mentalne, čustvene in subtilne
zavrtosti in vzpodbuja ter osvobaja življenjske sile duše.

Ritmično gibanje in valovanje, ki ga izrazimo skozi ples se prav tako nahaja v vibracijah univerzuma in v
vseh oblikah življenja. Ples je pravzaprav ena najbolj izraznih oblik človekovega delovanja skozi katerga se
manifestira vzgib duše.

Duša se lahko izrazi takrat, ko način in kvaliteta gibanja neposredno zrcalita najgloblje značilnosti osebne
identitete plesalca. To se zgodi, ko se plesalec giblje povsem naravno in v skladu z njegovim notranjim
bitjem. Skozi namen in način plesa, se lahko najglobja nagnjenja tistega, ki pleše, ojačajo, očistijo ali pa
preobrazijo, osvobodijo in sprostijo. Najvišja oblika izražanja duše presega celo najglobje oblike
individulanosti, popelje nas do esence našega bitja, našega sebstva. Sebstvo je nevtralno, prepojeno z
globokim občutkom prisotnosti-prisotnosti Svetosti.

Shakti dance nam pomaga, da se bistvo naše duše prebudi in da se izrazi skozi spontan in intuitiven
svobodni ples.

Da bi razvili milino in mehkobo gibov, ki so značilnost svobodnega pretoka Duha v našem telesu, uporablja
Shakti dance spoznanja jogijske filozofije. Ta spoznanja prebujajo in aktivirajo univerzalne principe
harmoničnega gibanja znotraj posameznika. S tem se poveča moč in lahkotnost gibanja posameznika,
izostri se senzitivnost posameznih gibov. Ko se naučimo predati subtilnim notranjim tokovom se lažje tudi
predamo svobodnemu in naravnemu toku plesa.

Shakti dance se razvija skozi sistem osmih stopenj (uglaševanje, shakti stretching, shakti sosledja, svobodni
ples, sproščanje, mantrična koeografija ali božanska komunikacija, meditacija in zapiranje), ki skupaj
ustvarijo energijsko razvojno linijo, katere končni cilj je odpreti, očistiti in širiti energetsko telo z namenom,
da se omogoči prosti izraz naše duše. Na začetku je pozornost usmerjena v zunanje telesno izražanje,
kasneje pa se pozornost usmeri navznoter, v stanje mirujoče in umirjene meditacije.

Shakti dance je veliko darilo v mojem življenju. Skozi prakticiranje te discipline se je postopoma razvila
notranja modrost občutenja mojega telesa in njegovih omejitev. Razvila so se subtilna zaznavanja kvalitete,
hotenja in hrepenenja mojega bitja. Prav tako so se izostrili občutki in zaznavanja okolice. Predvsem se je
prebudila globoka hvaležnost do mojega telesa kot božanskega vozila moje duše. Razvila se je tudi
dojemljivost in razumevanje določenih blokad in omejitev, ki so v meni. Poglobilo se je tudi sočutje in
potrpežljivost, ki sta tako pomebna popotnika na poti domov, na poti prebujanja… na poti do tukaj in
sedaj.

Čutim globoko hvaležnost ob tem, ko lahko svoje izkušnje in zaznavanja učenja te discipline delim z vami.

Vabljeni na Shakti Dance, ki bo v Parinama centru po naslednjem urniku:
16.5. ob 9.00
1.6. ob 18.00
16.6. ob 18.00

Karima Valentina Ho

Sare Avtar Olivier

čevar
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Ena od osnovnih smeri astrologije je tudi astrologija trenutka, astrologi jo ponavadi imenujejo horarna
astrologija. Horarna astrologija je pravzaprav osnova astrologije, vse ostale astrološke smeri so se začele
uporabljati kasneje.
Kljub temu, da je sama tehnika razmeroma preprosta, dajejo odgovori na tako imenovana horarna
vprašanja zelo dobro natančnost s pomočjo hitrega vpogleda v trenutno stanje energij v danem trenutku.
Pri tej metodi astrologu za odgovore na vprašanja ni potrebno dolgotrajno preučevanje natalne karte,
tranzitov in progresij, pač pa samo na podlagi trenutnega stanja energij oceni razplet dogodkov, zato je
tako posvetovanje z astrologom, enostavno in sorazmerno poceni, še vedno pa daje zelo dobre rezultate v
večini primerov. Posamezno vprašanje stane 15 eur, astrolog ne potrebuje rojstnih podatkov spraševalca,
niti ni potrebna fizična prisotnost spraševalca; danes se večinoma horarna vprašanja zastavljajo po
telefonu ali elektronski pošti.

Praktično karkoli. Kako se bo izšlo na sodišču, kako kaže s službo, ali se splača kupit to hišo, stanovanje,
vprašanja o partnerstvih, denarju, ljubezni, otrocih, boleznih in tako naprej.

Na primer: Spraševalca zanima ali naj na sodišču vloži pritožbo glede sodbe v določeni zadevi.

Vprašanje je bilo postavljeno 19. 4., štiri minute pred deseto uro dopoldan.

Karta nam pokaže, da spraševalca prikazuje Luna v ozvezdju Ovna. Nasprotnik na sodišču je prikazan z
Saturnom v Tehtnici. Ta podatek nam pokaže, da je nasprotna stran zelo močna (Saturn v znamenju, ki mu
daje moč), medtem, ko ima spraševalec precej manj moči ( Luna v Ovnu se slabo počuti in je utrujena od
nenehne borbe). Že to razmerje sil nam pokaže da spraševalec ni dovolj močan, da bi zmagal v tem
dvoboju.

Tega pojma horarna astrologija ne pozna in se z njim ne ukvarja. Tukaj gledamo kakšno je razmerje sil in
kako se bo dogodek razpletel, astrolog nima nobene moči spremeniti poteka dogodka. Roko na srce, tudi
sodnik, ki naj bi odločil o izidu sodbe, včasih točno ve, kaj bi bilo najbolj pravično, pa mora njegova sodba
temeljiti na zakonodaji in dokazih. Če dokazi niso bili predloženi v pravi obliki, jih pač ne more upoštevat.
Lahko se zgodi, da tudi sodnik ni zadovoljen z izrekom sodbe, ki jo je podal.

Pa poglejmo sodnika. Sodnika predstavlja Jupiter v Biku. To kaže na solidnega sodnika, ki dobro oceni
situacijo, torej bi moral podati spodobno sodbo.

Ko pa pogledamo na izid sodbe, ki ga kaže vladar četrte hiše, nas čaka presenečenje. Sodnik (Jupiter v Biku)
ni zadovoljen s sodbo (Mars v četrti hiši). Po vsej verjetnosti je bilo v primeru cel kup zapletov za
raznorazne malenkosti, lahko da se je kakšen dokument izgubil, lahko da so bili sodni zapisniki polni
slovničnih napak, pa je to dalo odvetniku nasprotne strani možnost, da zaradi kake slovnične napake obrne
izd v svojo korist, kljub temu da vsi točno vedo, za kaj se gre.

Poglejmo še, kako izid sodbe vidi nasprotna stran in njen odvetnik.

Nasprotnik in njegov odvetnik sta zadovoljna z izidom sodbe.

Da ne bomo komu delali krivice, si poglejmo še odvetnika našega spraševalca. Prikazan je s Soncem v
Ovnu, kar kaže na odličnega, poštenega odvetnika, ampak….

…spraševalčev odvetnik ima smolo, in je zaradi spleta okoliščin nemočen in nima nobenega vpliva na potek
procesa (Sonce v praznem hodu).

Na podlagi te analize energij se spraševalcu odsvetuje nadaljevanja postopka. Sicer bi bil lahko tudi
spraševalec delno zadovoljen z izidom sodbe, vendar verjetno le zaradi tega, ker bi videl, da je vsem, tudi
sodniku jasno, kdo ima prav. V tem primeru, bi to zadoščenje verjetno stalo preveč denarja.

Kaj lahko vprašamo?

Kaj pa pravica?
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Kaj pa če bi bilo namesto izida na sodišču v tem trenutku postavljeno vprašanje, kako bo šel moj posel?

Spraševalec je utrujen od nenehnih bojev, to je sicer res, v roku enega meseca in pol ga čaka še neka zelo
naporna zadeva (Luna kvadrat Pluton), ki ga so stala še preostale zaloge energije, ki jih ima, vendar bo izid
teh težav pozitiven, in se bo njegov položaj okrepil. Omenjene težave bodo po vsej verjetnosti s poslovnimi
konkurenti.
Denar od posla. To je predstavlja enajsta hiša. Trenutno je sicer slabši pritok denarja, pojavljajo se razno
razne malenkosti, ki motijo energijo denarja, da bi le ta prišel do spraševalca. Te motnje bodo prenehale v
roku meseca ali dveh, je pa potrebno poudarit da ima spraševalec na področju denarja, ki prihaja iz posla
kar dva dobra planeta, ki pomagata pri dotoku denarja v njegovo firmo, ta dva planeta imata tudi »rada«
spraševalca in njegov posel.
Mogoče se sliši malo čudno, vendar tako kot v življenju, si tudi v horarni astrologiji planeti med seboj bolj
uspešno pomagajo, če čutijo simpatije eden do drugega, kot če so si že na prvi pogled antipatični.
Kot kaže bo sicer posel še kaki slabi dve leti sicer naporen, potem pa bo spraševalec »na konju« in mu bo
posel v užitek, denar pa bo začel pritekat precej prej.
Spraševalec naj potrpi še kak mesec ali dva, pa bodo stvari precej normalne, večji del pretresov je pa že
skoraj opravil.

Še v premislek o delu astrologa …

Astrolog vprašanja obdeluje, tako kot je bilo zgoraj opisano. Vem sicer, da veliko ljudi misli, da astrologi
vidimo in vemo vse, dogodke gledamo kot v kakšnem 3D filmu, po možnosti še s podnapisi in da povemo
samo tisto, kar se nam zdi primerno.

Dejstvo je, da če astrolog nečesa ni povedal, potem tega pač ni videl in ne boste verjeli - če se nekaj ni
odvilo, tako, kot je napovedal astrolog, se je pač uračunal.
Ne verjamem, da bi kak astrolog namenoma napačno napovedal razvoj dogodkov, samo zato, ker se
napačna verzija bolje sliši.

Astrolog ne ve, kaj kdo misli, astrolog ne ve, zakaj ima nekdo goji simpatijo do vas, niti ne ve zakaj vas
nekdo ne mara.
Astrolog na podlagi karte vidi, kateri planeti se počutijo dobro, kateri so oslabljeni in imajo zato manjšo
moč, astrolog vidi, kateri planeti so si med seboj simpatični in kateri se ne prenesejo in na podlagi tega
oceni situacijo in razplet dogodkov.

Astrolog Zvone Turk
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1. maj od 1:03 do 3. maj do 4:05, 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.

3. maj od 4:05 do 5. maj do 4:21, 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.

5. maj od 4:21 do 7. maj do 3:40, 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 boriti, 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.

6. maj ob 5:36 je polna Luna v ozvezdju Škorpijona. 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.
Ta polna luna bo še posebej dinamična, saj so škorpijonske energije zelo intenzivne, marsikakšna stvar se
nam bo zdela tako važna da nas lahko popolnoma vrže s tira.
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Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

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

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

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

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

Zelišča, za krepitev debelega črevesa mehurja, krepitev krvi, ali za zdravljene raznih alergij nabrana ob tej
polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot ponavadi.

7. maj od 3:40 do 9. maj do 4:01, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih, jetrih,
kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to
odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

9. maj od 4:01 do 11. maj do 7:04, 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.

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.

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.

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



12. maj ob 23:48 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.

11. maj od 7:04 do 13. maj do 13:43, 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.

13. maj od 13:43 do 15. maj do 23:47, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah,
tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov
telesa v teh dneh, deluje dvojno.

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

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.

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

15. maj od 23:47 do 18. maj do 12:04, 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.
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18. maj od 12:04 do 21. maj do 1:06, 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.

21. maj ob 1:48 je mlaj v ozvezdju Dvojčkov.

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.

21.maj od 1:41 do 1:55 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 ramena, roke, prsti na rokah,
možgani, jezik, govorilni organi, pljuča, sapnik, bronhiji.
Nič ni treba komplicirati. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

Rane nastale ob mlaju se odlično celijo, mlaj je najboljši čas za razne operacije, izjema so le deli telesa, ki
jim vlada Luna tega mlaja.

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi
naravnim tokovom.

Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za
rastlino je takrat ta poseg najmanjši napor, če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo,
saj takrat vsa energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo
koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.

21. maj od 1:06 do 23. maj do 13:32, 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.
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23. maj od 13:32 do 26. maj do 0:12, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev energij v želodcu, prebavnem
sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali
nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom,
vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo
ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj
boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več
vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

26. maj od 0:12 do 28. maj do 8:07, 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.

28. maj ob 22: 17 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.

28. maj od 8:07 do 30. maj do 12:47, 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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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.

Gnojenje
Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah (od 6. do 21. maja), 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.

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 6. maja do 21. maja.

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 6. maja in od 21. maja 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.

Nasveti za vrtičkarje:

Splošno v tem mesecu:
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Posebno opozorilo:

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

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.
Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje pa uspejo
operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji 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
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

5 ZBIRALEC

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

V tem mesecu se bodo pokazali rezultate tistega, kar ste se namenili izpeljati, hkrati pa boste polni vitalne
energije, da boste peljali naprej in nadaljevali z začetimi načrti ter opravili iz prejšnjega meseca. To je dober
čas, da okrepite aktivnost na vseh tistih področjih, kjer ste z rezultati zadovoljni in nehate vlagati energijo
tja, kjer vaše delo ni obrodilo sadov. Vaša sposobnost načrtovanja se bo še okrepila. Bolj boste dojemljivi za
estetiko stvari in lepoto. Pazite se vihravosti in ne dovolite okolici, da bi vplivala na vaše razmišljanje. Maj
bo tudi mesec bolj aktivnega ljubezenskega življenja. Dru

Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Rodokrozit

ženje bo za vas izjemnega pomena v tem mesecu.
Vendar ne pozabite na počitek, saj bo energija včasih od vas zahtevala več kot ste vajeni.

Maj bo za vas pomemben čas v katerem se lahko marsičesa naučite. Glede na aktivne energije bo to čas
naglih preobratov, česar ne marate. V tem mesecu lahko zaradi velike notranje dejavnosti izgubite občutek
za smer svojih želja in načrtov. Lahko se boste počutili malce izgubljeni. Morda boste imeli ob

To ni čas velikih akcij, čeprav se v sebi počutite močne in sposobne. Svetujemo, da
ozavestite svoje zmogljivosti in jih kar najbolje izkoristite. V tem času je pomembno, da ohranjate svoje
sanje, vendar se nikar ne te v zelo dobrem položaju za načrtovanje, z delovanjem pa še
počakajte. Izjemno pomembno je, da se notranje umirite in da, V
ljubezni maj utegne prinesti na povr

Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Ro

Maj bo mesec, ko se bodo stvari pospe udejanjale. To je čas, ko boste morda imeli občutek, da vas
čaka še veliko neopravljenega dela. Modro je, da ta dela tudi opravite, saj lahko s pravimi potezami
povečate svoj dobiček v vseh svojih aktivnostih. Imeli boste občutek, da končno veste kam greste, vendar
bodite zelo pozorni, da ne postanete prevzetni, vzvišeni in svojeglavi. To ni čas novih idej in novih začetkov,
modro se je poglobiti vase in metodično razmisliti. To s

Občutek za praktičnost vam bo pomagal v tem mesecu ostati v
ravnovesju. Bodite zelo pozorni v prometu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Jantar, Črni turmalin

Maj bo prijeten mesec, ki vam bo prinesel mnogo priložnosti za druženje in možnost, da dosežete večji
ugled v družbi. V tem času bo vaša potreba po družbi bolj močna in družba vas bo z veseljem sprejela. To
bo mesec uživanja in vrtne zabave so dobrodošel način druženja s prijatelji in družino. Dovolite si, da se od
srca nasmejite, se igrate z otroci in si dovolite bolj sproščeno obnašanje, kot ste ga pri sebi običajno vajeni!
V stvari in svoje delo boste vnašali manj napora kot običajno in vse vam bo teklo z lahkoto v tem mesecu.
Omahovanje v odločitvah ni priporočljivo. V ljubezni lahko pri

Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Flurit

Maj bo mesec notranje inventure, ki lahko prinese velike spremembe. Modro je pogledati s čim ste
zadovoljni in kaj vam ne ustreza več v vašem življenju ter da stvari dobro pretehtate, preden se odločite za
korenite spremembe v svojem življenju. To bo čas mirovanja in ni modro, da se bojujete z njim. To
potovanje navznoter vam bo razkrilo tiste aspekte sebe, ki jih

čutek kot da
ste na veliki gugalnici.

č. S
če je potrebno znate prositi za pomoč.

čene nedokončane zadeve, ki jih je modro zaključiti, da si boste
naredili prostor za nove podvige.

čimer ste začeli v prej
č ne razpr

čakujete osve

ženite preve

šje dolo

ževec

šeno

šnjih mesecih nadaljujte in se
nikar preve šite v svoji energiji.

žitve, vendar je pomembno, da
se odprete druženju in sodelovanju.

še ne poznate, zato bodite potrpežljivi s
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seboj .

šate stvari delati na silo.

živite v dvoje z osebo, ki vam veliko pomeni.

š

šli v
polni

živce in v tem mesecu ne pozabite na kakšno romanti

Poglejte na katerih področjih napredujete v skladu z načrtom in kje se stvari ustavljajo, preverite svoj
odnos do stvari in se po potrebi odločite a spremembe. Za okolico boste nemara nevidni in zdelo se vam
bo, kot da se nič ne dogaja. Pomembno je, da se ne naprezate in ne posku Pojdite s
tokom! In po
Kristali, ki lahko pomagajo: Snežni obsidijan, Larimar

Maj bo razsvetlil vaš položaj ali težavo. Če ste se trudili karkoli prikriti boste v tem mesecu to zelo težko
storili. Za vaše dosedanje trdo delo vas bo okolica nagradila s pozornostjo. V tem mesecu se vam bodo
pokazale številne priložnosti, ki jih lahko izkoristite. Spoznali boste nove ljudi in sklepali nova prijateljstva. Z
lahkoto boste opravili veliko stvari, vzpostavljali nove medsebojne stike in se ne boste obremenjevali s
težavami. Natanko boste vedeli kaj storiti s stvarmi, kaj reševati in kaj predati v reševanje drugim. V
ljubezni utegnete spoznati nove ljudi ali nove aspekte v sebi. Ker boste zelo usmerjeni navzven ste v dobri
poziciji, da spoznate novo ljubezen. Pazite na svoje zdravje in ohranite hladne živce! Ne pozabite na
po
Kristali, ki lahko pomagajo: Citrin, Selenit

Za vami je izjemno aktiven mesec in maj bo prinesel umiritev. V tem mesecu bo z vami energija, ki vas bo
podprla v notranjem delovanju. Čas umirjanja je idealen za ponovno napolnitev svojih notranjih rezerv in
baterij. Sprostite se in se prepustite notranjemu mirovanju. Vaša intuicija bo v tem mesecu izjemno aktivno
delovala in sposobni boste opaziti stvari, ki ste jih prej spregledali. Zdaj ni čas, da se lotite česa novega,
počakajte na naslednji mesec. Naglica in dejavnost v tem mesecu ne bosta prinesli želenih rezultatov, zato
hitite počasi! Stvari si nikar ne jemljite preveč k srcu. Raje si dovolite, da se zabavate in da ve

Kristali, ki lahko pomagajo: Danburit, Žad

Maj bo izjemno primeren mesec za sanjarjenja, za načrtovanje novih stvari in to brez omejitev, kajti edina
omejitev za vaše načrte je v vaši glavi. Meje bodo tokrat na robu vesolja zato si upajte in sanjajte na veliko!
Zelo boste razpoloženi za nova učenja in absorbiranje novih znanj z veliko lahkoto, zato ta mesec izkoristite
za študij ali za prebiranje kakšne dobre knjige. Še vedno se ne bo dogajalo nič pretresljivega, zato nikar ne
silite. Držite se zastavljenih smernic. Hkrati pa si vzemite čas in si naredite načrte za svojo prihodnost. Jasna
usmeritev, ki jo boste postavili v tem mesecu vas bo v naslenjem mesecu vodila v akcije in nove
dogodiv Priznajte si svoje srčne želje!
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Dimni topaz

Iz obdobja planiranja boste v maju prešli na akcijo. Energija pomladi vas podpira in tako se boste zna
akciji. Ne pričakujte takojšnjih rezultatov in nagrad, kajti najprej boste soočeni z velikim številom

priložnosti, možnosti in dogajanja. Odprla se bodo številna nova vrata in modrost presoje bo v tem mesecu
ključnega pomena. Potrebno se bo namreč odločati med več izbirami. Zamisli in ideje vas bodo dobesedno
preplavile. Ker je želja po dejanjih silno močna je pomembno, da vas ovire ne vržejo iz čustvenega
ravnovesja v frustracijo ali izbruhe jeze. Ostanite stvarni in se več posvetite športnim aktivnostim.
Ohranjajte mirne
Kristali, ki lahko pomagajo: Aragonit, Beril

čivajte.

čitek!

č časa
pre

čine.

čno večerjo v dvoje.

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA
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Eteri

Iris s svojo vonjavo odpira tretje oko in je zato za

Simbolika irisa je vera, predano prijateljstvo, ki ga imenujemo tudi Phila, upanje, ljubezen in modrost.

čno olje perunike ali irisa je eno najmočnej
čna nota in osnova mnogih znanih parfumov. Njegova aroma je mistična, elegantna, ne

čne melodije, ki očarajo
čno olje za meditacije, hkrati pa vas bo odprl za

du

Druga imena: iris, plotnik, petelinov rep, sablja, hlipavec, modra lilija, sabljica, škarjice
Uporabni deli: korenike
Družina: perunikovke
Učinkovine: alkaloid, eterično olje, iridin, čreslovine, sluz, smola, škrob, sladkorje, holin, flavonski glikozid,
čreslovine, vosek, sluz, listi: vitamin C.

Zdravilne lastnosti: proti migreni, bolečinam živcev, spodbuja jetra, črevesje, limfni sistem k očiščenju
organizma od strupov, posledično pa izginejo mozolji, izpuščaji na koži.
Posebej učinkovita je s kodrasto kislico in gozdnim repincem.

V jeseni naberemo korenino, jo očistimo in posušimo ter zmeljemo v prah. Čajna žlička droge na 1/4 litra
vode deluje proti glavobolu, migreni, išiasu, nevralgijam, blaži težave pri trdovratnih prehladih glave. Blaži
tudi fantomske bolečine po amputaciji udov. Če čaj pustimo počivati čez noč, da se ohladi in nato pijete
nekoliko segretega po požirkih. Pomaga proti trdovratni zgagi, želodčnim in črevesnim težavam, pritisku v
predelu jeter in žolča, pospešuje delovanje trebušne slinavke.

Dodaja se grenkim likerjem, v zdravilne namene pomaga pri prehladnih obolenjih, odvaja vodo.

Mazilo iz perunik pomaga pri manjših kožnih izpuščajih. Uporabimo kozje maslo ali "majsko" kravje maslo.
Liste perunike grobo razrežemo in sesekljamo v električnem mešalniku, sok stisnemo skozi krpo in ga
primešamo mehkemu maslu, dokler se ne obarva temnozeleno. Maslo hranimo v hladilniku, a ga moramo
kmalu porabiti, da ne postane žarko. Za kasnejšo uporabo ga lahko zamrznemo v manjših posodicah.

Raznobarvno peruniko (iris versicolor) uporabljamo prav tako pri kožnih obolenjih. Pomaga tako, da deluje
na jetra, ki so najpomembnejši organ za čiščenje strupov iz telesa. Lahko jo uporabljamo tudi pri
poškodbah kože, ekcemih, pegah, madežih na koži, luskavici. Lahko jo uporabljamo tudi pri zapeki, katere
vzrok je nepravilno delovanje jeter ali preskopo izločanje žolča. Uporabljamo korenike.

Prevretek: s skodelico vrele vode prelijemo 1/2 do 1 žličke posušenega zelišča (korenine)in zavremo in
kuhamo 10-15 minut. Tekočino pijemo 3 krat na dan.

Raznobarvno peruniko uporabljamo v mešanico z
ameriškim slamnikom, navadnim repincem in
kodrolistno kislico.

OPOZORILA: Sveža rastlina še posebej korenika so
strupeni. Povzroča slabost, bruhanje in drisko.

Vir: David Hoffmann: Zelišča: celostno zdravljenje
Velika knjiga o zeliščih, MK; 2010

ših in ne izgublja na kvaliteti z leti. Mnogi ne vedo, da je iris
sr žna in malce
hladna. Skupaj z vrtnico in jasminom ustvarja misti še tako zahtevne nosove.

želeno eteri
šo.
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Izgorelost je bolezen sodobnega sveta in pravijo, da je v porastu, pravzaprav se dogaja pravi boom.
Izgorelost nadledvi

Withania somnifera ali a , je grmi

Withania somnifera je razširjena v Ayurvedi, tradicionalnem zdravstveno-oskrbnem sistemu v Indiji.
Withania somnifera se uporablja kot tonik in adaptogen, ki pomaga, da se telo prilagodi na stres. Poleg
tega pa ima Withania somnifera dokazano antioksidantske sposobnosti ter spodbuja k zdravemu
imunskemu sistemu. Korenine Withania somnifere vsebujejo flavonoide in mnogo aktivnih sestavin reda
withanolide.

Indijsko zeliš

Ašvaganda vsebuje mnogo koristnih medicinskih spojin, med njimi vitanolide (steroidne laktone), alkaloide,
holin, maš

Že stoletja se ašvaganda uporablja kot afrodiziak in za krepitev moških spolnih organov. Pravijo, da

Ašvagando uživajo tako moški kot ženske, saj pozitivno vpliva na vsa tkiva, še posebej kosti in mišice, hkrati
pa krepi delovanje nadledvi

Še en pozitiven u

Zanimanje za ašvagando med znanstveniki je v zadnjem

-krepi delovanje imunskega sistema
-kljubuje u
-izboljša sposobnost u
-blaži anksioznost in depresijo, ne da bi ob tem povzro
-stabilizira nivo krvnega sladkorja
-niža nivo holesterola
-zavira degeneracijo možganskih celic
-vsebuje snovi z antimalarijskimi lastnostmi
-deluje protivnetno

Tradicionalna indijska medicina uporablja Ashwagando za zdravljenje simptomov kot so:
-kroni
-šibkih kosti,
-impotenci,
-prezgodnjem staranju,
-izgubi zob,
-zaprtju,
-živ
-tesnobi,

čne ča oslabljenost telesa in povzroča celo vrsto te
čne

če, ki krepi nadledvične

čevje, ki raste v Indiji in Severni Ameriki. Njene korenine že
tisočletja uporabljajo v indijskih kulturah kot alternativno obliko zdravljenja.

če ašvaganda je eno najbolj cenjenih in uporabljanih adaptogenov v ajurvedski medicini. Čez
dan pomaga telesu ohranjati in tvoriti vitalno energijo, ker okrepi njegovo kljubovanje stresu, ponoči pa
zagotavlja globok in miren spanec. Ašvaganda je odlična začimba za vse tiste, ki potrebujejo dodatno
podporo in energijo za premagovanje vsakodnevnih izzivov modernega življenja.

čobne kisline, aminokisline in več sladkorjev. Tako listi kot sadež imajo opazne terapevtske
učinke, vendar pa se v zahodnih zeliščnih pripravkih uporablja zgolj korenina.

človek z
njo prejme moč in moškost žrebca. Tradicionalno se jo uporablja za povečanje plodnosti in libida. Njena
energija se lahko izrabi za spolno zmogljivost in nadzor, lahko pa jo preusmerimo in preobrazimo v energijo
vibracij, povezanih z zdravjem in dobrim počutjem.

čne žleze. Zaradi pomlajevalnih lastnosti se uživanje ašvagande velikokrat
povezuje z zdravim staranjem, zelo priporočena je tudi za ljudi, ki trpijo za izčrpavajočimi boleznimi. Pri
starejših lahko uživanje vzdržuje mišični tonus, medtem ko športnikom pomaga pri povečanju mišične
mase.

činek ašvagande je njen pozitiven vpliv na gibljivost sklepov. Poleg tega krepi imunski
sistem, ohranja zdravo srce in pljuča ter hkrati deluje pomirjevalno na živčni sistem.

času naraslo in o njenih zdravilnih učinkih je bilo
do danes narejenih že 216 raziskav. Slednje so pokazale naslednje učinke ašvagande:

činkom stresa na telo
čenja, spomina in odzivnosti

čala zaspanost

čna utrujenost,

čni izčrpanosti,

žleze zaradi obilice stresa povzro žav v
telesu. Pitje Red Bulla vam v tem primeru le še poslabša stanje vaše nadledvi žleze, zato ga raje
opustite. Omislite si raje ašvagando, indijsko zeliš žleze.

švaganda
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-pri bole
-izgubi spomina,
-nespe
-pomaga pred škodljivimi vplivi sodobnega na

Na
Pol

Vir: faceforceyoga.com/trgovina/asvaganda

čem artritisu,

čnosti..
čina življenja.

čin uporabe:
čajne žličke dnevno umešajte v čaj, vodo, sok. Lahko jo dodajate tako slanim kot sladkim jedem.



P R I P O RO Č A M O . . . S H A K T I DA N C EP R I P O RO Č A M O . . . SHAKTI DANC E

SHAKTI DANCE – JOGA PLESA

ki bo v Parinama centru,

16. maj ob 9.00

1.junij ob 18.00

13. junij ob 18.00

Vstopnina 15 EUR

Shakti Dance temelji na Kundalini jogi in življenjskih, plesnih ter jogijskih izkušnjah Sare Avtar Olivier, ki je
učiteljica Kundalini joge ter ustanoviteljica Shakti Dance discipline.
Shakti Dance spodbuja in poudarja jasnejši izraz in tok življenjske energije posameznika, ki se le ta zlije in
združi z univerzalno življenjsko silo duha.
Shakti Dance nežno odpira in uravnoveša subtilne energijske poti v našem telesu. V ritmičnem valovanju
asan, raztezalnih vaj, plesnih korakov in izraznega plesa s fokusom na mantrah in dihanju lahko posameznik
doseže globoko stanje harmonije, miru, pristne sreče in veselja.

Shakti Dance je sestavljen iz osmih faz: uglasitev, raztezalne vaje in asane, gibanje s plesnimi koraki, prosti
izrazni ples, sproščanje, mantrična koreografija, meditacija in zaključek.

Shakti Dance zelo blagodejno vpliva na telo in duha.
SHAKTI DANCE bo vodila Karima Hočevar.

Karima Valentina Hočevar uni. dipl. ekon. je certificirana kraniosakralna terapevtka in učiteljica Shakti
Dancea. Prav tako je zaključila šolanje, ki temelji na delu na notranjem otroku (co-dependency therapy) in
je razvila svoj lasten slog dela z ljudmi predvsem z ženskami, ki ga je poimenovala Prebujena ženska.

Gibanje in ples je njena strast, ki jo spremlja že vrsto let. Kot bivša rekreativna triatlonka ji zavzetost,
predanost disciplina in trdo delo niso tuji. Skozi jogo in Shakti dance je spoznala tudi druge dimenzije
človeškega bitja, ki so tako subtilne in prefinjene, da jih le v globokem miru in usklajenosti svojega bitja
lahko zaznamo. Skozi shakti valovanja, ritme in tišino so se ji odprla vrata v notranji svet njenega bitja, ki JE
in vedno BO takošno kot JE popolno, radostno in srečno.

Svojo izkušnjo učenja in treniranja te discipline bo z velikim veseljem in radostjo podelila z vami.

Joga plesa bo trajala dve uri.

Prinesite še pijačo, podlogo in oddejico, da vam bo v fazi sproščanja toplo.
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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
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€.

čutenje spreminja va
Čutenje

šo usodo

šenost in pomen telesa na poti Ljubezni

2.6.2012



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


