
Pozdrav svetlobe !
77 številka s seboj nosi veliko simbolike. 77 je povezana z misti števek pa je 14, kar
predstavlja polovico luninega cikla. Poleg tega pa je bilo v mitu Ozirisa in Isis, 14 delov Ozirisa tisto,
kar je iskala Isis. In tako kot je Isis iskala izgubljene dele po Egiptu tudi mi v š

ši
notranjosti. In mesec november je ahhh, kaj naj re

še
šitev vsega kar se dogaja ne prihaja od zunaj,

temve

želite izkusiti
notranje popotovanje skozi 13 svetih templjev, ki odpirajo vrata v naše notranje vedenje in modrost,
klju

šli skozi vse tri
klju še Ba. Moja sre

že
nadaljevanje, ki ga bomo ustvarjali skupaj. Prednaro že sprejemam.
November prinaša novosti in resni

žnost
za vsak kamen življenja. Je pa res, da sem veliko svoje
“krame” po že v letu 2009, odprla svoje omare in jih sproti in se zdaj zelo zabavam in sem
brezmejno hvaležna za vse, kar se dogaja.
Igra je klju želite res igrati z menoj, vas vabim na notranje popotovanje
Živi svojo Božanskost! moj podpisni program kajti Divine.si me je v teh letih odkar se je prizemljila v
fizi želim deliti naprej. Naj bo november za vas igra!

čnostjo, se

času krize i čemo
izgubljene dele samega sebe. Ključ je v tem, da iskanje ne poteka v zunanjem svetu, temveč v na

čem, blagoslov, ki ga mnogi ne bodo prepoznali kot
takega. Izzivi v fizični realnosti se bodo kar vrstili in če se ne boste pravi čas obrnili vase je to lahko
mesec, ki vas bo vodil v popolno izgorelost in notranji “black-out”. Vedno bolj je jasno, da je vse
odvisno le od nas samih in da je prevzemanje polne odgovornosti ključ za tale zaključek leta. Res bi
rada, da dojamete, da so vse zunanje nev čnosti odraz notranjih stvari, ki jih je potrebno ozavestiti in
objeti v sebi in da končno dojamemo vsi skupaj, da re

č le iz notranjosti vsakega posameznika. Obup je stanje ega in v tem času zdaj je pogum za
soočanje s seboj in zaupanje sebi tisto, kar nujno potrebujete kot zaveznike na svoji poti, da
nadaljujete svoje potovanje.
Knjiga potovanja po Egiptu se zaključuje in pred novim letom bo na voljo za vse, ki si

či so v vsakem od njih in te ključe bom delila z vami skozi resnično popotovanje, ki sem ga opravila
dvakrat v celoti vključno z iniciacijo v veliki piramidi, ko nam je bilo dano, da smo

čne prostore v njej in aktivirali ključe na ča je brezmejna, da se popotovanje
resnično prizemljuje in to v tem resnično izjemnem in čarobnem času. Hkrati pa se napoveduje

čila za knjigo
čno me včasih stvari presenetijo, izzovejo in če kdo misli, da brez

lastnih uvidov in nenehnih opominov, na negovanje potujem in dobivam vse kar delim, se globoko
motite. Tudi meni je popotovanje izziv, hkrati pa mi predstavlja brezmejno izpolnjenost in hvale

ček na poti, za vsak kamenček v mozaiku
čistila čistim

čna beseda v tem času in če se

čno realnost naučila resnično veliko. In to

Taja Albolena

Tam, kjer je en človek odprt za ljubezen,
se odprejo vrata tudi za številne druge.

Boris Lukacs
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6.11. Amaraia Lancova vas 13 pri Ptuju

1 .1 .

2012

2012

ob 18. uri , vabim na brezpla

ob 18. uri ,
za bodo enkrat mese

za n mo notranjim popotovanjem vase preko spleta,
V tem 22 dni trajajo bomo sre , ki jih imenujemo tudi
angeli in ki nam predstavljajo razli

V

Potujete z nami! Prispevek 44€. Ve
angel

ob 18. uri , vabim na brezpla

Center

8.11.2012 Zgornje Poso

13.11.2012 ANGELI SO V MENI

5 1 Tempelj Divine, Miklo

čno srečanje in
predstavitev Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

točna lokacija bo sporočena prijavljenim
čnemo s prvim srečanjem či pozna sebe. čanja čno. Prijave

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

ob 18.uri Tempelja Divine, srečanje za ob mlaju. Tokrat bo izjemno močno zaradi
sidranja energije s Siriusa. Prispevek 26€. Prijave obvezne!

č e z novim
čem popotovanju se vsak dan čali z deli na

čne kvalitete nas samih. Čas je, da dojamemo in utelesimo to resnico, da
je vse v nas. Zato jih ne bomo klicali ali se z njimi povezovali kot z nečim, kar je zunaj nas, prepoznali jih
bomo kot dele nas samih. 22 nadangelov se nam bo predstavilo skozi kvalitete, ki jih je potrebno objeti v
sebi, da lahko integriramo v celoti svojo Bo času, ki je namenjen
negovanju sebe in notranji regeneraciji so angeli tisti zavezniki, ki nam lahko dajo izjemno darilo in nas
spomnijo kdo smo. č o notranjem popotovanje na povezavi:
http://www.divine.si/divineawakening/ i.html

čno srečanje in predstavitev
Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej

DivineWoman Blueprint .

čje, či

13.11.2012 LaLuna

čeva 13
DivineWoman Blueprint .

™

™

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

Ženska v svoji polni mo Sre

ženske

še duše

žanskost in to kar smo. tem izjemnem

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

Ženska v svoji polni mo

ši

16.11.2012
črt.

ve
Dru

Prispevek 26€.

černo dru

črta

ženje
ženje je namenjeno spoznavanju pomena in namena sestrstva, kako ženske

lahko pomagamo druga drugi in kaj pomeni biti sestra. Poleg tega pa se bomo spoznale s svojim Soularnim
angelom, ki nosi matrico našega božanskega na

Sestrstvo in božanski
na

Sobota bo posvečena čiščenju tokokrogov življenjske energije skozi izvorno matrico božanske ženske.
Aktivirali bomo izvorno matrico skozi ritual petih elementov.
Prvi dan bomo spoznavali pomen prisotnosti tukaj in zdaj in pretočnosti, povezanosti in pristnosti,
preprostosti in svetosti.
Združevali bomo solarni in lunarni aspekt pinealne žleze, se odpirali radosti in čistili ovire na poti, da živimo
svoj polni potencial kot so strah, jeza, sojenje in predvsem sram.
Drugi dan pa je posvečen aktiviranju svetega grala v ženski maternici. Govorili bomo o črni in beli reki
življenja, ki se zlivata skozenj. Sledila bo integracija bele in črne reke v svetem gralu.
Pogledali bomo kakšne travme in težave imamo v izražanju svojega polnega kreativnega potenciala in zakaj
so jajčniki pri ženski v tem procesu tako zelo pomembni.

ob 18. uri , vabim na

ob 9. uri vabim na prvo vikend dru
, v Ljubljani, ,

ter Kako utelesiti to, kar smo.

Za enke vikenda je petkovo sre brezpla

Tempelj Divine, Miklo

17. in 18.11.2012 Sem kar Sem. Sem
Tempelj Divine, Miklo

ši

Ženska ši

čeva 13

čeva 13

Samo za

črt Bo

čk, ki pove čistimo ujete
vzorce v njih, se osvobodimo in lahko svobodno izbiramo. Proces temelji na poznavanju Ka kanalov in
spiralnih točk, ki nas pove

čenic boginje Isis iz Egipta, ki ga bom prvič od kar sem pred petimi leti obudila to vedenje
delila v skupini

čanje čno Prispevek 288€. Prijave obvezne!

Več o dru

Ženske!

.

ženje DivineWoman Blueprint
, kjer bom z vami delila kaj je izvorni na žanske

Ženske in kaj je ženska esenca, kako jo prebudimo in živimo.
Spoznale bomo 18 pomembnih to žejo energijski sistem in ko jih prepoznamo, pre

žejo z naddušo in našim templjem Sol-om-on.

Gre za znanje sve
žensk.

udelež .

ženju na spletu http://www.divine.si/divinewoman/seminardwb.html
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.1 .

2012

2012

9 1 Hotel Kogoj, Bukovica 1a, Ren

20.11 2 Kulturni dom Trebnje

22 1 Center Oona, Du

ob 17. uri , vabim na dru

ob 18. uri , vabim na brezpla

ob 17. uri vabim na dru

če pri Novi Gorici Manifestacija
vs. Kreacija.

DivineWoman
Blueprint .

Manifestacija vs. Kreacija.

ženje
ženju bomo pogledali zakaj stari na

želeli, v tej novi energiji, ki je prisotna na planetu in kako izgraditi most med tem kjer se nahajamo ter
starimi na
želimo.

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

ženje
ženju bomo pogledali zakaj stari na želeli, v tej

novi energiji, ki je prisotna na planetu in kako izgraditi most med tem kjer se nahajamo ter starimi na
želimo.

V dru čini doseganja in manifestiranja ne funkcionirajo kot
bi si

čini, ki smo jih izmojstrili ter kreacijo. Kreacija samo je, ko ni potrebno delati, da bi dosegli, kar si
Prijave obvezne. Podrobnosti v nadaljevanju mesečnika. Prispevek 48€.

čno srečanje in predstavitev
Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo čnej

V
dru čini doseganja in manifestiranja ne funkcionirajo kot bi si

čini, ki
smo jih izmojstrili ter kreacijo. Kreacija samo je, ko ni potrebno delati, da bi dosegli, kar si Prijave
obvezne. Podrobnosti v nadaljevanju mesečnika. Prispevek 48€.

.201

šanova 5, Maribor

™

29.11.2012

30 1 Tempelj Divine, Miklo

za n mo notranjim popotovanjem

29
13 2

0 3
24

7 2
21
5 3

Ve lignment bozanskost

ob 17. uri do 21. ure , vabim na ve dru

Ve lignment zavestnakreacija

č e z novim
čanj vsakih 14 dni bo pred va č razgrnilo novo temo mojstrstva, utelešan

č lahko preberete na povezavi http://www.divine.si/divinea / .html

černo
V dru čini doseganja in manifestiranja ne funkcionirajo kot

bi si
čini, ki smo jih izmojstrili ter kreacijo. Kreacija samo je, ko ni potrebno delati, da bi dosegli, kar si

Prijave obvezne. Podrobnosti v nadaljevanju mesečnika. Prispevek 48€.

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

, ki se bo odvijalo skozi tri
mesece in pol, 7 sre mi vsaki ja Duše
v Telo in presvetljevanje Osebnosti. Gre za izjemno transformativno izkušnjo in zavezanost k sodelovanju in
povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega popotovanja.
Bistvo skupnega popotovanja je ustvarjanje medsebojne podpore in odnosov, ki nas bodo podpirali v tem,
kar želimo postati in ne v tem kje trenutno smo ali kjer smo bili.
Gre za ustvarjanje skupnosti, da se spodbujamo in podpiramo v tem, da dosežemo svoj najvišji potencial in
izpolnimo svojo misijo na Zemlji.
Sedem srečanj vključuje
1. Samozaupanje – .11.2012
2. Samozavedanje - .1 .2012
3. Povezanost z notranjimi zavezniki – 1 .1.201
4. Sprejemanje vaše edinstvenosti - .1.2013
5. Prebujanje potencialov – . .2013
6. Pristnost čiste zavesti – .2.2013
7. Živi svojo Božanskost – . .2013

ženje
ženju bomo pogledali zakaj stari na

želeli, v tej novi energiji, ki je prisotna na planetu in kako izgraditi most med tem kjer se nahajamo ter
starimi na
želimo. Razlika je izjemna, subtilna in zelo pomembno je, da dojamemo razliko med obema.

Živi svojo Božanskost

šičeva 13 Manifestacija
vs. Kreacija.

.1 .2012
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1.12.2012 V.I.P dan za Boginjo IZSTOPAJ - BODI KAR
SI! na temo SAMOZAVESTI

108€

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

a Glavna tema
dru

Prispevek .

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

Vse ženske si delimo osem osnovnih arhetipov Božanske Ženske; divjo žensko, muzo, divo, mati, mago, modro
žensko, svečenico in kraljico. Vprašanje pa je, katera od teh arhetipskih energij je tista, ki v našem življenju
najmočneje deluje. Dejstvo je tudi, da so ob različnih priložnostih in v različnih obdobjih našega življenja
določene arhetipske energije močneje prisotne v našem življenju. Tako smo v času materinstva bolj povezane
s svojo notranjo materjo in v zreli dobi se ženske bolj povežejo s svojo modro žensko, v partnerskem odnosu
običajno stopi v ospredje naša muza in v poslovnem svetu, v naši karieri pogosto stopimo v svojo divo.

Na tem notranjem popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza druga

O v templju Divine na Miklošičevi 13.

,v Ljubljani

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

čjo. Čas je, da začnete
u

čenica.
s tem, da je je zadnji del porebno plačati do dru

čakra,
druge kvalitete. Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo na Če smo povezane s svetlimi aspekti, jih
vedno znova zavestno izbiramo v svojem čudovite vzorce v tej tapiseriji. In če se ločujemo
od senčnih aspektov teh istih arhetipov, jih zanikamo ali pa se z njimi nenehno bojujemo v sebi, so vzorci na
tapiseriji kaotični, brez harmonije in povezanosti. Na

čic Bo

žarevanje Duše in Povezanost Duha.
ša s s bo.

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

še zadnji arhetip, naša sve
ženja 8.12.2012. Prijave obvezne.

šega življenja.
življenju, tkemo pre

ša izbira je, kakšno tapiserijo tkemo in vabim vas, da se mi
pridružite v dstiranju Sedmih tan žanske Ženske

Prispevek 350€, mo čilo
v dveh delih,

žno je pla

21.12. naslednji

Dru . Prijave so obvezne

2012 čer.

čno

Ženski ve

ženje je brezpla

Ve
am Dru aktiviranju, zdravljenju in povezovanju

Ker gre za izjemno prilo

zaradi rezervacije prostora. V kolikor se
prijavite in potem ne nameravate priti je nujno, da mi pravo

čer je namenjen
s

čno maternico čno
maternico, ki bo v tem času izjemno aktivna saj po stari legendi na noč zimskega solsticija kozmična maternica
ponovno rodi sonce.

časno javite, ker se redno dogaja, da se
posameznice prijavijo in potem ne pridejo.

ženje je namenjeno ženske z njeno maternico ,
povezovanju z maternico Zemlje in kozmi žnost povezave s kozmi

ob . uri

intenzivno vikend dru

ob 18. uri , vabim na

Tempelj Divine, Miklo

8., 9., in torek 11.12.2012 ODSTIRANJE 7 TAN BO

Tempelj Divine, Miklo

ši

ŽANSKE ŽENSKE.

ši

čeva 13

ČIC

čeva 13

ženje Potovale
bomo skozi sedem obrazov Božanske Ženske. Kajti p

Žensk !
.

amo
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Orkan Sandy v ZDA odpira vrata v november in tudi pri nas narava kaže zobe, kar le potrjuje to, kar govorim že
dlje še pomo

šamo šla svojo pot in nih

žljiva in negovalna je z nami in kako klju že dogaja.Dale
štovanje in svetost. Svetost, da si na posve

še Telo. Telo je Zemlja, se rodi iz osnovnih petih elementov in se vanje tudi
razposti. Poslušam ljudi kako ma šajo do svojih teles š, saj so nam le na uporabo, so naša
vozila in v resnici no šjega cilja. Pozabili
smo, kar nam je pokazal Yeshua, da moramo telo vklju ša duša in
da je prehod, ki je pred nami povezan s spoštovanjem telesa. Telo ni le nujno zlo, je vozilo, ki bo rodilo novo
dobo, ženska tista, ki je narejena za rojevanje, je rojstvo nove dobe v veliki
meri odvisno od nje. In moški, ne ni res, da vas ne potrebujemo, le novo vlogo boste morali prevzeti, kajti
mo ženska, ki je v svoji mo škega. Moški je del te igre, vendar mora tako kot ženska
odrasti in prese

življenje.
Pomembne odlo

želi v notranje zlato je to
Mesec november je mesec, ko bo zunanji kaos naraš

žamo koncu leta se vse napovedi velikih sprememb izpolnjujejo. Zapreti
bo treba poglavje v knjigi življenja in odpreti novo poglavje, nepopisan list.

še ra
šanje je le kako voljno to dopustimo oziroma kako se upiramo temu procesu. Nov program je

popolnoma nova frekvenca, nova vibracija in zanjo je potrebno imeti potrebno strojno opremo,
ški jezik. ša grafi

ši strojni opremi beri telesu ne bo delal. In ši

škem svetu
lahko kupite nov ra

Trenutni”upgradi” ali izboljšave programske opreme, ki se nalagajo in ne morejo delovati, ker no
šitve in ovire v delovanju strojne opreme torej naših teles. Novi operacijski program ne

more delovati, še starega. Enega je potrebno odstraniti, da bi lahko zagnali
drugega. in ljudje tega nikakor no šjo stopnjo, ki se mu
upiramo ustvarjamo kaos, kjer stvari enostavno prenehajo delovati. In tako se dogaja mrk v elektri

šem telesu, ki ga zunanji dogodki le simboli
Narava me fascinira in kako lepo nam kaže naše notranje dogaja presega najbolj divjo fantazijo. Vse z enim
samim namenom, da bi kon No klju

. š
Zakaj New York? Ker predstavlja ekonomsko središ žejo, da se dogaja razpad
najve štva, ekonomija in politi

živo, gre za to, da se poslovanje popolnoma ustavi, da se stvari
lahko postavijo na novo. In v politi šega
predsednika ali pa v Ameriki ravno v tem

šave naše programske opreme, kar spremlja cela vrsta težav kot so kapi, infarkti skratka kratki stiki v
strojni opremi. Kar me izjemno veseli je pobuda meni ljube sestre Marianne Williamson, ki je v ZDA sprožila
pobudo Sister Giants za ženske v politiki. In to se dogaja ravno na vikend 10. in 11.11. kar je izjemno
“naklju
Orkan Sandy v ZDA; orkanski veter na Hrvaškem, poplave v Sloveniji. Vse to nas sili, da pospravimo svoje
omare in odstranimo kramo, ki jo skrivamo v svojih telesih na vseh nivojih. Smeti v fizi

š žje,

časa; Zemlja ne potrebuje na či. Naivni in zelo samoljubni ter samopomembni smo ob tem, ko
posku pomagati Zemlji. V resnici nas lahko odplakne s planeta, da bo če ne more
narediti ničesar, da bi ji to preprečil. Zemlja simbolično predstavlja arhetip mame in sploh se ne zavedamo
kako potrpe čno vlogo igra v tem prehodu, ki se č so
časi, ko so ljudje čutili do Zemlje spo čenih tleh in da je Darilo, da si
kjer si. In del Zemlje je tudi na

čehovsko se obna če
čemo imeti ničesar s svojimi telesi. Za večino so le orodje za dosego vi

čiti s sabo, da je telo ravno tako sveto kot na

če si bomo to dopustili. In ker je

čna či rabi podporo mo
či večnega otroka Petra Pana, ki noče odrasti in se hoče igrati in ne prevzeti odgovornosti za

svoje
čitve so pred nami in november bo vse te igre močno potenciral. Vedno bolj intenzivno je in

za tiste, ki so očistili stvari v svoji podzavesti in svoj notranji svinec pridno preobra čas
praznovanja in izjemnega zadovoljstva. čal. In bolj ko
bomo ljudje nemirni v sebi, več ko se bo stresa akumuliralo navznoter, bolj se bodo stvari kazale navzven, kajti
zdaj se igra drastično menja. Ko se bli

Čutiti je, kot bi se nova programska
oprema nalagala na na čunalnike, vendar je prej potrebno resetirati računalnik in izbrisati vse stare
programe. Vpra

če si
sposodim računalni Če va čna kartica ne podpira nove programske opreme pač nov program na
va če va čipi in vse ostalo ni dovolj zmogljivo, da bi se novi
programi sploh lahko zagnali in delali ali pa nimate dovolj spomina in zato vse dela zeeeeelo pooooočasi je
ključ v tem, da morate nekaj narediti v zvezi s strojno opremo, ki vam je na voljo. No v računalni

čunalnik, telo pa je tako kot je in če ne skrbite zanj, ga ne nadgrajujete, mu dajete kar
potrebuje lahko nastane tudi kratki stik zaradi kopice novih programov, ki se trenutno nalagajo. Telo je ključ v
tem procesu in če hočete v novo dobo, se boste morali utelesiti. V novo dobo gremo celi ali pa ne gremo.
Pika.

čemo izbrisati
starih povzročajo zama

če imamo na svojem računalniku
čemo dojeti. In ker se dogaja vibracijski dvig na vi

čnem
sistemu ali vodnem sistemu v na čno upodabljajo.

čno dojeli, kaj dogaja in da bi v zvezi s tem znali ustezno delovati. č tukaj je
tudi v tem, da sploh ni poanta v delovanju, temveč v bivanju če.

če in ker nam s tem simbolično ka
čjih sistemov znanega člove čni sistem. Vendar pozor razpad ne pomeni, da bo

vse prenehalo obstajati. Kot smo lahko videli v
čnem smislu se dogaja podobno. Ni naključje, da so volitve za na

času. 13.11. bomo imeli prvega od dveh mrkov, ki bosta prinesla dvig
in izbolj

čje”, ki seveda to ni. O mrku več v nadaljevanju.

čnem telesu, smeti na
čustvenem nivoju in v mentalnem telesu, smeti v eteričnem telesu. In tako bo mesec november zelo
turbulenten mesec, mnogo bo poplav, potresov in orkanov, skratka notranje čiščenje je potrebno opraviti.

času, kajti november je čas za regeneracijo in či čenje bo la če si boste

In to sem postavila v tokratno sredi

Vendar nas narava podpira v tem
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vzeli čas zase. Mesec november je tradicionalno gledano mesec, ko je potrebno potovati vase. Od 1.11. do
21.12. je vsako leto obdobje teme. V tem času se dnevi kraj

časa strah, pa tudi globoko spo če se vrnemo
či, da vidijo in u čjega negovanja in

regeneraciji. V tem času imamo namreč mo črno svetlobo, ki izvira iz samega centra
Univerzuma, iz centralnega sonca. Črna svetloba je tisti aspekt svetlobe in ljubezni, ki se skupaj s svojo belo
različico, skupaj z belo reko, zliva v sam center, v sveti gral. In pri

črne reke je integracija in uravnove čletja
dolgo del skrivnih čni aspekt
čutenja in delo z maternico potonilo v pozabo. In zdaj je čas, da se to znanje ponovno dvigne in da ga damo v
prakso. In zato se je oblikoval DivineWoman Blueprint, ker je to tisto, česar se moramo spomniti če
hočemo opraviti ta prehod in roditi novo dobo skozi svoje maternice. Kajti rojstvo izhaja iz kozmične
maternice skozi maternico mame Zemlje in maternice vseh čno, da
sploh lahko dopustimo, da se zgodi.

čnega pomena.
V tem času, ko črna svetloba povečano prihaja na Zemljo je ključnega pomena, da se negujete, da počivate, da
si vzamete čas in se potapljate vase.
Tako smo fascinirani na belo svetlobo, da smo na črno pozabili in uspe

Če razumemo, da je zlo le negativni naboj, ki ga ljudje skozi
svojo percepcijo, svoj pogled na stvari pripi

čeval vpogled v resnično naravo človeka in na

čina ostalega
telesa sploh ne obstaja. No pri mo če, ker imajo dve glavi, vendar je ostalo telo ravno tako
bolj ali manj zanikano. Na telo gledamo od zunaj navznoter, opazujemo ga od zunaj in tudi pristopamo do
njega od zunaj - kaj bom oblekel, kaj bom pojedel, kaj bom namazal nanj, kje se bom dotaknil in kje ne.
Pozabili smo ga začutiti od znotraj. Kako je čutiti, ko si polno utele

čni sistem mora biti dovolj močan, da bo prenesel močne čne energije, ki počasi
prihajajo iz centralnega sonca na na čude

čno
dalj čas, da se regeneriramo in obnovimo. Izkoristite ta čas zase. Negujte svoje telo, ne le od zunaj,
negujte ga od znotraj. In to ne pomeni le, da pazite kaj jeste, kajti hrana je ravno tako dejavnik zunanjega
sveta in ne notranjega.
Povezovanje z notranjim oceanom, s črno ljubeznijo negovanja in obnove, vračanje v kozmično maternico za

času nujno. In mo

čilo za vas preveč. Tudi zame bi bilo kak
črtu, ki mu pravimo DIVINE.SI

šajo in na severni polobli je vsak dan manj
svetlobe. Stare kulture so imele do tega štovanje, vendar še nazaj
v obdobje tistih, ki so imeli o šesa, da slišijo, je znano, da je to obdobje najve

žnost, da stopimo v stik s

ženski je sveti gral njena maternica in zlivanje
bele in šanje, ki ga vsaka ženska opravi pri sebi. To znanje je bilo tiso

šol misterijev, ki so ohranile predvsem mentalni aspekt znanja, medtem ko je fizi

ženske,

žensk na planetu. In to vedenje je klju
Ženska je tista, ki rojeva, moški je tisti, ki oplodi. Moški nima strojne

opreme za rojevanje. In zato se moramo spomniti in svetost telesa je tukaj klju

šno so jo skrili pred nami tako, da so ji
pripisali negativne aspekte in jo povezali z zlom.

šemo stvarem, potem je jasno, da so bili izjemno uspešni v
ustvarjanju dima, ki nam je prepre še telo.
Telo je sveti del vsakega posameznika. Ljudje mislijo, da smo se s tem, ko smo postali materialni spustili v telo
in da smo telesna bitja. Sploh ne. Telo je najbolj zanikan del nas samih, ker smo trenutno kot družba
popolnoma obsedeni z umom in svojim mentalnim telesom. Kar naprej smo v glavi, za ženske ve

ških je malo druga

šen. Namesto da nanj gledamo kot na zapor,
bi ga mogli videti kot vrata v svobodo. Yeshua nam je to pokazal, telo je vzel s seboj. In tudi številni drugi
mojstri so svoje telo v procesu prehoda vzeli s seboj. In to sposobnost prehoda v višje nivoje skupaj s telesom
nosimo vsi v sebi. Res pa je, kot sem omenila že prej, da je potrebno to strojno opremo beri telo ustrezno
pripraviti. Kajti živ šoke elektri

š planet. Poskrbite za svoje telo. Narava je res pravi ž. Dala nam je vse
potrebno za to, da se vsako leto med 1.11. in 21.12. ko se sonce na novo rodi in se ponovno dnevi za

šati,

ženske je v tem ški vse te informacije in kode dobijo skozi seksualno interakcijo z žensko.
Zato ženske tako jezi, da delajo premike in stvari ne le zase ampak za celo družino. Ampak drage ženske, tako
smo izbrale, ko smo kot deše izbirale svojo biologijo in svoj spol preden smo se utelesile. Morda je tole
sporo šnih 6 mesecev nazaj, danes pa vem kar vem in jasno mi je, kaj je
moj del v tem božanskem na življenje. Uživajte!
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Nisem astrolog. Zvezde me le vsake toliko pokličejo, ko se kaj zanimiva dogaja na nebu in takrat pokukam v
zakulisje kakšne dobre astrološke napovedi, da se skupaj zložijo koščki sestavljanke, ki ji pravimo življenje. In
ker se premikamo k zelo pomembnemu prehodu 12:12:12 z res neverjetno hitrostjo morda ne bo odveč malo
pokukati v zvezde.

Polna Luna 29.10.2012 se odvija v znamenju Bika in nam odpira vse tisto, kar bodo poglobljeno s seboj
prinesli mrki, ki sledijo v novembru. Kajti mrki po starem verovanju ustvarjajo portale do višjih ravni
zavedanja, kar nam omogoči ozaveščanje in prebujanje zvezdne zavesti in dostopanje do tistih delov sebe, ki
drugače ostajajo skriti nekje v globinah.

V tem času zaključujem svojo knjigo popotovanja po Egiptu kjer sem v enem od templjev že leta 2007 dobila
sporočilo, da smo multidimentionalna bitja, zvezdna bitja, ki poosebljamo in hodimo po isti poti po kateri je
hodil Oziris. Vse, kar potrebujemo je že v nas, v nas je modrost, ki je v spanju in ki čaka, da jo prebudimo.
Znotraj kristalne narave našega telesa je zvezdna zavest vsega kar je. Takrat so mi povedali, da sem Zvezda.
Seveda mi vse to v letu 2007 ni kaj dosti pomenilo, danes, 5 let kasneje pa dobiva svojo polno podobo.

Ko smo maja letos vstopili v letošnjo sezono mrkov si mnogi niso predstavljali, kaj bo to prineslo s seboj.
Sončni mrk je s seboj prinesel poravnavo sonca, lune in Alcyone, centralne zvezde v Plejadah, v ozvezdju Bika.
Pravijo, da je to odprlo direkten portal do zavesti Alcyone in s tem pretok modrosti s Plejad na Zemljo. Če
verjamemo napovedim, bo sončni mrk 13. novembra dvignil iz podzavesti mnogo vedenja in znanja
starodavnih šol misterijev, ki so povezana z našimi preteklimi življenji v templjih po vsem svetu. Mrk bo
namreč v konjunkciji z v zodiaku Škorpijona. Pravijo, da je to priložnost, da spustimo vse, kar nas
starega ovira in se prelevimo iz svoje stare kože, saj je feniks znotraj nas pripravljen, da poleti.

Maji so Plejade imenovali tzab, tisti ki pripada kači in vsakih 52 let v sredini novembra, ko so bile Plejade
točno na zenitu ob polnoči na mehiški zemljepisni širini, so verjeli, da se bo svet kot ga poznajo končal. Takrat
so opravili ritual novega ognja, kar je pomenilo, da so bili naslednjih 52 let varni. Letos so v času sončnega
mrka nad Avstralijo, na Yucatanu Plejade ob polnoči točno na zenitu, kar sovpada z obredom Novega Svetega
ognja in to pomeni simbolično začetek Novega Sveta. 52 let je mikro cikel 5200 letnega obdobja po
majevskem štetju svetovnih dob. Trenutno zaključujemo peti veliki cikel 26.000 let dolgega obdobja, ki je
originalno poimenovan Veliko leto Plejad. V letu 2012 smo dosegli zaključek te dobre in vstajamo v Novi Svet.

Čas pred nami bo jasno pokazal kaj je tisto, kar v našem življenju ne deluje več in kaj je potrebno opustiti.
Hkrati pa se bodo bile močne notranje bitke, saj nas določeni aspekti silijo v oklepanje poznanega. Vendar je
dejstvo, da je napredek mogoč le, če smo pripravljeni opustiti znano in se podati v neznano, kar napoveduje
sončni mrk 13. novembra. Za tiste, ki se bodo upirali se lahko začne izjemno težko obdobje vse do prehoda
21.12.2012. Pomembno je razumevanje, da se spremembe lahko zgodijo le, če naredimo prostor, v katerega
lahko vstopijo.

Od 1.11.2012 do 21.12.2012 je čas brez časa. Čas popolnega umiranja vsega starega in spuščanje v notranjo
temo, da bi se svetloba lahko na zimski solsticij ponovno rodila. To je tradicionalno gledano najboljši čas za
prerokbe, napovedi in povezovanje z duhovnimi nivoji. Starodavni Kelti so se 31.10 zbirali da bi praznovali
smrt. Samhain je bil praznik, ko so se povezovali s predniki in praznovali umiranje starega in rojstvo novega. To
je bilo Keltsko Novo Leto. Dan vseh svetih je povezan s smrtjo, temo in prerokovanjem. In tudi november je
mesec mrtvih, škorpijon z vladarjem Plutonom je povezan s smrtjo in ponovnim rojstvom. Nedvomno je
zanimivo dejstvo, da je polna luna pod okriljem katere je letošnji Samhain prav luna v Biku.

Vladar Bika je Venera, ki je povezana z lepoto, hrano, spolnostjo in udobjem. Če se je mrk v Maju zgodil v
znamenju Bika, ko smo praznovali Beltane, čas povezovanja, cvetenja in zapeljevanja, smo tokrat na drugi
strani, kjer je nujno potrebno ozavestiti vse za kar smo hvaležni v svojem življenju. To bo izjemno osebna
izkušnja vsakega posameznika in ključno bo povezovanje in soustvarjanje. Ti sveti dnevi nas spominjajo, da je
ključno povezovanje s svojim telesom in UTELEŠENOST. To je ključ za prehod in dvig zavesti, biti utelešeni v
svojem telesu, si dovoliti da v polnosti čutite, kajti telo je tisto, ki vas bo, če ga boste ignorirali utegnilo izdati.

α Serpentis
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Povezanost z Mamo Zemljo, z Veliko Materjo, s Sofijo, Marijo ali Isis v tem času je ključnega pomena. In za
ženske je izjemno pomembno povezovanje z maternico mame Zemlje, kar lahko naredimo le skozi svoje
maternice.

Povežite se z mamo Zemljo v tem potentnem času od 29.10. do 4.11.212. Pojdite ven, na zrak, sedet na
Zemljo, povezujte se s planetom. Negujte svoje korenine, poganjajte jih vse do samega centra Zemlje in čutite
brezpogojno ljubezen in sočutje. Čutite hvaležnost do Zemlje, do kamnov, do rastlin in si dopustite, da
prejmete vodstvo, usmeritve, vizije s strani svojih vodnikov in prednikov.

To je čas, ko je modro, da se posvetite svojemu telesu in ga negujete. Masaža z olji, dobra hrana, ples,
meditacija, ljubljenje so aktivnosti, ki so v tem času zaželene. Polna luna je bila vedno namenjena praznovanju
telesa in negovanju ter združitvi moške in ženske esence v ljubljenju, ki je predstavljalo praznovanje obeh
aspektov.

Vse prakse, ki vas povezujejo s planetom in z vašim telesom, ki vam pomagajo, da se bolj utelesite so v tem
času zaželene. Spoštovanje telesa in naših korenin, vseh žensk in moških na ramenih katerih stojimo kot
velikani, prenašamo naprej genetsko matrico, ki nam je bila izročena in imamo hkrati to možnost in priložnost,
da jo razrešimo, presežemo, da zaključimo z vsemi vzorci, ki so nam bili predani.
Vstopamo v najbolj potenten čas, da zaključimo vse, kar nam ne služi več in vstopimo v nov cikel.

In da bi ta čas kar najbolje izkoristili, sem pripravila novo notranje popotovanje Angeli so v meni, 22 dni
druženja z angelskimi energijami, ki nam služijo kot opomniki, ki nas spominjajo na to kdo smo in kaj je v nas.
Dnevne prakse v tem notranjem popotovanju so namenjene spominjanju lastne božanskosti, utelešenju tega
kar smo.

Čas je, da se povežemo z modrostjo mame Zemlje in zaupamo njenemu vodstvu, da si dopustimo, da nas
neguje, regenerira in zdravi. Povežite se z mamo Zemljo in naj vam spregovori, naj vas vodi. Naj bo ta polna
luna in čas, ki je pred nami čas plesa in povezovanja duha in telesa.

Naj se tvoj Duh polno utelesi in naj se tvoji potenciali polno udejanjijo.

DIVINE.SI

Delno povzeto s strani http://www.cosmicintelligenceagency.com/eclipse-gate-2012/
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Glede na trenutne razmere, vremenske in drugačne sorte je ogromno ljudi, ki potrebujejo pomoč. Seveda
vemo, da namesto njih ne moremo narediti ničesar. Hkrati pa vemo tudi, da je v slogi moč. Vemo, da je nujno
to, da se povezujemo, da spremljamo dogajanje in se ne skrivamo pred težavami, ki so jim priča naši bratje in
sestre na planetu Zemlja. Če je Zemlja naša mati smo vsi, ki živimo na njej bratje in sestre. Po pogovoru z mojo
dušno sestro sem dojela, da je pomoč najmočnejša takrat, ko imamo nekoga v mislih in ga blagoslavljamo, ga
vidimo v njegovi luči, celostnega in celovitega, takega kot je v resnici.

Zato vas danes kličem, da se mi pridružite v blagoslovu vsem, ki potrebujejo notranjo moč, upanje, da se bodo
lahko soočili sami s seboj, s svojimi preizkušnjami, da bodo lahko presegli sami sebe in spoznali to, kar jim želi
duša dopovedati, jih naučiti, da spoznajo kar so izbrali, da bodo spoznali v tem življenju.

Zato danes blagoslavljam vse moje brate in sestre v vedenju, da je vse dobro. Da je vsak na točno pravem
mestu, ob pravem času, s pravimi ljudmi in da se dogajajo prave stvari, četudi osebnost meni drugače in se
ego oklepa navad in navezav v preteklosti. Naj spoznamo, da ne moremo rešiti Zemlje, da je to stvar iluzije, ko
poskušamo, kajti Zemlja rešuje sama sebe in ob tem lahko odplakne tudi nas. Naj spoznamo, da je čas, da se
prebudimo v sočutje do sebe in do drugih, v sprejemanje sebe in drugih točno tukaj, kjer se nahajamo. Naj
začutimo brezpogojno ljubezen in hvaležnost do vsega, kar obstaja v naših življenjih in naj začutimo
brezpogojno ljubezen do vsega, kar odhaja. Naj spoznamo, da smo bratje in sestre in da v tem, ko ranimo
druge vedno ranimo le sami sebe, v tem, ko izdamo druge vedno izdamo le sami sebe. Naj se zavemo tega
darila, ki nam je dano - življenja, naj ga cenimo, vrednotimo, spoštujemo kot redko dragocenost, kajti biti tukaj
je darilo.
Naj spoznamo, da smo zakladi, vsak od nas, da smo brezmejno dragoceni in da naš obstoj zadošča.

Danes odprimo oči v zavedanju, da smo vsi Eno. Eno v vsem in vse v enem. Da smo izbrali, da smo kjer smo in
da lahko izberemo, da se premaknemo tja, kamor si želimo. Naj spoznamo, da smo darilo drug drugemu in da
medsebojna podpora in ljubezen pomeni, da stojimo drug za drugim in drug ob drugemu, da stojimo v
razumevanju, da ima vsak svojo zgodbo in svoje pot in vendar smo na istem popotovanju v svojo celostnost,
svojo celovitost, v integracijo vseh aspektov sebe.
In naj se ta integracija, to pobiranje svojih koškov dogaja v milosti in na popoln način za vsakega na tej poti.

Danes blagoslavljam vse ljudi, ki se jim dogajajo izgube, katastrofe, ki so v bolečini in se počutijo izdane, kot
tudi tiste, ki so izdali sebe ali druge. Danes blagoslavljam vse ljudi, ki zanikajo sebe ali druge in nočejo videti,
kot tudi vse tiste, ki so zanikani. Blagoslavljam vse tiste, ki sodijo druge, jih kritizirajo kot tudi vse tiste, ki so
sojeni in kritizirani. Blagoslavljam vse, ki se čutijo zapuščeni, pozabljeni od ljudi in Boga, kot tudi tiste, ki
zapuščajo druge. Danes blagoslavljam vse, ki se ločujejo v sebi ali od drugih, ki so v otopelorti, apatiji, depresiji
in agoniji kot tudi vse tiste, ki so ločeni in so izgubili upanje. Kajti globoko v sebi vem, da so vsi le delčki mene
same/ga. Zato danes vsem tem delom mene pošiljam ljubezen in vedenje, da jih sprejemam, da jih ljubim
brezpogojno.
Naj se mir povrne v življenja ljudi in naj najdejo v sebi upanje in vero, luč in veselje. Naj moč ljubezni zasije
skozi vse kar je.
In tako bodi.
In tako je.

Delite to naprej in v tem izjemnem času do 13.11. ko bomo deležni prvega od dveh mrkov soustvarjajte z
menoj, blagoslavljajte in sprejemajte vse v enem in eno v vsem.
Naj se preobrazba zgodi, naj metulji poletijo, osvobojeni in radostni.

V Ljubezni, z Ljubeznijo, za Ljubezen.
Taja Albolena
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KALCEDON ...

Afirmacija deve kristala

kamen sestrstva, bratstva, povezovanja
“Moja narava je zelo etrska, sem kot veter, ki prina

Moja sve Ko me uporabite je k
vase nato va Pomagam vam, da
delujete sinhrono v koherenci s celotnim vesoljem. Moja frekvenca je kot za eteri ki
spro in stres V va

dpiram stik z o Pomagam vam
nosite m v navdihom, da zaznavate lastno multidimenzionalnost in imate

hkrati Podpiram vas v ustvarjalnosti in sem podpora
va Kadarkoli potrebujete pomo v , pa naj bo na ,
sem va Tudi u delujem osve

”

Kalcedon je kamen, ki opisuje ve tako kot tudi
, aventurini, karneoli in oniksi In v te je tudi , ki l

Kamen je omenjen tudi v Bibliji. Samo ime izhaja iz gr Kad öy del Istanbula.

N da pri ljudeh pomaga ob

odpira pot v
notranji svet Zato se ljudje la

in am so ,
povezanosti in spokojnosti Kalcedon ima to
zna

hkrati pa asistira pri odpiranju in
i

v saj
ter

ima sposobnost ,
Vendar te kasneje vodi v notranjo e ki vodi

vedno
Kalcedon absorbira negativne energije v okolici in jo preobra

Pravijo, da v umu vzorce. Aktivira spe

: " Jaz sem umirjenost in sem v miru s ljudmi in s svetom. Moje zavedanje jaz sem ki
sem raste

Slika s povezave: http://www.mojalbum.com/kremen/minerali/kalcedon-hialin-detail-lesbos-grcija/4191421

ša še eteri
še posebej takrat, ko je potrebno o

še biti. ža energija poživlja in krepi
šega eteri

š še eteri šam mehkobo in nežnost. Hkrati pa pomagam pri
orisotnosti, osrediš

ši kreaciji.
š zaveznik in pomo žujo

ške besede khalkedon, danes je

žje odprejo svoji

š

ža v sebi ter je ne prenaša naprej, zato so v
še za katere je veljalo, da naj bi prepre

že z vašo dušo in tako omogo

ši notranjosti in vam
asistira, da svoja semena v sebi posadite in jih negujete, da vzklijejo in tudi dozorijo.

še ši
odzivi ne bodo preve

či energijo ali prano v va čno telo. Pomagam vam
očistiti meridiane in sem v veliko pomoč čistiti zastalo energijo, nakopičeno
“kramo” v eteričnem, čustvenem ali mentalnem telesu. Ravno zaradi tega sem poznan kot kamen, ki povezuje
in neguje ter harmonizira vse aspekte va . ot bi

čili svetlobo, ki se nato razširi skozi celotno omrežje čnega telesa.
masaža čno in fizično telo,

ča vse napetosti . čno telo vna
čenosti, bistrosti in poleg tega aktiviram frekvenco miru in pomirjenosti s samim seboj in

svetom, ki vas obdaja. O intuicij . prisluhniti in se uglasiti z notranjim vedenjem,
ki ga globoko v sebi. Odpira as v stik z

sposobnost razumeti svet, življenje, sebe in druge ljudi.
č, a se karkoli zaceli v as fizičnem telesu ali pa v psihi

čnik. v prostor če, pomirjevalno in hkrati odpiram vrata v
duhovne sfere.

čjo skupino drobnozrnatih kremenov, v katero sodijo ahati,
jaspisi ... j skupini svetlo modra različica se imenuje ka cedon.

jegova posebnost je, čutiti
sestrstvo ali bratstvo, povezanost med ljudmi,
pomaga ustvariti pristen stik topline, negovanja in
medsebojne podpore. Človeka na magnetičnen
način odpre v finejše zavedanje,

.
duhovni naravi kvalitet ljubezni, čutja

.
čilnost, da pomaga ustvariti notranji mir in

pretočnost,
poravnav z duhovnim Jazom.

Zelo am bo v pomoč pri različnih vnetjih jih
pomirja in ohlaja, pri težavah z očmi in glavobolih.
Kalcedon , da tam kjer so vznemirjenost, kaos in nasičenost sprosti nakopičeno energijo. Zato
lahko v prvi fazi či čenja ustvari celo občutek nemira. sprostit v,

globlje, v vedno večji mir, vse globlje in globlje.
časih

iz njega izdelovali ča čevale zastrupitve.

Pomagal vam bo pri obupu in dvomih vase, saj vas pove či, da ste v stiku s
pristnim vodenjem v vas samih.

mehča močne fiksacije in pretrde če potenciale v va
Če ste nagle jeze ali pa vas

hitro prime panika je to kamen, ki vam bo asistiral v tem, da se bo va čustveno telo hitreje umirilo in da va
č burni. Pomaga vzpostaviti umirjenost in pomirjujoče deluje na ljudi in okolico.

.”
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Zadnjih 20 let se ukvarjam z osebno in duhovno rastjo in to kar opažam pri ljudeh okoli sebe in kar sem
opazovala pri sebi je bila resnost s katero sem se lotila dela na sebi. Delo na sebi sem povzela iz besednjaka
ljudi s katerimi sem prihajala v stik in sploh nisem razmišljala o vplivu, ki ga ta besedna zveza ima na moje
počutje, na mojo Bit. Šele mnogo kasneje v svojem procesu rasti sem ozavestila kako pomembno je kako
poimenujemo to kar doživljamo in s tem dojela tudi sporočilo egipčanskega učenja o aspektu Ren. S
poimenovanjem kreiramo.

In tako sem dojela, da s tem, ko delam na sebi avtomatsko poimenujem paradigmo delovanja, doseganja,
moškega sistema moči. Delo v nas prebudi stare in privzgojene vsebine (občutke, prepričanja, možganske
odzive, fizične procese) ki nas ne obnavljajo. Delo asociira naravnanost, ki nas bremeni in deluje kot obveza.
Ko delamo na sebi, smo aktivni, nekaj je potrebno narediti, hočemo akcijo, dramo, dogajanje. To pomeni, da
se trudimo in da imamo določen cilj ter korake, da ta cilj tudi dosežemo.
Delo na sebi je del paradigme, ki se usmerja na zunanji svet in išče rešitve v zunanjem svetu. In ujeti smo v
mišljenju, da če ne bomo delali, ne bomo zaslužili plačila za svoje delo.

Na drugi strani pa imamo svojo Bit, ki samo je. Ki obstaja in ne deluje. Ko se osredotočimo na ta aspekt sebe
se v nas pogosto zbudi občutek, da smo nekoristni, leni, da zabušavamo. Tako globoko je delovanje postalo del
naše matrice, da se sploh ne znamo sprostiti in samo biti.
Del težave je tudi v tem, ker od svoje matere nismo dobili zgleda, kako negovati sebe in poskrbeti za svojo Bit.

Negovanje sebe se nas dotakne drugače. Negovanje samo je. Ni pozitivno in ni negativno, ni produktivno ali
neproduktivno, pravzaprav negovanja ne moreš soditi ali o njem razsojati saj samo je. Negovanje sebe
pomeni, da si dopustiš, da se spustiš v svojo notranjost in odkriješ kaj je tisto, v čemer uživaš, kaj je tisto, kar ti
je ljubo in te napolni. Skozi negovanje se osredotočamo na svoj notranji svet in v sebi poiščemo tisto, kar nas
izpolnjuje in neguje.
Negovanje samo je. In asociacija, ki jo pri negovanju imamo je dotik. Mehkoba, lahkotnost, eteričnost dotika,
ki je lahko dotik kože ali srca. Negovanje je dotik, ki se te globoko dotakne, ki se dotakne tvoje duše in te gane.

In prav znotraj vsakodnevnega življenja imamo možnost, da se dotaknemo življenja in tako spreminjamo svet.
Naša družba je sestavljena iz mreže stikov, ki jih imamo drug z drugim. Ti stiki ustvarjajo omrežje. In tudi če se
počutimo izolirani, smo pravzaprav v stiku z mnogimi. Ko se ločimo od drugih, ker se bojimo bolečine ali
prizadetosti vstopimo v svet, ki je mehaničen, avtomatiziran, kjer je vse v odtenkih sive in ni nobenih barv.
Delujemo po vnaprej določenih smernicah in naša dejanja nimajo vsebine, so prazna in izkazujejo le zunanjo
vljudnost. Šele ko si dopustimo, da začutimo stik se zgodijo barve, toplina in prijaznost.

In da dopustimo stik se moramo odpreti in v prvi vrsti negovati sebe, dopustiti, da sploh čutimo stvari in s tem
tvegati, da smo lahko tudi ranjeni. Ranljivost je ključna komponenta stika in mnogi tega enostavno ne
zmorejo. Ljudje pogosto ne razumejo, da je bolečina tista, ki nas odpira. Bolečina odstrani vse nepotrebno in
umetno. Bolečina odpre vrata, da si dovolimo čutiti in stopiti v stik. In če se bojimo soočiti z lastno bolečino,
se upiramo temu, da bi se odprli in začutili pristno povezanost z drugim bitjem.

To je tisti aspekt negovanja, ki nam ga v naših najzgodnejših letih tja do sedmega leta preda ali pa ne preda
naša mati.
Lekcija Izvorne Matere je v prvi vrsti cenjenje same sebe, negovanje sebe, da znaš najprej poskrbeti zase. Če
ne znaš najprej poskrbeti zase pravzaprav ne moreš negovati drugih.
Le tako, da znate negovati sebe, se lahko izognete senčnemu aspektu mučenice, ki se žrtvuje za druge in kar
vodi v izgorelost, ko daješ sebe drugim in zanikaš svoje potrebe. S tem vedno znova izdajaš samo sebe in raniš
svojega notranjega otroka, vedno znova in znova.

Stik je temeljni vidik prijaznosti o kateri smo govorili v prejšnji številki. Kjer najdeš stik, tam je srce. Ljudje se
preveč ukvarjamo z delovanjem, s tem kako smo videti, kako smo oblečeni, ali smo povezani s pravimi ljudmi
in imamo pri sebi prave stvari. Občutek varnosti poskušamo ustvariti skozi zunanje pripomočke in s tem svojo
pozornost usmerjamo na zunanji svet.
Pristen stik pomeni, da smo goli in izpostavljeni. Vse kar imamo, je naše bitje. In s tem se premikamo naprej.
Stik z drugimi je lahko strašljiv in ravno zaradi tega se radi zaščitimo z maskami, vlogami, ki jih igramo in
ostalimi varovali.
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Vendar sveta ne moremo spremeniti tako, da se ščitimo pred zunanjim svetom, ostajamo zaprti v svojih varnih
lupinah, obdani z igračkami in pripomočki, ki nam dajejo umeten občutek varnosti.

Svet lahko spremenimo le, če se odpremo, smo v toku, se povežemo z drugimi, zaupamo vase in si dopustimo,
da smo ranljivi. Ko smo v popolnem stiku sami s seboj vemo kako se negovati in vemo kako se odzvati, če nas
kdo izzove in nas poskuša raniti. Ne tečemo v svojo lupino in se poskušamo skriti, niti se ne bojujemo z njim
na svojih okopih. Znamo ostati ljubeči in sočutni do sebe in do osebe, ki nam je odslikala ranjeni del nas samih
in s sočutjem do sebe pravzaprav izrazimo popolno sprejemanje in vključenost. Znamo ohraniti stik tudi
takrat, ko je boleče in se ne zapremo ali pobegnemo. In za to potrebujemo veliko mero poguma. Kajti stik
pomeni povezovanje duš, ko se prepoznamo in se povežemo in samo smo. Iz take povezanosti veje toplina.

Ko si s človekom v pristnem stiku se ne ukvarjaš s tem, kaj moraš narediti, da bi bil sprejet, ljubljen. Samo si,
to kar si. Veš, da ljubiš in sprejemaš samega sebe brezpogojno. In da sprejemaš n brezpogojno ljubiš tudi to
osebo, kajti v resnici ti odslikava dele tebe in s tem ko ljubiš njega pravzaprav ljubiš samega sebe. In tako se
zaveš, da je vse, kar te obdaja v resnici del tebe, da si vse, kar je. In to je tisti stik, po katerem vsi hrepenimo in
ga iščemo v svetu zunaj sebe.

Vendar tak stik lahko najdemo le v sebi, s tem, ko negujemo sebe, smo sočutni do sebe, se brezpogojno
sprejemamo in ljubimo. Odprt stik nas bogati in s tem, ko smo odprti, vidimo ljudi, ki nas obdajajo kot okna v
nov svet, kot možnost za rast.

Sploh za žensko je stik ključnega pomena, kajti vodi jo v rast. Za žensko oziroma osebo, ki ima v sebi
prevladujočo žensko esenco so odnosi instrument rasti. Srečanje z drugimi je vedno priložnost za uvid in
preobrazbo sebe same.

To po

Odnos je tista cesta, ki nas vodi v izpolnitev. In samo srečna in izpolnjena ženska prinaša spremembo v svet,
preobraža ljudi okoli sebe. Pa ne z dejanji, temveč s svojo prisotnostjo. S tem da je to, kar je. In to je naša pot
v spremembo sveta.

Postani najsrečnejša Ženska na Svetu in Svet ti bo sledil!

Toplina je pozornost, je glas, ki se te dotakne, je dotik. Dotik izraža toplino, ki nas spreminja, ki nas osre
še medsebojne stike.

čuje in
poglablja na

čemer hrepenimo in kar je notranja lakota, ki jo čutimo v sebi je pomanjkanje pozornosti, te povezanosti
in stika s strani mo čke, ko se

čutijo lakoto, ki jo posku
čutimo v sebi, ta praznina, ki je ne znamo zapolniti je pravzaprav lakota

po povezanosti, po intimnosti, po tem, da se lahko predamo.

Za čih stvari, ko se lahko v polnosti preda mo čuti varnost in
za čitenost v sebi, da lahko postane voljna, spusti svojo potrebo po kontroli in nadzoru in samo je. Ko ji ni
treba nič narediti ampak samo je.
To je bla ča.

škega. Ženske smo v svojem iskanju enakopravnosti prišle do to ženske sprašujejo
zakaj sploh rabijo moške v svojem življenju, hkrati pa kljub temu, da menijo, da uspešno zadovoljujejo svoja
hrepenenja v sebi šajo zapolniti s hrano, nakupovanjem, substancami in odvisnostmi
vseh sort. In ta notranja lakota, ki jo

žensko je ena najbolj osvobajajo ški esenci, ko
š

ženost, to je izpolnjenost, od tukaj se rojeva radost, zadovoljstvo in sre
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In če ostanem še malo pri delovanju in na drugi strani biti je čo zanimiv
čno razumeli njuno globino. Spret smo pri poimenovanju, ki kreira.

č ne rečem v tistih časih sem dosegla vse kar sem si zastavila. Vendar smo spet
pri istem konceptu - manifestacija je osredotočanje na zunanji svet, na svet, ki ti je poznan, ki ga obvlada

č pri

čanje, volja in postavljanje korakov.
Da manifestira

čil. In da se razumemo, z manifestacijo ni čisto nič narobe. Je pa res, da
č energije kot mo

či.

Medtem ko je na drugi strani to, kar je

čno udejanja.

Ko sem v svojem raziskovanju in eksperimentiranju pri
č dosegala tega kar sem si

čem več, naprej ni poti. Tako sem se podala v neznano. Kar je od mene zahtevalo veliko poguma, kajti
soočala sem se z vsemi svojimi strahovi. Pa tudi veliko zaupanja vase, kajti zunanji svet mi je kar naprej
govoril, da sem nora, ker sem zapustila varnost znanega. Pogosto sem obstala v temi brez vedenja kam ali
razumevanja kaj se dogaja. Potem pa so se stvari začele razsvetljevati in dojela sem, da je energija planeta
tista, ki je leta 2009 zamenjala paradigmo in kateri se moramo prilagoditi.

Ključ je vsekakor v frekvencah, v tem na kaj se naravnamo ali kaj iz
čno

č stvar v doseganju, v korakih, ni treba več iti za cilji, postati mora
čisto drugačna in zato se mnogi v njeje sploh ne znajdejo, kajti premostiti je potrebno to brezno

med tem kjer si tja kjer si

čenja.
Kajti paradigma v katero vstopamo je paradigma bivanja, u

času, ko energija podpira na

černem dru
četrtek 22.11.2012 na večernem dru

DIVINE.SI

skozi to le pogled na dva koncepta, ki
ju uporabljamo brez da bi resni

Danes je veliko govora o manifestaciji. Vsi manifestirajo in tudi sama sem vrsto let tako kot sem delala na sebi
tudi pridno manifestirala. In ni

š.
Manifestiraš avto, hišo, odnos. Malce težje manifestiraš svojo izpolnjenost ali negovanje, kajti to ni nekaj, kar
bi lahko desegel. Ko sem prvi šla v stik s konceptom manifestacije kot delovanjem, doseganjem, ko si
postaviš cilje in jih dosežeš sem osupnila nad tem kako ozko usmerjeno sem gledala na svoje življenje. V
okvirih manifestacije lahko dosežeš le to, kar si lahko predstavljaš, kajti manifestiraš to, kar ti je poznano. In
seveda je pri tem potrebno aktivno sodelovanje, osredoto

š stvari, moraš biti jasem in konkreten, kajti bolj podrobno, ko si zapišeš svoje želje, bolj
konkretno jih boš uresni ženske za
manifestacijo porabimo precej ve ški. Konec koncev je manifestacija del paradigme moškega
sistema mo

ženskam pisano na kožo kreacija. Kreacija samo je, nima predznaka
pozitivno ali negativno kot jo imamo pri manifestaciji, ko je potrebno paziti kaj si želiš. Kreacija ni delovanje, je
bivanje. Dobiš to, kar si. To kar je v tebi iz tebe sije v svet.
Ni korakov, ni navodil, kajti premikaš se v neznano, onkraj tvojega znanega sveta. In Kreacija je povezana z
nezamisljivimi stvarmi, ki si jih lahko predstavljaš zgolj in samo v svoji domišljiji, pa še tam gre le za približke
tega, kar se kasneje resni

šla do slepe ulice z manifestacijo, kakšne tri leta nazaj,
enostavno nisem vedla kam. Z manifestacijo nisem ve želela. Ker sem bila v fazi
tranzicije pravzaprav sploh nisem vedla kaj si želim. In ko sem stala v svoji slepi ulici sem vedela eno stvar,
nazaj no

žarevamo iz sebe v svet, kajti to je tisto kar
pritegne k nam to, kar si sr želimo. Prej smo mi tekali za tem po svetu, prej smo dosegali, si postavljali
korake za katerimi smo šli, zdaj pa ni ve š cilj.
Paradigma je

želiš biti.

Skozi izkušanje, mojstrenje procesov sem dojela, kako nova energija deluje in kaj so tiste prakse, ki jih je
modro uporabljati, da v tem svetu narediš to kar je tvoje, da narediš brez delovanja, brez doseganja in
mu

živanja in integriranja vsega kar je že v nas.

Ste pripravljeni na izziv?

Vabim vas na štiriurna druženja kjer bom delila svojo izkušnjo in potrebne korake, da pridemo tja, kamor si
želimo v tem šo Bit.
V Ljubljani v soboto 10.11.2012 sta na voljo dva termina in sicer jutranji ob 9.rui in popoldanski ob 15. uri.
V Novi Gorici se dobimo v ponedeljek 19.11.2012 na ve ženju ob 17.uri
V Mariboru pa v ženju ob 17. uri.
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Ko je Bog ustvarjal žensko je delal že šesto naduro.
Prišel je angel in ga vprašal: "Zakaj se tako dolgo ukvarjaš z njo?"
In Bog odgovori: "Ali si morda pogledal navodila za sestavo? Ona mora znati prati, ne sme biti iz plastike, imeti
mora ve

N

č kot 200 gibljivih delov, ki jih je mogoče zamenjati. Njeno telo mora delovati brezhibno,čeprav je na
dieti. Imeti mora naročje za najmanj štiri otroke hkati.
Njen poljub mora zdraviti vse, od odrgnjenih kolen do zlomljenega srca. In za vse te naloge, ki jih mora
opraviti, ima na voljo samo dve roki."

Angel se je začudil, ko je slišal, kaj vse je zahtevano v navodilih za sestavo. "Le dve roki. Nemogoče! In to pri
standardnem modelu?! To je preveč dela za en dan... Spočij si in jo dokončaj jutri."
"Ne ne bom," je protestiral Bog. "Zdajsem že tako zelo blizu temu, da dokončam to bitje, ki mi je priraslo k
srcu, da se nočem ustaviti. Ko zboli se zna že sama zdraviti in lahko dela 18 ur na dan.

Angel se je približal in se dotaknil ženske. "Toda Bog, napravil si jo tako mehko..."
"Res je mehka," se je strinjal Bog, "toda naredil sem jo tudi močno. e boš verjel, kaj vse lahko zdrži."

"Ali zna misliti?" vpraša angel.
Bog odgovarja: "Ne le to. Zna tudi oceniti in se pogajati, odločati in se zavzemati."

Nato je nekaj pritegnilo angelovo pozornost. Stegnil je roko in se dotaknil lica ženske. "Ojoj, mislim, da pušča.
Saj sem ti rekel, da je to preveč dela za en dan."

"Nič ne pušča...To je solza," ga zavrne Bog.
"Čemu pa služi solza?" vpraša angel.
Bog je odgovoril: "Solza je njena možnost, da izrazi svoje veselje, žalost, skrb, ljubezen, razočaranje,
osamljenost, bolečino in ponos."

To je na angela napravilo velik vtis: "Bog ti si genij. Na vse si mislil. Ženska je osupljivo bitje!!!" To je res!
Ženske so močne, ko prenašajo stisko in nosijo težka bremena. A poznajo tudi srečo, ljubezen in znajo izražati
svoje mnenje. Smejijo se, ko želijo kričati. Pojejo, ko želijo jokati. Jočejo, ko so srečne in se smehljajo, ko so
nervozne. Borijo se za to, v kar verjamejo. So proti krivici. Ne sprejemajo zavrnitve, če menijo, da obstaja
drugačna in boljša rešitev. Vsemu se odpovejo, da imajo njihove družine to, kar potrebujejo. Prijateljico
spremljajo k zdravniku, ker vedo, da jo je strah. Njihova ljubezen je brezmejna...
Jočejo, ko njihovi otroci doživijo kaj novega in so vesele dobrote svojih prijateljev. Vesele se vsakega novega
rojstva in vsake poroke. Njihovo srce je zlomljeno, ko izvedo za smrt ljubljene osebe. Žalujejo za izgubljenimi
osebami, vendar so močne tudi takrat, kadar menijo, da ni več ničesar, za kar se je vredno boriti. Ženske vedo,
da poljub in objem zdravita zlomljena srca. Vseeno pa se je v Božjo stvaritev prikradla ena napaka...***

ŽENSKA POGOSTO POZABI, KOLIKO JE V RESNICI VREDNA. **
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»Ti moraš priti v Slovenijo, na Bled«, so bile moje prve besede, ko sem se po spletu dogodkov življenja
letos avgusta znašla na masažni mizi pri Kheyrne v CapeTownu. Ženski občutek, globlji kot intuicija je
prepoznal, da sva se srečali z razlogom. Ne le, da sem sama odšla iz individualne seanse osvobojena še
enega koščka, ki je oviral mojo harmonijo med žensko in moško stranjo fizičnega telesa, temveč se je v tem
času stkala tudi posebna vez. Tako južnoafričanki Kheyrne Danu in Eleftheria Kakambouras zares in prvič
prihajata v Slovenijo, prav na Bled. Namen je en sam. Ženski, ki sta svoje poslanstvo našli skozi svojo
osebno rast in izkušnje, prinašata k nam svoj del ključa za aktivacijo avtentične ženske energije.

Zadnje čase je, kamorkoli pogledamo, ogromno govora o sveti ženskosti. Da pa bi zares razumeli, kaj te
besede pomenijo, je verjetno dobro, da najprej razjasnimo, kaj pravzaprav je sveta ženskost?

Kheyrne:

Eleftheria:

Verjetno moramo biti pazljivi, da ne zamešamo ženskosti s feminizmom…

Eleftheria:

Kheyrne:

Kako se aspekt ženskosti razlikuje od aspekta moškosti?

Eleftheria:

Kheyrne:

Bistvo toka življenja. Zemlja je fizična oblika svete ženskosti, saj nosi prvinsko resnico, ljubezen,
harmonijo, kreativen tok, spontanost in obilje prav vsakem živem bitju in aspektu svojega telesa. Sveta
ženskost je tisto stanje bivanja, kjer lahko znova živimo v harmoniji kot del tega planeta, namesto da
brezsrčno zlorabljamo svet, v poskusu da bi ga posedovali ali imeli premoč nad nekim njegovim delom. Sveta
ženskost pride na površje, ko se osvobodimo naše rutine in strahu, ko ustvarimo prostor zanjo. Resnična
inspiracija življenja pride le skozi povezanost z naravo, trenutki kreativnega izražanja, z ljubeznijo in
spontanostjo.

Sveta ženskost ali tudi božanska ženskost, je preprosto milina, utelešena skozi uravnoteženost
svete moške in ženske energije, ki harmonično tečeta v sveti enosti. Praktično to pomeni, da smo ozdravili
ranjeno moškost znotraj sebe in ranjeno ženskost ter integrirali ter aktivirali sveto moškost in ženskost. Gre za
uravnoteženost dajanja oz. delovanja in sprejemanja oz. energije biti. Če želite vedeti, kateri aspekt ni
uravnotežen, lahko to storite s preprosto vajo: zaprite oči in opazujte svoje naravno dihanje sta vaša vdih in
izdih enaka v trajanju? Ali dajete več kot si dovolite sprejeti? Tisti, za katerega potrebujete več sile, ni v
ravnotežju, to pa povzroči tudi neravnotežje drugega, glede na to, da delujeta v soodvisnosti in to hitro
privede do izčrpanja. Vse stare matriarhalne družbe so častile sveto ženskost. Najdemo jo simbolizirano v stari
sveti geometriji kot najstarejši simbol vescia picsis, simbol zavesti enosti iz katere izhaja vsa kreacija.

Absolutno. Čeprav moramo priznati tudi nekaj kredita svojim sestram feministkam, saj so bile prvi
obraz besne ženskosti, ki je korakal za našo svobodo. Spominjam se nekega pogovora, ko je mlajša ženska
izpostavila svojo dilemo ali naj vzame nazaj svojega fanta, ki jo je prevaral. Starejša ženska iz skupine je
skočila: »Draga moja, nisem zažgala svojega modrca in hodila naokrog z groznim občutkom neobritih nog v
60-ih, da bi ti danes vztrajala v zlorabljajočem odnosu!« (smeh) Takrat sem dojela, da si te pogumne ženske
zaslužijo našo hvaležnost, čeprav smo se razvili nad borbo. Vsaka stvar, ki potrebuje uravnoteženost ima efekt
nihala. Zanihala bo iz ene skrajnosti v drugo, dokler se ne ustali v balansu na sredini. Ženskost je miroljubna in
z vsem srcem vabi sveto moškost kot svojega partnerja.

Vedno se smejem feminističnim opazkam. Energija okoli feministk se zdi tista, ki obtožuje moškost
in se trudi dokazati, da zmore toliko kot moški. Ironija je, da ta tekmovalnost v bistvu izvira iz moškosti in ne
spoštuje moči notranje ženske energije. Bi raje bili drugorazredni moški ali prvorazredne ženske?

Ranjena moškost je vidna v tekmovanju, v prepričanju o linearnem času, vrednosti, ki je pripeta le
razumu in znanosti, ciljno usmerjenemu fokusu ('lovska mentaliteta'), profitno usmerjeni ekonomiji. Ranjena
ženskost pade v isto kategorijo kot ranjena moškost, kajti ranjena ženskost prevzame energijo moškosti in ta
dominira nad kvalitetami avtentične ženskosti. Iz matriarhalne perspekitve slednja uteleša kvalitete cikličnega
časa, rituala, umetnosti, spoštovanja do narave, hranjenja celotne skupnosti. Avtentična, božanska energija
moškosti pa je utelešena v miroljubnem bojevniku aktivnem, praktičnem, skrbniškem in varuhu ženskosti,
označeni s sprejemanjem, spoštovanjem intuicije, hranjenjem, vzgojo z modrostjo, hvaležnostjo in kreativnim
tokom. Skupaj tvorita sveto skupnost, močno kreativno silo, ki lahko ustvari cvetočo življenjsko izkušnjo za vse
nas in za naslednjih sedem generacij.

Če bi se primerjali z živalmi, smo ženske kot srne. Imamo izostreno čuječnost, natanko vemo, kje
najdemo svojo hrano, medtem ko hkrati skrbimo za svoje otroke in vemo, kdaj se moramo premakniti, če
zaslutimo nevarnost. Naša čuječa zavest mora torej biti zelo široka. Energija moških je kot energija lovskih
živali, so kot levi, vedno fokusirani, preračunljivi, žene jih lov za plenom, brez odvračanja pozornosti, brez
napak. Velikokrat je rečeno, da ženske niso logične. Hvala bogu za to! Če bi preračunavali vse v življenju, bi bili
popolnoma nepripravljeni za nepričakovano, kar življenje v resnici je nenehni tok nepričakovanega.
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Ženska modrost prihaja iz globokega vedenja, kot posledica njene povezanosti z mrežo zavesti, ki se razlega
visoko nad analitičnim intelektom in znanstvenih meritev. Gre za modrost, ki nam jo svet sporoča skozi naša
telesa, moč, ki je ne moremo kontrolirati.

V tem trenutku, še posebej v zadnjih mesecih leta 2012, je zavest dualnosti močno ojačana v naši
realnosti. Planeti se pripravljajo na poravnavo v času zimskega solsticija, decembra letos, kar pomeni, da če
želimo soustvariti družbo integrirane zavesti, moramo biti jasni, čisti, ozdravljeni, prestavljeni v višjo zavest in
spremeniti vse, kar ni v skladu z našo avtentičnostjo. Sveta ženska energija se vrača po 5000 letih, da bi nam
pomagala vstopiti v prostor miru in obilja za vse. Da bi se preporod zgodil, pa morajo stari vzorci umreti.
Modrost avtentične ženskosti leži v naši celični strukturi. Gre za globoko vedenje o srčno osrediščenem
življenju, kjer, ko ga enkrat zares živimo, vse pade na svoje pravo mesto. V sebi vemo, da odgovori ležijo v
enosti sonca in lune, enosti in polnem delovanju pinealne žleze in srčnega centra. To je starodavno znanje, ki
se ga začenjamo spominjati in ki nam omogoča razvoj dalje.

Sveta ženskost je tu, da bi nas znova povezala z Zemljo, da nas spomni na lastne sposobnosti
kreacije, ko dovolimo življenjski sili, da se polno pretaka skozi nas. Kaže nam na čarobnosti življenja, ki jih
lahko spet užijemo, če se le premaknemo nad omejene vzorce uma in spustimo v polno srčno zavest. Več tisoč
let smo ženske in moški sledili poti rigidnih struktur in tekmovalne moči, kjer sveta ženskost ni imela prostora
da bi se izrazila, ne skozi ene ne skozi druge. V takem okolju pademo v stanje stagnacije in depresije. Da bi
življenjska sila spet tekla skozi nas, da bi nas inspiracija pognala dalje v evolucijo, se moramo spet povezasti z
njo. Napredek nima nobene veze z močjo nad drugimi in pritiskom, da se v svetu nekaj zgodi, vse kar
potrebujemo za napredek je biti povezani in poslušati znake, kam in kako se premakniti. Takrat lahko izražamo
svojo resnično moč z lahkoto.

Prav zato je čas primeren, da se ženske zberejo v skupinah, da sodelujejo s svojimi viri. Ženske
izobražujejo skupnost. In naša številčnost je del naše moči. Ljudje premnogokrat podcenjujejo moč, ki jo imajo
kot potrošniki. Ko se ženske prebudijo in imajo informacije o zdravih, dobrih izdelkih, jih začnejo kupovati za
svojo družino. Sodelujejo v trajnostnih rešitvah, saj sta naša intuicija in instinkt usklajena z ohranjanjem, ne
tekmovanjem. Ko se enkrat prebudimo, se povežemo z drugimi prebujenimi. 'Maraheshi učinek' in raziskave
so pokazale, da je potreben le 1-odstotek v skupnosti, da navdihne spremembo. Zato je čas, da začnemo
govoriti svojo resnico, to daje navdih tudi drugim, da spregovorijo svojo. Miru ne navdihnemo z govorom o
miru (to je del ranjene moškosti), temveč z zgledom. Ta energija je nato nalezljiva, ljudje postanejo pozorni,
začnejo se odvijati čudeži. Poglejte kakšno globoko spremembo je uspelo narediti Ghandiju samo s pasivnim
uporom.

Menim, da je glavna smer, kamor naj usmerjamo svojo energijo zaupanje, slediti svoji strasti in biti
prisoten v trenutku. Energija ženskosti je tista, ki vzgaja, pomaga rasti in evoluciji. Zaupamo lahko, da samo s
tem, ko smo ženske v svoji avtentični moči, pomagamo evoluciji. To lahko storimo, če najprej ozdravimo sebe.
Kar škoduje nam, škoduje zemlji, kar zdravi zemljo, zdravi tudi nas. Potrebno je le biti zares iskren s sabo vsak
trenutek. Sprememba je strašljiva, ker smo bili programirani, da ne zaupamo svoji intuiciji. Torej moramo zdaj
vzeti svojo moč nazaj. Ni ločenosti, če naredimo kompromis v integriteti z enim aspektom svojega življenja,
potem delamo kompromis s celotno integriteto. Vse zunanje je le ogledalo, ki nam odseva našo notranjo
usklajenost. Nova struktura se že sidra v svet, je tu, ključ je le, da usmerjamo naš fokus in energijo le na
pozitivne premike in se ne osredotočamo na to, kar je narobe. Če začutite da se karkoli podrgne ob vaš korak,
ali prijateljeva drama ali nekaj v poročilih, preprosto odkorakajte stran in se obkrožite z drugimi, ki resnično
delujejo v smeri zavestnega življenja.

V tem trenutku čistimo stare vzorce, ki več ne delujejo in ne doprinašajo k višji zavesti ter načine
bivanja, ki niso usklajeni z našo resnico. Smo v času velikih izzivov, saj je človeštvo navajeno na kontrolo.
Želimo vedeti 'Kako' in 'Kdaj' o novem svetu. Vesolje pa nas uči ponovnega zaupanja svoji intuiciji in plutja s
tokom naravnega ritma. Ustaviti se in biti v trenutku. Rojevamo nov svet in vsak je natanko tam, kjer mora

Kontrast med starim in novim svetom je jasnejši kot kdajkoli. Kako se vanj vklopi sveta ženskost?

Eleftheria:

Kheyrne:

Kot lahko opazimo, naša družba kar brsti od novih razmišljanj, projektov, zelenih rešitev, trajnostnih idej in
govora o vsem tem na eni strani, a na drugi je še vedno prisotnega toliko razmišljanja z glavo, umom, iger,
tudi med ljudmi, ki trdijo svojo srčnost. Zdi se, da je strah pred biti resnica velik in še vedno prisotno
premalo poguma, da bi prestopili tanko linijo poznanega in prinesli na plan več inovativnih, novih rešitev.
Kje zgrešimo?

Eleftheria:

Kheyrne:

Kje smo, gledano iz energetska vidika, v tem trenutku?

Eleftheria:
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biti, naj bo zavestno prebujen ali ne. Naša življenja se dramatično spremenijo enkrat, ko priznamo, da smo del
večje celote ter da je vse medsebojno povezano. Zdaj je čas, ko na zemljo prihajajo zavest višajoče energije in
nam pomagajo videti, kaj naš svet, skupnosti, mi sami in človeštvo zares potrebuje. Naša pozornost se
usmerja v razvoj samozavedanja, intuicije in razločevanja. Kamor jo usmerjamo, tisto bo naša realnost. Gre za
kritičen čas, a spomnite se samo besed Richarda Bacha: »Kar gosenica pojmuje kot konec sveta, temu mojster
pravi metulj.« V tem času je potreben tudi 'jezen obraz ženskosti', ki nam jasno pokaže, kje so meje in nas
navdihne da se postavimo za svojo bit, sprejmemo odgovornost za svoja dejanja in posledice teh dejanj.

Saturn se je pravkar premaknil v znamenje škorpijona za naslednji dve leti in to pomeni čas, ki bo osvetlil
področja naših življenj povezana z močjo, smrtjo, ponovim rojstvom, seksualno energijo in transformacijo.
Skozi delo s sveto ženskostjo smo v tem lahko povezani z naravo, stopimo v svojo avtentično moč z
ozaveščenim delom na sebi in dostopamo do svoje notranje resnice, ki nam podaja vse odgovore.

Rekla bi, da smo na sredi dveh nasprotujočih si sil. Energija ločevanja in osvajanja se obnaša kot
otrok, ki smo ga ujeli pri kraji in nas skuša zdaj prepričati v svojo veliko zgodbo, ki je že zdavnaj ušla izpod
nadzora in je jasno videti, da gre za laž. Ni lahek čas, saj planeti močno vlečejo na plan vse destruktivne
energije tako v nas kot okoli nas. In vse, kar še nismo počistili, prihaja na površje z vso silo. Istočasno se, če se
le predamo procesu, vse prečisti izredno hitro in lahkotno. In tu je ključ, prepustiti in pluti s procesom, ko se
pojavi, nato pa svoj fokus usmeriti na izpolnjujoče izkušnje, ki polnijo srce s svetlobo in ljubeznijo. Smisel za
humor pa nas bo vse ohranil pri zdravi pameti .

Vsekakor. Dalai Lama je v Vancouvru na Vrhovnem mirovnem srečanju izjavil: 'Svet bo rešila
zahodna ženska'. Nov avtentičen voditeljski način se že implementira v korporativni svet. Vidimo lahko
podjetja, ki zaposlujejo coache (trenerje), da bi pomagali svojim kadrom in na ta način postajajo spet bolj
usmerjena k ljudem namesto k profitu. V matriarhalni družbi so skupnosti cvetele in verjamem, da lahko
cvetimo ponovno. Pomembno je, da se ženske spet usmerijo v svoj svet notranji prostor, da se dvignejo iz
starega patriarhalnega vidika, kako naj bi stvari bile ali delovale in nad stare definicije uspeha. Sveta ne
moremo spremeniti iz enakega zornega kota in skozi leče, ki so že razbite. Kreativne rešitve bodo rojene iz
sodelovanja in novih načinov bivanja in vedenja, iz 'videnja s srcem'. Zato s Kheyrne tudi vabiva vse
prebujajoče se ženske, da se podajo na to potovanje z nama. Je čas …in rojene smo bile prav za to.

Ne vidim, zakaj ne. Za prebujeno žensko je lažje držati zavest nad potrebami ljudi in zemlje, saj je
rodila svoje otroke, hranila družino, lahko čuti dušo zemlje pod svojimi nogami. Sposobna je videti in vedeti,
kaj je potrebno njenim ljudem in planetu. Prav tako ve, kako doseči ljudi s svojo strastjo in sočutnostjo, saj je
ženskosti lažje govoriti iz srca. Lažje ji je biti tudi imuni na samooklicano moč, saj notranja ženska energija drži
podporo življenju. Torej, ja, zdi se smiselno, da je voditeljica močno ozaveščena ženska. Pomembna točka, na
katero prevečkrat pozabimo je tudi ta, da so moči, ki nas zdaj vodijo, tam zato, ker jim to dovolimo. Ljudje
smo tisti, ki odločamo. Če nekaj ne deluje, imamo izbiro, da v to ne vlagamo več svoje energije, to raje
preusmerimo tja, kjer bodo stvari delovale tako za nas in podpirale rast in razvoj. Ni pomembno ali je na
oblasti oseba ali projekt, moč ima samo takrat, ko mu dajemo svojo pozornost.

Ustavi se. Diha. Posluša. Čuti. V trenutku, ko se nehamo pustiti zvleči v dramo in iluzijo realnosti
okoli nas in se povežemo s svojim izvornim srcem…pridemo domov. Le skozi srce se odpre naš resnični vid in
prebujenje se začne. Naše telo je veličastno sredstvo, ki nam bo povedalo vse, kar želimo vedeti. Če bi si le
vzeli čas zunaj, v naravi, sedeli in poslušali. Prebuditi se v svojo resnico pomeni spustiti vse iluzije, laži,
programe in vzorce, ki nam govorijo, da nismo dovolj dobri, da nimamo vrednosti, ipd. Ko spustimo vse te
programe, doživimo v neko mero malo smrt, saj naš človeški um izgubi kontrolo. To je lahko strašljiv čas in
dobro je, da imate v tem času nekoga, ki vas vodi čez, ki mu lahko zaupate, ki vas podpira, da se popolnoma
odprete, da spoznate svojo ranljivost v kateri se skriva tudi največja moč.

Pogum, globok, strasten, odločen, neupogljiv pogum. V vsakem trenutku imamo izbiro, da naredimo
naslednji korak v svojo moč ali se predamo strahu. Ostati moramo le zvesti sebi in svoji resnici. Rečemo si
lahko:'Vem, da je to strašljivo, a vem, da je strah le iluzija in samo stopam naprej in zaupam, da je pod mojimi
nogami most.' Ženske so izjemno močne, a se zavedajo le 1-odstotka svoje moči. Pomembo je, da ustvarimo

Kheyrne:

Družbe kar kričijo po pomoči in spremembah svojih prebivalcev, organizacij, inštitucij. Potrebni so novi
načini voditeljstva. Mislite, da lahko prebujena ženska na voditeljskem mestu postane zgled nove vodje,
agentka sprememb?

Eleftheria:

Kheyrne:

Kaj lahko naredi ženska, da postane prebujena? Kako lahko transformira svoj strah pred izgubo kontrole in
skoči globoko vase, pripravljena, da vidi vso resnico?

Eleftheria:

Kheyrne:
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močno vez z našim 'Velikim duhom' in vodniki. Vsi naši predniki, vodniki, angeli, elementali, mati zemlja in naš
višji jaz so nam na voljo za pomoč v vsakem trenutku, le govoriti moramo z njimi, jih zaprostiti za pomoč. Prav
tako si moramo priznati, kaj je naša resnična globina. Nobena ženska v svoji moči ne bo več zmogla v 'škatlo
normalnosti'. Tu se lahko zaduši, saj ni prostora za vso moč, ki jo izraža skozi dinamični, spontani tok. Kot
pravi Clarrisa Pinkola Estes: 'Vse ženske so rojene z darovi in glede na to nikoli ne bodo mogle živeti
normalnega življenja. Normalnost je sovražnik talentov!'

Res je. Najprej moramo razločevati med sveto seksualnostjo in zlorabo seksualnosti. Veliko učenja
je na temo svetosti v seksualnosti, ki povzroča hudo škodo. Če ste kdaj doživeli seksualno zlorabo, izkusile
čutne dotike v skupinskem okolju ali vas je skupina silila v nekaj, kar vam ni bilo všeč, se bo travma samo še
povečala namesto ozdravila. Sama delam z veliko takimi primeri. Zaupajte svoji intuiciji, če se ne čutite
sproščene, poslušajte ta občutek, zaupajte mu. Naša sveta energija je zlata energija zdravljenja in kreativnosti,
ustvarjalna energija, ki se jo lahko naučimo koristiti za namene zdravljenja našega telesa, namesto da gre v
nič. Če se naučimo z njo upravljati konstruktivno, namesto v smeri 'ven in dol' v smer 'noter in gor' ter
kroženja po telesu, lahko ozdravimo marsikatero svoje neravnotežje.

Gre za življenjsko silo, ki teče, ko skozi nas teče življenje. Je naše hranjenje in izraz krativnosti v
svetu. Naša seksualna energija je najbolj suveren aspekt našega bitja. Skozi veliko generacij je bila zlorabljena,
spreobrnjena in oblečena v lahkotnost s strani družbe. Spati z nekom, ki ga ne ljubiš je največja samozloraba.
Seksualna energija je sveta in ko zlorabimo svojo življenjsko energijo, ustvarimo destruktiven efekt metulja po
svetu. Morda se sliši ekstremno, a v svojem srcu vemo, da je resnica. S tem, ko gremo s tokom 'kar tako' tudi
spolno ali uporabljamo seksualno energijo za doseganje tistega, kar želimo, takrat sklepamo kompromis s
svojo integriteto, kar se pokaže v drastičnih neravnovesjih na tem planetu. S tem dopuščamo korupcijo in
vojne, saj napadamo svojo avtentičnost. Zamenjamo samozavest z zunanjimi potrditvami, potrebo po
pozornosti v kakršnikoli obliki, da bi se počutili dobro s sabo. To se pozna v odvisniškem in obsesivnem
vedenju, ko ves čas skrbimo, kako zgledamo in kaj bodo drugi mislili o nas. Edini način, da spremenimo svet je,
da spremenimo svoje lastno obnašanje, tako da prevzamemo odgovornost za vsako dejanje vsak trenutek, ne
glede na to, kako majhno. Intuicija je pri tem naš zaščitnik in vodnik.

Stara modrost svete ženskosti je bila način bivanja. In spet prihaja v to vlogo. Včasih smo živeli
polno prisotni vsak trenutek, v vedenju da je vsako bitje, s katerim imamo opravka, sveto. Spoštovanje do
življenja. Kolektivna varnost otrok v skupnosti. Spoštovali smo svoja čustva in biti ženska. Obredi med prehodi
življenjskih obdobij so bili nekaj samoumevnega. Samo ponovno obuditi to modrost bo dramatično
spremenilo našo družbo. Spet se povezovati v skupnosti, deliti znanje, recepte, zdravilne pripomočke, sanje,
vizije, meditacije, vse to hrani dušo ženske in skupnosti.

Stari načini so sledili naravnim ciklom in ritmom zemlje. Ljudje so živeli v hvaležnosti za dež, za
sonce, za vodo, za hrano, ki so jo pridelali, za hiše, ki so jih zgradili, za zdravje družine in živali. Temeljili so na
pravih vrednotah življenja, postavljenih na modrosti, da je sveta ženskost odgovorna za plodnost in obilje. Ko
ponovno cenimo darila naše zemlje, zapolnimo srca s hvaležnostjo, da smo tu in okušamo življenje. Vse to
brez pritiska, kajti sodelovanje z ritmom zemlje je bilo izjemno produktivno. Vrednote, hvaležnost, notranji
ritem in izpolnjujoče delo so darila starih znanj in vedenj.

Ko se ženska prebudi v svojo resnico, vrednost in modrost, izbira družbo moških, ki so prav tako
prebujeni. Ko se zdravijo stare rane ženskosti, se hkrati zdravijo tudi rane moškosti. Vse več moških postaja
ozaveščenih. Ker smo vsi del iste energetske materije, premik v nas samih pomeni tudi premik vsega okoli nas.
Višjo vibracijo kot držimo, tej se morajo prilagoditi tudi energije okoli nas, sicer morajo prostor zapustiti.
Preprosta fizika. V tem relevantnem času imajo naši odnosi priložnost, da se premaknejo na nov nivo, usklajen
s spoštovanjem, sočutnostjo, jasno komunikacijo, prijaznostjo, srčno osrediščeno sveto zvezo. Prebujena
ženska nosi tudi vso odgovornost, da v svoj prostor ne sprejema drugačnega obnašanja. Še posebej ne v
prisotnosti otrok. Ti se namreč od nas učijo kaj je to odnos, kaj je ljubezen.

Rekla bi, da je odnos z našo seksualnostjo močno povezan s kreacijo, manifestacijo. Gre za sveto energijo.
Kako jo lahko kot ženske ponovno najdemo v sebi in uporabimo za skupno, višje dobro?

Eleftheria:

Kheyrne:

Se lahko česa naučimo iz stare ženske modrosti in kako to integriramo v naš vsakdan?

Eleftheria:

Kheyrne:

Pravijo, da ko se ženska prebudi, tudi moški dobi priložnost, da ponovno odpre srce. Kako se bodo
spremenili naši odnosi?

Eleftheria:
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Kheyrne:

Kot znotraj, tako zunaj. Smo to končno dojeli?

Eleftheria:

Kheyrne:

Andreja Cepuš

Ja, gre za lep domino efekt. Z vsako spremembo, ki se zgodi v nas, vedno vplivamo tudi na vse, ki jih
ljubimo. Ko ženska stopi v svojo avtentičnost, dovoljuje tudi moškemu, da ponovno utrdi svojo moč v sveti
moškosti. Ženska gradi moč znotraj odnosa, medtem ko moški uporabi to moč za akcijo, ki jo potrebujejo na
svoji poti kot družina. In to je lepota odnosa. Ko ženska stopi v svojo resnico, bo prvič, postala lepša kot
kadarkoli in drugič, ustvarila prostor za moškega, da bo tudi sam vstopil v svojo izvorno moč. Zdaj je lep čas za
moške, saj jim ne bo več treba razmišljati o tem, kako postati pravi moški, temveč bo to postalo popolnoma
jasno v trenutku, ko bodo dobili priložnost za biti avtentični. Če se bodo pri tem odnosi premaknili le do
'razbitja ogledala', potem sprejmimo kot je, kajti včasih je najboljše dopustiti lep zaključek in spoštovati
drugega pri izbiri svoje poti, ko se naredi premik v življenju.

Naš zunanji svet nam odseva notranjega. Nikakor ne moremo zanikati svojih neravnovesij, saj nam
jih zunanje okoliščine ves čas prinašajo pred nos. Planetarne energije to le še jačajo. Tisti, ki smo prebujeni,
smo dojeli. Tisti, ki še spijo se bodo prebudili ali tudi ne ob svojem času. Edina oseba, ki jo lahko spremeniš je
oseba, ki jo gledaš v ogledalu. S tem, ko živimo svojo resnico smo zgled drugim in jim pomagamo, da tudi sami
stopijo v svojo.

Osebno mislim, ja, končno dojemamo. Stvar je le najti pravo orodje, ki nam pomaga spustiti stare
vzorce z lahkotnostjo in ustvariti novo realnost, ki jo izbiramo. Za vse nas je čas, da delimo svoje darove, ki
smo jih razvijali in si jih vsak dan zrcalimo kot nov način bivanja. Spremembe se dogajajo vse hitreje in čas je
za povezovanje enakomislečih, ki bodo potisnili svet v nova oblačila s preprostim izražanjem radostne
ljubezni.

Vir: http://svetazenskaenergija.wordpress.com
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31. oktober od 10:41 do 3. november do 8:44, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v
členkih, ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik,
bronhijih.

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

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

3. november od 8:44 do 5. november do 20:40, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

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

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

Dober dan za pranje perila.

5. november od 20:40 do 8. november do 5:36, Luna v Levu, padajoča. Na te dni je še posebej koristno
sproščanje energij v srcu, hrbtenici, krvnem obtoku, medvretenčnih ploščicah. Naj bo ljubezen v vašem srcu,
ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi
življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo
vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki
so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje
podpira tvojo »pokončno držo«.

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

7. november ob 1:37 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju,
nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

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

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



8. november od 5:36 do 10. november do 10:36, Luna v Devici, padajoča. Dnevi primerni za čiščenje
prebavnega trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit,
predelat, razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem
prebave. V teh dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo okolico, če boste
spustili iz svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj
vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere
lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

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

10. november od 10:36 do 12. november do 12:11, Luna v Tehtnici, padajoča. Kozmični vplivi ugodni za
sproščanje energij v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih.

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

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.
12. november od 12:11 do 14. november do 11:53, Luna v Škorpijonu, padajoča. Ugodno za sproščanje
energij v spolnih organih, trebuhu, krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.

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

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.

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.

13. november ob 23:09 je mlaj in sicer v ozvezdju škorpijona.
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V astrologiji velja, da ko je nek planet v osrčju Sonca, po astrološko v Kazimi, ima le ta še posebno moč, takrat
sta Yin in Yang v popolnem zlitju, zato je takrat planet še posebej močan.

13 november od 23:02 do 23:16 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 spolni organi, trebuh, kri, debelo
črevo, medenica, nos, žolčnik.
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.

14. november od 11:53 do 16. november do 11:37, Luna v Strelcu, rastoča. Ugodno za dodajanje energij v
stegna, jetra, kolke.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, tudi z odnosom do boga, je smiselno delat afirmacije
da imamo tukaj vedno polno podporo. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.
Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

16. november od 11:37 do 18. november do 13:11, Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za krepitev 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.

18. november od 13:11 do 20. november do 17:56, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni,
gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.
Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.
Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.
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20. november ob 15:33 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.

20. november od 17:56 do 23. november do 2:13, Luna v Ribah, rastoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na
nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh
delov telesa, v teh dneh, deluje dvojno.

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

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.
Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.
Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj
škodljiv kot ponavadi.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las, pojavi
prhljaj na lasišču.

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

Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.

23. november od 2: 13 do 25. november do 13:19, Luna v Ovnu, rastoča. Na te dni je najbolj učinkovito
krepitev energij v glavi, živcev glave, zobeh, očeh.

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

25. november od 13:19 do 28. november do 1:59, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za sproščanje energij v
glasilkah, vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v
roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.

Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj
učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le
mogoče.

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



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

28. november ob 15:47 je polna Luna v ozvezdju Dvojčkov. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu
obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več
energije, če se ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno
kaže, na katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa
spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

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

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

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

28. november od 1:59 do 30. november do 14:56, Luna v Dvojčkih, padajoča. Na te dni sproščamo energije v
členkih, ramenih, rokah, dlaneh, možganih, prstih na rokah, jeziku in vseh govorilnih organih; pljuča, sapnik,
bronhijih.

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

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

30. november od 14:56 do 3. december do 2:58, Luna v Raku, padajoča. Čas za sproščanje energij v želodcu,
prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije
ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.
Dober dan za pranje perila.

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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Splošno v tem mesecu:

Posebno opozorilo:

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

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

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

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

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

Od 13. novembra do 28. novembra 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 hrbtenice:

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

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

Zvone Turk
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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

Dvojna kovinska zvezda bo v tem mesecu poudarila kvalitete kovinske energije vodje, kar utegne povzro

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

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

za zbiranje informacij .In to bo tudi mesec v katerem se vam utegne zgoditi tudi kak
Naredite si na kaj je tisto, kar si

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

Počutili se boste entuziastično in sreča bo v tem mesecu na vaši strani. Pred vami je intenziven mesec,
primeren za potovanja, začetek novega posla, veliko spremembo v trenutni situaciji ali postavitev čisto novih
načrtov za prihodnost. Polni boste energije in elana, zato bo to izjemno dinamičen in energijsko nabit mesec.
Navdih bo izpolnjeval vaš vsakdan in vam dal energijo, da nadaljujete s projekti, ki ste si jih zastavili v
preteklih dveh mesecih. Zapisujte si ideje, ki jih boste prejemali, kajti v naslednjih mesecih vam bodo zapiski

Pomembno je, da ohranjate mirne živce in se ne razburjate. Mirnost in zbranost se bosta v
tem mesecu obrestovali. Izogibajte se jezi, saj izčrpava vaša jetra. Odsvetujemo u

Kristali, ki lahko pomagajo: Granat, Kalcit

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

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

čiti
konkretne in činke, kot smo jih vajeni, saj ne bo vpliv le na ravni medsebojnih odnosov,
temveč se bo hkrati v tem stilu dogajanje odvijalo tudi na kolektivni ravni.

čamo za počitek.

č ne

čamo, da kak

črt čne
črtujte

čno p

čete projekte in
ne začenjate z novimi stvarmi, saj vas bo sprememba začrtane poti stala preveč va

še bolj poudarjene u

šen dan ali dva preživite sami, brez družbe.

živite v družbi. Skozi druženje lahko izkoristite potencial tega meseca za
druženje in šna bolj
prijetna družba nasprotnega spola. želite udejanjiti, kaj so vaše sr želje

še kako prav prišli.
živanje alkohola v tem

mesecu.

žujete že za
še energije.

š moto!
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

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

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

popravljanje drugih ljudi in njihovo kritiziranje. Mehkoba bo zato v tem mesecu hkrati izziv in
zelo pomembna kvaliteta. Pomembno je, da to težnjo prepoznate in ste sočutni do sebe in do drugih. Globoko
dihajte in Bodite pozorni pri vožnji z avtomobili.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Sugilit

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

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

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

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

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

šan vikend ši najljubši lokaciji

življenju boste

žje in jim prisluhnite, kajti vaša težnja bo v tem mesecu
usmerjena v

štejte do deset preden odprete usta.

žnosti za
druženje z družino in s prijatelji.

šnjih mesecih žjih!

šo jamo.

še posebej dobrodošlo.

žnosti boste imeli, da se izpostavite in da zasijete v soju
žarometov.

ša zaveznika. Uživ jte !

predvsem opazovali dogajanje okoli sebe.

čas za najbli
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Eteri predvsem v parfumih.
Pridobivajo ga s parno destilacijo vseh delov rastline. Njegovo latinsko ime je .

Pa velikosti 1meter, , ki je sorodnica mete Raz

, vedno

V kozmeti ga uporabljajo
,

je eden redkih komponent v parfumih, ki ima natan
Pa

S
in v

orientalskih vonjih, saj se odli ylang ylanga, bergamotke, z jasminom, vanilijo
in gardenijo. V mo

Pa
Josephina i ji je uspevalo vedno znova zapeljati svojega mo

Zanimivo je to, da olje pa

V tkiva in
ja

Pa

čno olje pačulija je vsesplošno uporabljeno v kozmetični industriji
Pogostemon cablin

čuli je grm z aromatičnimi velikimi zelenimi listi .
Liste pačulija pred destilacijo fermentirajo,

zato pravijo da je olja pačulija kot vino, izboljšuje se z leti in daje boljšo aromo.

čni industriji kot dodatek za vse tipe kože. Pogosto se ga uporablja kot regulator
mastnosti kože in je tako prisoten v precej izdelkih proti aknam. Poleg omenjenega je znano da deluje
blagodejno pri luskavici, ekcemih in odpravljanju prhljaja. Na kožo naj bi deloval odlično regenerativno,
pospešuje obnavljanje celic ter je tako aktivna učinkovina v raznih pripravkih primernih za nego manjših ranic,
opeklin ali kako drugače poškodovane kože. Deluje tudi blago antiseptično in odganja insekte (repelent).

Pačuli čno asociacijo na
čas hipijev. čuli je sestavni del parfumov, ki so bili v tistih časih zelo popularni; Miss Dior, Clinique

Aromatic Elixir, Yves Saint Laurent Kouros itd.
Vonj pačulija je lesni, zeleni, z nijansami mah, je te

čnost in skrivnostnost. Njegova zanimiva struktura se začne z noto trave, bogatim vinskim srcem in
balzamičnim lesnim zaključkom.

časom olje menja svoje karakteristike in njegova fina sadna nota bla čimbe, celoten vonj pa
postaja vedno bolj prefinjen. V parfumski indistriji ga uporabljajo v parfumih skupine «chypre»

čno povezuje s senzualnimi vonji
črnega ribeza, sandalovine in popra.

čuli je znan kot afrodizijak, ki enako močno vpliva na čulija je
prisegala žena Napoleona Bonaparte, , k

čuli me
čna za marsikateri nos. planeti u tom trenutku.

čulija v parfumih uporabljajo kot stabilizator, saj stabilizira vonj in mu ne dovoli, da bi
se spreminjal.

časih čuli uporabljali za odpravljanje tesnobe in depresije. Znano je, da olje egenerira
ča obrambno sposobnost organizma. Kitajska, malezijska in japonska medicina olje uporablja pri kačjih

ugrizih.

čuli je eden tistih vonjev, ki ga ljudje ali obo či posodici vam bo
pačuli pričaral mistično ozračje, ki je primerno za meditacijo.

širjen je po
tropski Aziji, na Kitajskem, v Indiji in Indoneziji ter v Južni Ameriki.

šesdeseta leta prejšnjega stoletja,
na

žek vonj z jasno nijansko vonja zemlje, kar mu daje
misti

ži suho noto za

ških parfumih ga uporabljajo skupaj z vonji sivke, cedre,

ženska kot na moška srca. Na senzualnost pa
že ža.

Pravijo, da je pa šala z mošusom, ambro, jasminom in cimetom ter žefranom, ta ognjena kombinacija
pa je premo

šamanov so pa

žujejo ali pa ga sploh ne prenašajo. V diše
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Mandljevec je sredozemsko drevo, ki ga gojimo že ve

Grška mitologija je mandljevec

.

P

Za odstranjevanje li

Med priljubljene pripravke sodi tudi mandljevo mleko, ki bo zbudilo in osvežilo zaspano kožo. Potrebujemo
200 gramov svežih mandljevih jedrc, ki jih stresemo najprej v vro

pa

Vir: internet

č tisočletij in nas spomladi razveseli z belimi ali
rdečkastimi cvetovi. Njegovi plodovi so mandlji in poznani kot eni najmočnejših antioksidantov.

častila kot vir mladosti, nežnosti in deviške miline. Čvrsto jedro je cenjeno
predvsem zaradi svojih lepotilnih in blagodejnih lastnosti, saj mandelj gladi in neguje kožo, krepi nohte,
izboljšuje strukturo las in je zato nepogrešljiva sestavina različnih mask, oblog, krem in ostale kozmetike.
Izvlečku mandlja je večkrat dodan še med ali mleko, kar tvori bogato strukturo in čaroben vonj. V lepotni
industriji je dobro poznano predvsem mandljevo olje, ki je bledo rumene barve in nežnega vonja. Vsebuje
vitamine A, B1, B2, B6 in E, uporablja pa se za odstranjevanje ličil in nego kože, krepi trepalnice in nohte, vlaži
trdo kožo na kolenih, komolcih in podplatih ter preprečuje cepljenje lasnih konic.

V ljudski medicini se je hladno stiskano olje uporabljalo kot zdravilo za rakasta obolenja mehurja, prsi in
maternice, blažitev črevesnih krčev in zniževanje holesterola Četrt skodelice praženih mandljev vsebuje
približno 7 g beljakovin, tj. okoli 15 odstotkov dnevno priporočene količine, in skoraj 5 g vlaknin. Beljakovine v
mandljih ne vsebujejo holesterola, so pa mandlji odličen vir mononenasičenih (srcu prijaznih) maščob (četrt
skodelice jih zagotavlja okoli 12g) - za lažjo predstavo, gre za podobne maščobe kot jih vsebuje olivno olje.
Mandlji znižujejo raven slabega holesterola LDL in podobno kot žitarice zvišujejo koristnega HDL.
Mandlji ne vsebujejo ogljikovih hidratov. Njihov glikemični indeks (GI) je torej nič, zaradi česar ne povzročajo
dviga ravni krvnega sladkorja, kot to počne visoko glikemična hrana, npr. bel kruh in drugi enostavni ogljikovi
hidrati. Namesto tega uživanje mandljev rezultira v uravnoteženem sproščanju inzulina in pomaga preprečiti
dvige glukoze v krvi, ki lahko sicer vodijo v diabetes in srčne bolezni.
Mandlji so zato izvrstna hrana za pre-diabetike in diabetike. Koristno je vedeti tudi to, da kadar madlje uživate
skupaj z visoko glikemičnimi živili, lahko ti preprečijo zvišanje sladkorja v krvi, ki bi ga omenjena druga živila
sicer povzročila.

ozneje pa so naše babice odkrile še njegovo univerzalnost in uporabo v lepotne namene. Postal je
nepogrešljiv negovalni izdelek, ki nas še vedno, iz dneva v dan, razvaja s svojim nežnim vonjem in
uporabnostjo.

čil nekaj kapljic mandljevega olja nanesemo na vato in z njo odstranimo ličila z oči. Če
imate zelo suho in občutljivo kožo, je priporočljivo za vsakodnevno čiščenje obraza in vratu, če je vaša koža na
obrazu mešana ali mastna, z oljem odstranjujte zgolj šminko in maskaro. Olje bo okrepilo trepalnice in
preprečilo njihovo izpadanje. Po nekaj tednih uporabe boste spremembo na trepalnicah opazili tudi pri
nanosu maskare, saj bo krtačka drsela mnogo hitreje, maskara pa se bo nanašala brez grudic in pacanja.

Po tuširanju ga lahko nanesemo na celotno telo. Koža naj bo še nekoliko mokra, saj bomo s tem zadržali njeno
naravno vlago in jo še dodatno navlažili. Po končani masaži se nežno obrišite ali potapljajte z mehko brisačo.
Olje je priporočljivo tudi za intenzivno nego vratu in dekolteja po tridesetem letu. Z njim nahranite trdo kožo
na komolcih in kolenih. Vsak drugi dan ga vmasirajte v obnohtno kožico in pete. Po agresivnem odstranjevanju
laka za nohte z acetonom z njim nahranite še celotne dlani. Olje ima prijeten, nežen vonj otroškega pudra,
zato ni moteče. Nekaj kapljic ga lahko nanesete tudi na konice las po umivanju. Naravno skodrani lasje bodo
nekaj olja potrebovali tudi med likanjem. To bo zaščitilo lasno povrhnjico in pričaralo naraven sijaj.

čo in nato v hladno vodo, da odstopi kožica.
Nato jih zmeljemo, dodamo pol litra vode in dobro premešamo. Nastalo tekočino precedimo in shranimo v
stekleno stekleničko. Nanesemo jo na majhen kos vate in z njo očistimo obraz. Tekočine ni potrebno izpirati.

Suha koža bo vesela mandljeve hranilne kopeli. V kad s toplo vodo stresemo četrt kilograma kuhinjske soli, 10
dag sode bikarbone, 6 žlic mandljevega olja, manjši lonček tekočega medu in dva litra polnomastnega mleka.
V tovrstni kopeli vztrajamo dobrih 10 minut, nato pa telo speremo in nahranimo z mandljevim oljem.

Za odstranjevanje odmrlih kožnih celic si omislite mandljev piling. Potrebujemo žlico fino mletih mandljevih
jedrc, žlico mandljevega olja, žlico medu in žlico navadnega jogurta. Vse skupaj dobro premešamo, da dobimo
tekočo zmes in z njo zmasiramo obraz in dekolte.
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Otroci rišejo ljubezen - Zbiralna akcija za začetek mednarodnega projekta “Otroci rišejo ljubezen”

Likovni material pošljite na Zavod LU, Tina Gams, Bratoševa pl. 24, Ljubljana

Imate doma barvice, tempere, vodenke, čopiče, papir? Socialno ogroženi otroci doma in po svetu jih
potrebujejo. Radi bi narisali ljubezen, si jo izmenjali in pokazali tudi vam.

Pomagajmo jim pri tem!

Naš skupni cilj:

V prvi fazi povezovalnega mednarodnega projekta Otroci rišejo Ljubezen želimo Z VAŠO POMOČJO
ZBRATI potreben risarski material barvice, papir, flomastre, tempere, vodenke, čopiče.

Zbran likovni material bomo nato razposlali po svetu in ga razdelili tudi pri nas, po varnih hišah,
materinskih domovih in med socialno ogrožene otroke. Z njim bodo otroci doma in po svetu risali na
temo Ljubezen in tudi pripisali svoje misli o Ljubezni, z mislijo na otroke in vse nas, po celem svetu.

Narisane risbe bomo na koncu projekta izmenjali med vsemi vključenimi otroci!

Ljubezen je kot univerzalna energija lastna in skupna vsem religijam in filozofijam po svetu. Je
povezovalni člen celega Planeta in skupne usode, ki si jo delimo. Zato jo še posebej želimo okrepiti,
še posebej med najmlajšimi, ki so naša skupna prihodnost

Nekaj risb bomo na koncu tudi izbrali in jih natisnili na majčke, sodelujoči otroci oz. vrtci in sirotišnice
pa bodo dobili naziv AMBASADORJI LJUBEZNI. Zbrane slike bomo na koncu razstavili na zelo
posebnem in simbolnem prostoru, ki naj zaenkrat ostane še skrivnost.

Deli s prijatelji in se nam pridruži!

Akcija traja cel november!
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Šepetalka

Čarodejka z rubinastim prahom

Skrivnost Visoke Svečenice je orakelj Tišine. Mojstri Modrosti, Jezus, Buda, Isis, Hator in ostale vibracije
veličastja duhovnega sveta šepetajo, božajo, se preko spominov povezujejo z mojo dušo in pomagajo vsem,
ki nam ni vseeno, ki nam ni vseeno za človeštvo.

Knjiga bi se pred nekaj stoletji brala le v templjih in posvečenih prostorih.
Želim si, da jo tudi mi pričakamo s svetostjo, ki ji pripada.

Beseda je živa, drhteča od želje, da Ji prisluhnemo.

Skrivnost se odpira, razgalja, razliva..a vendar še ni čas, da se odpre za vse, premočno je še. Strle bi se
mehke lupinice nedozorelih sadov…

Počasi, z občutkom nežnega prebujanja, se božanska Beseda preliva na Zemljo.

Knjiga je v večini napisana v obliki posebnih pesmi, ki se lahko prebirajo v meditativnem ambientu,
zaključek je bil napisan v Egiptu, kjer je delček mene, za vedno povezan z dušo te magične dežele, ne glede
na čas in razdaljo.

Na sredini knjige je ŽIVA ZGODBA, ki odstre starodavno Skrivnost, pomembno za človeštvo.

Knjiga bo v prestižni izvedbi kombinacije ZLATE IN BELE BARVE, z zlatim robom in dodatki, v mošnjičku z
zlato vezenino in mošnjičkom s pravimi kristali, na katerih bodo števila za izbor pesmi.

Vsak izvod knjige bo posvečen v posebnem ritualu.
Talisman Svečenice je unikatno izdelan energijski obesek, ustvarjen za vsakogar posebej, v mošnjičku z
Vašim imenom.

Knjiga izide 12.12.2012 ob 12:12:12 ( 12.12.12. OB 12.12.12) BO SLOVESNA PREDAJA KNJIGE v DVORANI V
PARKU V KRŠKEM. ZAŽELENO JE , DA SI TAKRAT VZAMETE ČAS IN STE TAM, SAJ SE BO OB TOČNI URI, KI JE
HKRATI MOČAN PORTAL, ZGODILA TUDI ZVOČNA INVOKACIJA Z GONGI IN SVEČENICA PRIDE MED NAS.

EKSKLUZIVNA IZDAJA ŠTEJE LE 99 IZVODOV KNJIG.
Zagotavljam, da ne bo ponatisa, prevajanja v druge jezike in nikakršnega tiska v kakršnikoli obliki.
SAMO 99 KNJIG.

Cena kompleta, v katerem je: EKSKLUZIVNA KNJIGA V MOŠNJIČKU Z VEZENINO, MALI MOŠNJIČEK S
KRISTALI IN TALISMAN Visoke Svečenice v mošnjičku z Vašim imenom, izdelan posebej za Vas je 333,00 eur z
ddv. Rezervacija knjige je MOŽNA S PREDPLAČILOM 100,00 eur na račun podjetja:

božanski orakelj, ki je na krilih mehke prisotnosti božajočih šepetanj odprla mnogim dušam vrata v
doživljanje svetosti.

Orakelj za Žensko z Veliko Začetnico, drzna, bogata, živahna in iskrena knjiga,
s katero smo mnoge in mnogi odprli srca v novem zavedanju sebe in drugih.

Pisala sem jo v nočnih urah, ko je svetost našla pot do moje duše in prišepnila, da je čas. Pisala sem jo v jutrih,
ko se je Zemlja prebujala. Pisala sem jo v tišini svojega lastnega Bitja, povezana z vsemi spomini, vsemi
življenji. Občutili boste izjemne vibracije, ki ob branju prebujajo tudi vaše spomine, odstirajo vaše tančice in
vodijo višje in višje v svetlobo…

Za nas. Svečenike in Svečenice, ki smo se nekoč davno dogovorili, da se ponovno srečamo in Božjo Besedo
delimo naprej, med ljudi.

2900 00055835191 odprt pri UniCredit Banka Slovenija d.d.
BALDER Vesna Kravcar s.p., Lancova vas 13,2284 Videm pri Ptuju,
S pripisom: PLAČILO POSEBNE IZDAJE KNJIGE »SKRIVNOST Visoke Svečenice«
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In takole ste se znašli na zadnji strani tokratne številke mesečnika Namarie, ki ga za vas pripravlja

Taja Albolena

gsm 041-420 334

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

Hvala za va čas in pozornost.

Z Bo

s prijatelji

številka vše

š

žanskimi blagoslovi za vas in z vami
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Spletne strani:

am je bilo kaj v tej č, bi si česa č ali manj? Prosim delite to z
menoj na mojem Facebook profilu ali mi po

številki še posebej vše želeli ve
šljite e-mail. Vaše mnenje šteje!

© Copyright 2000-20 Taja Albolena s.p.

E-mail:

Arhiv starih številk Namarie
http://www.divine.si/namarie/arhiv.html

Zvone Turk je na za astrolo ga

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

jo 040 503 895

vam čete na

či čenje prostorov
čete na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

že
živimo tukaj in zdaj. Nudi tudi

F š .
Lahko pokli ali pišete na

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

Blog
http://tajaalbolena.blogspot.com/
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