
Pozdrav svetlobe !
Pred vami je 90-ta in zadnja številka v tem letu. Zaključujemo izjemno leto in odpiramo vrata v
novo.Osrednjo vlogo v tej številki je prevzela svečenica. Dobesedno ugrabila je mojo dobro namero,
da bi napisala nekaj o tem, kako narediti prostor za novo v našem življenju. Kljub vsemu vas želim
spomniti na to, da je potrebno stvari končati, da bi lahko začeli nove. Zato si konec leta vzemite čas
zase, za svojo obnovo, regeneracijo in pomlajevanje, kajti v času 12 svetih dni Božiča lahko svoje
telesne sisteme prenovite in jih obnovite. Izkoristite to, kar nam je dano.

December je znan po tem, da si izmenjujemo voščila in pišemo zaobljube in sezname. Svečenica me je
letos zelo močno prebudila v zavedanje soustvarjanja in naj nikar ne pišemo seznamov kot naročanja
stvari nekomu zunaj nas. Čas je, da stopimo v aktivno vlogo soustvarjanja z vsem kar je.

Ustvarite si svoj načrt za srečo za leto 2014. Ustvarite si resnično čarobno 2014 in če niste prepričani
kako, se mi pridružite 21.12.2013 na enodnevnem druženju, kjer bomo postavili matriko za leto, ki je
že tik pred vrati.

In v letu 2014 vam želim, da je resnično čarobno, lahkostno, mehko in puhasto.
Soustvarjajte ga z zavedanjem, da vse prihaja iz vas.
In dnevno izbirajte mir, radost, ljubezen in lepoto kot vodnike na poti.
Želim vam, da se vam izpolni vse, kar si želite sami.
Naj bo mesec december resnično magičen, izjemen, enkraten.
Naj Ti v naročje nasuje pisano mavrico dobrot, naj Te napolni in izpolni z dobroto in ljubeznijo.
Hvala da si!

Taja Albolena

Tisti, ki ne verjamejo v čarobnost
je nikoli ne bodo našli.

---Roald Dahl

MISEL  MESECA

stevilka 90  december2013



6.12.2013 ODSTIRANJE 7 TAN BO

Tempelj Divine, Miklo

DivineWheel Študijski večer

začenjamo novo spletno druženje

ob 19. uri , vabim na

ob 19. uri vabim na namenjen je vsem, ki ste z menoj postavljali
svoj arhetipski krog, kajti postavili bomo svoj arhetipki krog za leto 2014. Zabavno bo!
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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.
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 Boginje. http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

vabim na posebno večerno druženje, ki ga bomo izvedle v dveh delih. Prvo bo
ob 18. uri na Miklošičevi 13. Ker je december mesec zaključevanja, odpuščanja, opuščanja

starih stvari in čiščenja preteklosti, da bi naredili prostor za novo je to idealna priložnost za notranji vpogled v
zamere, jezo, žalost v odnosu z moško esenco v sebi, ki se preslikava v odnose z moškimi v zunanjem svetu. Gre
za praktično druženje, kjer bo vsaka gledala vase, skozi sveti krog pa se bomo povezale v medsebojni podpori in
zdravljenje naredile vse. Prijave so obvezne. Prispevek za vsako srečanje posebej je 40€, za oba skupaj 70€.

vabim na posebno večerno druženje, drugi del od dveh, ob
18. uri na Miklošičevi 13. Ker je december mesec zaključevanja, odpuščanja, opuščanja starih stvari in
čiščenja preteklosti, da bi naredili prostor za novo je to idealna priložnost za notranji vpogled v zamere,
jezo, žalost v odnosu z žensko esenco v sebi, ki se preslikava v odnose z ženskami v zunanjem svetu. Skozi
srečanje se bomo povezale s svojo izvorno naravo. Gre za praktično druženje, kjer bo vsaka gledala vase,
skozi sveti krog pa se bomo povezale v medsebojni podpori in zdravljenje naredile vse. Prijave so obvezne.
Prispevek za vsako srečanje posebej je 40€, za oba skupaj 70€.

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

šega življenja.
življenju, tkemo pre

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

12.12.2013 Zdravljenje notranje
Moške esence

19.12.2013 Zdravljenje notranje Ženske esence

21.12. 3 naslednji Srčni krog YULE

Prijave so obvezne

23.12. 3

201 .
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am Dru aktiviranju, zdravljenju in povezovanju

Ker gre za izjemno prilo

zaradi rezervacije prostora. Prispevek 18€.

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 rojeva sonce.

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

13., 14. in 15.12.2013 DivineFlow

DivineFlow je tridnevna izkušnja premika iz glave v srce, iz uma v čutenje, iz stresa v radost.
13.12.2013

http://www.divine.si/divinelife/divineflow.html

21.12.2013 USTVARI ČAROBNO 2014!
http://www.divine.si/divinealignment/zavestnakreacija.html

vabim na vikend druženje , ki Te vodi iz stresa v radost, iz strahu v ljubezen, iz
glave v srce. Resnično radost in srečo lahko najdemo samo z ljubeznijo do sebe. Potrebno se je podati vase,
slediti svojemu srcu in početi, kar nam prinaša radost. Ko se počutimo izgubljeni izgubimo svoj smisel za pravi
jaz. In naš pravi jaz je ljubezen. S teboj bom delila kako vstopati v svoje srce, na to mesto kjer je vse mogoče, kjer
se dogajajo čudeži. Čas je, da vstopiš v svoje Darilo, v svojo najveličastnejšo verzijo sebe.

Vabim Te v petek in soboto ter nedeljo na Miklošičevo 13 v Ljubljani. V petek se dobimo ob 16.
uri in se družimo do 21. ure. V soboto in nedeljo od 13. do 19. ure, brez pavze za kosilo. Prigrizki bodo na
voljo.Tvoja investicija je 333€ za to tridnevno druženje. Več na povezavi

vabim na celodnevno druženje Začnemo ob 10. uri. Več v
nadaljevanju in na spletni strani
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D O G O D KI  DEC EMBER 2013 / JANUAR 4201D O G O D KI  DEC EMBER 2013 / JANUAR 4201

21.12.2013 22 SVETIH DNI PREOBRAZBE

24., 25., 26.1.2014 ODKRIJTE

za n mo notranjim popotovanjem vase preko spleta,
V tem 22 dni trajajo bomo sre

Ve

vabim na vikend druženje

č e z novim
čem popotovanju se vsak dan čali z arhetipi, skozi katere se na

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

ša duša izraža v
svetu.

SVOJ ENERGIJSKI PODPIS LEPOTE.

Prijavite se preko e-maila in prejeli boste navodila kako poravnati vaš prispevek 44€ za spletno notranje
popotovanje 22 svetih dni Božičnega časa. Ob potrdilu plačila boste prejeli geslo in uporabniško ime za
vstop na posebno spletno stran 22 svetih dni Božičnega časa, kjer vas bodo vsak dan čakala navodila za dan
in zvočni zapis z vodeno meditacijo za vsak dan od 22.12.2013 do 12.1.2014.
Letos bom prvič celoten sklop vodila skozi proces DivineFlow, kar pomeni, da bomo ne le spoznavali svoje
notranje arhetipe, ampak bomo skozi vse notranje arhetipe delale intenzivno zdravljenje stresa skozi vse
smeri časa in prostora tako po liniji biologije kot tudi duše. Za vsak arhetip bo na voljo poseben proces skozi
katerega bomo prelivali ujeto energijo v tokokrogih stresa v tokokroge radosti.

Lepota v svojem
izvornem pomenu izhaja iz same esence bitja. Nikoli ne more biti kupljena ali naučena, samo je. Izraža se
naravno, brez truda in je navdihujoča. Gre za sam material človekovega obstoja. Lepota vam pokaže, kdo vi
ste v resnici. In v sebi nosimo svoj energijski podpis Lepote, ki sije iz naše notranjosti v svet. Ko odkrijemo
kakšna je njegova esenca se lahko tudi oblečemo tako, da ta podpis poudarimo. V tem trodnevnem
druženju bom z vami odkrivala vaš edinstveni energijski podpis Lepote. Pogledale bomo kateri je vaš
arhetip, ki razkriva katere barve so tiste, ki vam najbolje pristojijo, katera oblačila najbolj poudarijo vašo
notranjost. Lepota prebuja vašo osmo čakro božanske ljubezni in poglablja vaše odnose s soljudmi. Lepota
prinaša nova spoznanja in poglablja vaše dojemanje resnice.
Prispevek za druženje je 333€



Ustvarite čarobno 2014 - In uresničite svoje avtentične želje!

Naravnajte svojo frekvenco z DivineCreation Blueprint da…

Če čutiš, da je čas, da svoje življenjske in poslovne kreacije popelješ na naslednji nivo, beri naprej …

Izkusi čarobnost Kreacije

Ste pripravljeni svoje življenje popeljati na nov nivo v letu 2014?

Se vaše kreacije dogajajo hitreje
Ste v stiku s svojo matriko kreacije

Svoj načrt uskladite z naravnimi silami kreacije

Kreacija leta je aktivnost, ki jo uporabljam vrsto let in v tem času sem skozi eksperimentiranje poizkusila
mnogo različnih načinov kako ustvariti resnično čarobno leto. V zadnjem letu so se koščki v mozaiku ponovno
postavili na svoja mesta na načine, ki jih nisem mogla predvideti in razkriva se, da je potencial leta 2014, v
katerega počasi vstopamo, izjemen. Ključno vprašanje je ali bomo uspeli zajahati ta energijski val in izkoristiti
potencial, ki se nam ponuja.

Kreacija leta zato od nas zahteva pripravo in usmerjanje pozornosti tja, kamor želimo iti in zato je to, da
postavimo namero za leto 2014 ključnega pomena za to, kam bomo sedli na ta val. Letos bom z vami delila
nova orodja in modrost kako uporabiti energijo, da bi svojo kreacijo pripeljali do izpolnitve.

In to kar je v prihajajočem letu resnično unikatno je, da bo mlaj in s tem najpotentnejša energija za kreacijo
leta v Kozorogu ravno 1.1. Toliko o sinhronosti dogajanja na nebu in o izjemno močnem začetku leta 2014.

Letos je v programu, ki ga ponujam unikatno to, da je na voljo tako v spletni kot tudi različici v živo. To kar
DivineCreation Blueprint ponuja letos …

Enodnevno druženje v živo o tem kako kreirati svoje leto 2014
E-knjiga Kreacija leta skozi 22 svetih dni preobrazbe
Dnevne prakse 22 svetih dni preobrazbe in regeneracije

Najprej je pomembno zavedanje, da preobrazba pomeni, da prevzemaš 100% odgovornost za svoje življenje,
kar pomeni, da se zavedaš dejstva, da soustvarjaš in da je vse že v tebi. Kot drugo je pomembno zavedanje, da
po zakonu privlačnosti k sebi pritegneš to, na kar se osredotočaš, zato je naš fokus usmerjen na brezpogojno
ljubezen in radost, ki ju ustvarimo v sebi, namesto da ju iščemo zunaj sebe. Ustvarjale bomo leto
izpolnjenosti.

In to kar je potrebno vedeti, ko govorimo o kreaciji je, da je potrebno investirati svojo energijo in čas vase,
potrebno je dopustiti, da se preobrazba zgodi, se odpreti sprejemanju. Ključno je zavedanje, da je potrebna
rast, dnevna praksa in pripravljenost, da greš do konca, da bi resnično ustvarila svoje leto 2014. Tvoje
soustvarjanje, zavestno soustvarjanje je ključ v tem procesu. Stvari se ne dogajajo same od sebe in niso same
po sebi umevne, to moraš razumeti.

Da bi resnično v polnosti uporabili moč Kreacije, ki leži v nas, je potrebno prepoznati in izraziti svojo esenco,
živeti svoj namen in zavestno ustvariti svoje sanje v življenju in poslu, namesto da čakamo na »nekaj«, da se
nam bo »zgodilo«. Iz izkušenj vem, da nas veliko meni, da če naročimo kaj si želimo in potem čakamo, da se
bo to prikazalo od nekje. In vendar to, da veš kaj si želiš ne zadošča, če tega zavestno ne soustvarjaš. Pogosto
smo frustrirani, ker se stvari še niso zgodile in pozabimo, da gre za naš proces, da je ključno naravnavanje na
frekvenco tega kar kreiramo.Seveda to ne pomeni, da bodo stvari vedno šle tako, kot smo si zamislili, vmes se
vedno dogaja življenje in naše želje se jasnijo.

Kreacija je proces in Ti si ključni del tega procesa. Ti izbiraš, ti soustvarjaš. Ti izbiraš niti, ki sestavljajo tkanino
tvojega življenja, ti si koreograf tega plesa, ki mu pravimo življenje. In ja, včasih je kreativni proces umazan,
kaotičen. Včasih se nam zdi, da delamo napake, vendar se vedno na koncu razkrije, da je kaos del procesa
preobrazbe v našem življenju.
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Kreativni proces ima 4 korake.

v soboto 21.12.2013 ali v soboto 28.12.2013

Tvoja investicija je 180€ za celoten paket.

Prvi korak v procesu kreacije je povezava s svojo esenco in razkrivanje
najglobljih resničnih želja tvojega srca. In nato sta drugi in tretji korak povezana s tvojo domišljijo, s tem da
ustvariš svoj načrt. In četrti korak je izpolnitev tvoje namere, da te želje utelesiš, jih preneseš v fizično obliko.

Razumeti je potrebno, da imamo ženske tri aspekte v kreaciji, ki jih moramo spoznati in to so sprejemanje,
upravljanje z energijo in rojevanje ideje v svet, v formo. Ogromno žensk ima po mojih opažanjih težave z
drugim aspektom; z upravljanjem s svojo energijo. Kajti zaradi odtekanja kreativne energije imamo pogosto
manjko energije, ko sabotiramo same sebe in svoje želje, ker ne vemo kako poskrbeti za seme, ki smo ga
posejale. Pogosto smo neučakane, seme zbrskamo ven iz zemlje in hočemo imeti kontrolo nad rastjo. In smo
zato nepotrpežljive in površne, si ne vzamemo časa zase, da bi ustvarile načrt za to kar si želimo. Naj vam
pomagam.

DivineCreation Blueprint je proces, ki vam pomaga ustvariti načrt za božansko kreacijo. Ko se povežemo s
svojo esenco, kar je vedno prvi korak v procesu je potrebno ustvariti dober načrt, ki te vodi skozi proces
Kreacije. Prvi korak procesa, da si v stiku s svojo esenco, s svojo Bitjo je ključen za naše druženje.

In ko si v krogu z enako mislečimi, se energija ojačuje za vse, zato je delo v skupini ključnega pomena, kajti
drug drugemu damo podporo in sveti krog je tisti, ki nas podpira v tem, da stvari speljemo do konca. Zato so
vsa druženja oblikovana kot krogi, tudi naše spletno druženje 22 dni je en velik krog, kjer si držimo podporo v
našem soočenju z zavezniki, ki nam na naši poti lahko pomagajo.

To je Tvoje leto! Če ne zdaj, kdaj? In če ne Ti, kdo? Vsak od nas nosi v sebi pesem, ki jo je prišel zapeti. Vsak od
nas je Darilo, ki ga moramo živeti, izkušati, utelešati v polnosti. Skupaj se bomo letos usmerili in energetizirali

Tvoje sanje. Čas je, da svoj dušni potencial resnično zaživiš v polnosti. Svet čaka nate in na tvoje Darilo.

Zato Te vabim, da se mi pridružiš letos v decembru, da si označiš v svojem koledarju datume in se zavežeš
sama sebi. Pridruži se mi v živo ali preko spleta in naredi pozitivno razliko v življenju ljudi in v svetu v tem letu!

Druženje je sestavljeno iz 3 delov. Prvi del je povezan s poglabljanjem tvoje sposobnosti za zavestno kreiranje,
drugi del je povezan z energijskim čiščenjem ovir na poti ter spoznavanjem zaveznikov na poti in tretji del z
zavestnim planiranjem leta. Več na http://www.divine.si/divinealignment/zavestnakreacija.html

Poudarek je na stiku s svojo esenco, s svojimi potenciali, jih prebuditi in zaživeti. Dnevna praksa je nato
potrebna, da te prebujene potenciale tudi zavestno izbiramo v svojem vsakodnevnem življenju, da jih živimo.
Če si pripravljena na preobrazbo in na razcvet, potem si dobrodošla v svetem krogu.

Vabim Te na enodnevno druženje, na voljo sta dva termina; na
Miklošičevo 13 v Ljubljani.

Prostor je odprt za 12 udeleženk.

Za hitre prijave do 7.12.2013 je cena znižana za 40% in znaša 108€.
Za zgodnje prijave do 14.12.2013 je cena znižana za 20% in znaša 144€
Za prijave po 15.12.2013 velja redna cena 180€.
Spletno druženje v treh delih ima enotno ceno 144€.

Pogoji prijave in plačilo
S prijavo na to notranje popotovanje se obvezujete, da boste poravnali kotizacijo po pogojih v ponudbi pred
pričetkom druženja. Če želite koristiti nižjo ceno kotizacije, mora biti le-ta v celoti poravnana najkasneje do
datuma, navedenega v ponudbi oz. najkasneje do začetka seminarja pri redni ceni seminarja.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno na moj e-mail) je tri dni pred izvedbo druženja.
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Zagotovo poznate zakon privlačnosti. In seveda ste že kdaj slišali za uglasitev na frekvenco. To je kot bi na
svojem radiu poiskali pravo frekvenco za najljubšo radijsko postajo. Saj poznale 106.4 ;) Mesec pred nami nas
bo nenehno opozarjal na to, na kaj se uglašujemo. Danes sem si postavila vprašanje, s čim se povezujem. In v
odgovor prejela cel „download“, jasno navodilo kako kreirati to kar želim. Osupla sem bila ob spoznanju kako
enostavno je. Samo naravnaš se na to kar želiš in to vtisneš v svoj celični spomin.
Mesec bo pokazal na kaj se uglašujemo v svojem življenju. Sama že od poletja intenzivno prakticiram
DivineFlow, naravni tok čustev, ki me vodi v notranjo umirjenost in uglašenost s svojo pristno izvorno naravo.
In prvič v svojem življenju živim mir. Dojela sem kako ključnega pomena je, da soustvarjamo svoje življenje,
namesto da se obnašamo, kot da je nekdo zunaj nas, ki nam bo stvari prinesel, pripeljal ali nam jih dostavil na
kakršen koli način že. Nikogar zunaj nas ni in na to velikokrat pozabljamo. In ker beseda vedno meso postane
je ključnega pomena to, kako poveste to kar želite, skratka kako se uglasite na frekvenco, ki jo želite izkusiti. To
bo v tem mesecu pomembna veščina, zato jo čimprej potegnite iz naftalina in jo dajte v prakso. In če ne veste
kako vas vabim na druženje Ustvarite čarobno 2014, kjer bomo praktično izvedli uglaševanje na frekvenco
tega, kar si želite. Resnično je izjemno zavedanje, da vse že obstaja, samo uglasiti se moraš na to kreacijo in jo
utelesiti.

Prvi adventni teden v katerem smo je povezan z elementom zemljo, ki nam pomaga čutiti z vsemi svojimi čuti
to, kar smo. Rada rečem, da moramo najprej prepoznati, kje se nahajamo, da bi lahko spremenili smer ali se
naravnali na drugo frekvenco. Dokler zanikamo kje se trenutno nahajamo se ne premikamo nikamor ampak
stojimo na mestu. Pravzaprav se premikamo v znanih okvirih in zato imamo občutek, da stojimo na mestu, ker
izbiramo vedno znova in znova iste tokokroge v svojem živčnem sistemu. December bo mesec, ki bo od nas
zahteval iskrenost. Tako kot vsak december, bo tudi letos potrebno pogledati kaj zaključujemo, kaj ostaja v
tem letu in kaj bomo odnesli s seboj v novo leto. In za poglobljen notranji vpogled moramo biti zelo iskreni
sami s seboj, da lahko prepoznamo in spustimo to, kar nam ne služi več. To je čas, ko nastavljamo svoj kompas
na svoj resnični sever.

Resnica je ključna vrlina, ki nas bo vodila v novo leto. In tukaj ne gre za mentalno razsežnost, potrebno se bo
spustiti v svoje srce in zaznati intuitivno resnico v srcu. In ker se vsaka kreacija vedno začne s kaosom, lahko v
sredini meseca in proti koncu pričakujemo vedno večjo mero kaosa in stresa, ki prideta kot siamska dvojčka.
Izzvani bomo v tem kaj izbiramo zase in zato je ključnega pomena razumevanje kako se soočiti s stresom in kaj
narediti z vso ujeto energijo in pozornostjo, ki jo namenjamo stresu in to na dnevni bazi. S kaosom pride tudi
zmedenost in vendar bo ob koncu leta potrebno v sebi najti poleg resnice tudi jasnost. Jasnost je tista, ki
usmerja namero in nas vodi v smeri, ki smo jo zastavili.

December je tradicionalno mesec novega rojstva, ko se rojeva nova
zavest, nova svetloba in novo leto. 21.12. je najkrajša noč in po tem datumu se dan začne daljšati, kar je
simbolično pomenilo vračanje svetlobe na planet. Vendar v teh dneh do 21. decembra nikar ne pozabite na
dejstvo, da telo potrebuje čas za regeneracijo in počitek. To bo še posebej pomembno od 13. 12 naprej.

DIVINE.SI

December je tradicionalno mesec, ko bo pomembna veščina očiščenja in preobrazbe vsega, kar nosimo v sebi,
da bi lahko dosegli bolj uravnovešeno in harmonično stanje Biti znotraj čustvenega in mentalnega telesa.
Pogosto pozabimo, da smo sami sebi največji sovražnik s tem, ko se ne znamo sprostiti in spustiti energijskega
naboja, ki ga imamo v svojih celicah.
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Praznovanje sv. Lucije 13. decembra je - poleg švedskega praznika »midsommar« v juniju – eno izmed
osrednjih praznovanj v švedski kulturi in je nedvomno povezano z nekdanjimi življenjskimi pogoji v
skandinavski kme

Mlado dekle s
krono iz sve

, oble njene , ki jih predstavljajo fantje, ki nosijo klobuke z
zlatimi zvezdicami

Vsekakor pa je to no

Nato pa se bo začel meteorski de

čki družbi, s temo in lučjo, mrazom in toploto. Ime Lucija izhaja iz latinske besede lux, ki
pomeni svetlobo, luč

Poznamo dva načina praznovanja sv. Lucije: eno temelji na praznovanju kot ga poznajo na Švedskem, nekoliko
drugače pa ta dan praznujejo v Italiji. Po švedskem ustnem izročilu je bila noč pred Lucijo nevarna noč, ko naj
bi bile na delu nadnaravne sile, verjeli pa so celo, da v tej noči spregovorijo celo živali. Prav zato naj bi bilo
bolje tisto noč ostati zbujen.

Lucija je pradavna podoba, ki se pojavlja v vlogi nosilke svetlobe sredi temne švedske temne.
č je na noč pred 13.12. obdarovala otroke s sladkarijami. Ona je bila tista, ki je klicala nazaj sonce

in preganjala temo, zato so ta dan imenovali praznik svetlobe in obnove. S pesmijo je razveseljevala ljudi okoli
sebe in jim delila posebne čke. Praznovanje Lucije je uvod v božični čas in nakazuje, da se
približujemo daljšim dnevom in krajšim nočem. Tradicionalni Lucijin sprevod sestavljajo: dekle, ki predstavlja
sv. Lucijo čena je v belo, družice in zvezdni palčki

.

Po starejših koledarjih je bila ta noč najdaljša v letu. č, ko se začne v naravi vse pripravljati
na 12 svetih noči, ki se začnejo tradicionalno v noči iz 24. na 25.december.
Na dan svete Lucije naj bi se začel proces preobrata, zato ta dan imenujejo Praznik Luči. Kajti po nekaterih
virih naj bi se na ta dan začel proces v katerem se vsako jutro

čer naj ne bi več stemnilo minuto hitreje, temveč naj bi ta večerni čas v dneh od 13.12. do 21.12 ostajal
isti. S tem naj bi svetloba postopoma začela premagovati sile teme.

čakujemo okoli 5 utrinkov v eni uri. Komet Tuttle, ki je vzrok za obilni
meteorski de

žefranove kola

še vedno zdani minuto kasneje, medtem, ko se
zve

ž Ursidov in sicer 17. decembra in bo trajal vse do konca leta. Vrhunec bo
dosegel 23. decembra, ko lahko pri

ž Avgusta je starš temu meteorskemu dežju v decembru.

DIVINE.SI

Tudi letos lahko opazujemo meteorski dež Geminidov, ki se bo za

voj vrhunec bodo dosegli v no 2 3 december, nadaljevali pa se bodo vse do 16.
decembra.

Meteorski dež je sicer astronomski pojav, ki se pojavlja vsako leto okoli 13. decembra.  Meteorski dež je
nebesni pojav pri katerem se vidi ve

Meteorski de

Meteorji so posledica delcev, ki vstopijo v atmosfero Zemlje z izredno veliko hitrostjo. Manjši delci zaradi
trenja pri gibanju skozi zrak izparijo. Ve

a

čel 7. decembra in ki naznanja vstop v
izjemno zdravilen čas v letu v 12 svetih noči, ko so energije zdravljenja izjemno močne in so nam na voljo, da
obnovimo svoje fizično telo in pove čutveno in mentalno telo z duhovnimi telesi v
eno celovito Bit. S či z 1 . na 1 .

čje število meteorjev, ki navidezno izvirajo iz ene točke. Točka iz katere
izvirajo meteorji se imenuje radiant.

čji delci pa pustijo svetlo sled, ki hitro izgine. Sled nastane zaradi
zastojnega tlaka, ki deluje na delec pri gibanju skozi zrak. Večina delcev tako razpade in nikoli ne dosežejo
površine Zemlje. Kadar pa delec (ali njegov del) pade na površino Zemlje, ga imenujemo meteorit li zvezdni
utrinek.

žemo vse aspekte sebe, tudi

ž izhaja iz asteroida, ki se imenuje Phaethon.
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Yule, Zimski solsticij, 21. december

Ključ: Umirjenost, počitek, oklevanje
Simbol: Venčki iz smrečja, božje drevce,
bršljan, omela, zlata sveča
Kristal: Rubin, Smaragd, Diamant

31.10

21.12.je dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši.

Sile v naravi počivajo, se usmerjajo
navznoter. Vendar se globoko v nedrjih Zemlje novo
življenje pripravlja na rast.
Ko je Krščanstvo prevzelo poganske praznike, so Yule začeli praznovati kot Božič. Prevzeli so tudi mnogo
poganskih simbolov povezanih s tem praznikom luči. Prižiganje sveč in obešanje venčka na vrata sta samo dva
od najbolj poznanih simbolov Luči. Mitološko gledano je na Yule boginja rodila sončnega boga, na najdaljšo
noč zato vsako leto praznujejo ponovno rojstvo - sonca.

Najdaljša noč v letu se je imenovala Materina noč, saj je v temi boginja še enkrat rodila Luč. Isis je rodila
Horusa, Freya sina Baldurja, gre za simbolično rojstvo Luči. Freya je boginja magije, sonca, moči in molitve.
Njen simbol je omela, ki simbolizira mir in ljubezen ter obljublja poljub vsakomur, ki se sprehodi pod njo.
To je dan preobratov, ključen trenutek, ko se začne nov cikel. Dvanajst dni božiča se začne 25. decembra in
traja do 6. januarja, ko so praznovali mali božič, v tem obdobju so se obdarovali.
21.12. je za postavite božično drevesce. Okrasite ga z zlatimi
in rdečimi okraski, ki tradicionalno, skupaj z zeleno predstavljajo novo rojstvo.
Po stari tradiciji so na ali e so li

bila

Na ta ve

ov

V tem

je po legendi stari bog umrl, se vrnil domov na
Drugi svet ali Tir - Na - Nog in potrpežljivo čakal na
ponovno rojstvo ob zimskem solsticiju.

Temna polovica leta se prelevi v svetlo polovico.
Naslednji dan bo Sonce malo višje na nebu in dan bo
malo daljši.

četek 22 svetih dni Bo ča, ko je primeren dan, da

poljih se prižg kresov . Otroci hodi od hiše do hiše z jabolki in pomarančami v
košari, ki je narejena iz zimzelenega stebla. Jabolka in pomaranče predstavljajo Sonce. Stebla simbolizirajo
neumrljivost. Božično drevo, omelo in bršljan so povabilo Naravi, da se pridruži proslavljanju. V ta namen v
bližini vhodnih vrat nameščamo vejico božičnega drevesca.

čer Velika Mati rodi otroka upanja. Na najdaljšo noč v letu so predniki proslavljali ponovno rojstvo
sina, ki bo segrel zmrznjeno zemljo in omogočil, da se bo iz semen, ki jih je skozi dolgo zimo varovala Zemlja,
razvilo novo življenje. Prižigajo se sveče in kres i v pozdrav novorojenega sina. Vrnjena luč zaključi cikel
življenja, smrti in ponovnega rojstva. V procesu ponovnega rojstva določate nova semena, nove namere, nove
odločitve, za nov cikel.

času ponovnega rojstva se začnemo bolj zavedati svoje povezanosti z angelskimi energijami, ki so del
nas in so v nas. V tem času nas na svojo prisotnost začenejo opozarjati z vseh koncev. Pojavljajo se na televiziji,
v trgovinah jih videvamo na policah, z njimi se obdarujemo in z nami so, da nas spomnijo, kdo smo v resnici in
da so del nas in v nas.

Iz teme prihajajo vizije in navdih s strani duha, novo čne rasti s pomočjo

čas ponovnega vstajenja, ko se najgloblji vzgibi manifestirajo v zunanji svet in soustvarjamo to, kar smo
izbrali zase. To je čas sprejemanja odločitev, ki bodo prečistile in okrepile na

času se izoblikujejo duhovne moči, na
četka in ne konca, je le nadaljevanje.

Tukaj se začnemo zavedati, da ustvarjamo vibracije v duhu z vsako mislijo, besedo, dejanjem, vsako čustvo in
vse kar storim se vrača anzaj k meni.
Zimski solsticij predstavlja konec jin ciklusa in začetek jang ciklusa, ko se sonce vrača. Zemljin ciklus se ohranja
v harmoničnem ravnovesju s pomočjo nara čujočega in upadajočega ciklusa sonca, ki ustvarja uravnote

Čas za delovanje čil in vendar se v notranjosti čas zunanje rasti čenja.

ži

življenje za življenjske sile. Vrne se
energija ognja, jang energija, sonce, ki aktivira naš notranji vodni svet in nas navdihne, da odidemo iz teme. To
je

šo povezavo z duhom in našo
duhovno pot. V tem ša kvintesenca, ki je peti element, vir vseh smeri ali
duh, ki povezuje vse kar obstaja. V duhu ni ne za

š ženi
sili jina in janga. Zimski solsticij je praznovanje povratka sonca, povratka svetlobe in povratka ciklusa zunanje
rasti. še ni napo že za
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Naj nič najdra

čutim vso ljubezen, ki prihaja iz njega.

čkih sebe, ki jih vidim v drugih.
In ljubim in sprejemam vse delčke drugih, ki jih vidim v sebi.
Sem kar sem.
Danes čutim, da sem Ljubezen.
Da sem Radost.

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

Danes odpiram svoje srce
da ob

Danes vem, da sem Eno z vsem in da sem vse v Enem.
Ljubim se in sprejemam v vseh del

Danes sem Hvaležnost in jo živim.

In to je Resnica.

DIVINE.SI

Naj sprejmem vse, kar dobim,
in naj gre, kar mora oditi.

Danes blagoslovi mojo dušo
naj danes začutim božanskost moje enosti.

Danes čutim čisto ljubezen.
Danes čutim, da sem eno z vsem.
Danes čutim radost božanskosti.
Moj obstoj zadošča.

Naj danes ljubim kot eno.
Kajti ljubiti kot eno je biti kot eno.

Naj danes spoznam, da nisem ločen,
in zato nikoli sam samcat.
Naj spoznam, da sem kot kaplja dežja,
ki je v brezgrajnem oceanu doma.
Eno. Čista ljubezen.
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SERAFINA...

Afirmacija deve kristala

kamen božanske ženstvenosti
"Si eden tistih, ki jim je pomembna obnova, prenova planeta? Ravnovesje je ena mojih prioritetnih aspektov
delovanja. S svojimi srebrnimi krili povezujem in združujem pod njimi vse sile, ki ti pomagajo in te vodijo v stik
z „Jaz sem“ frekvenco čiste luči. Njena frekvenca te poveže z aspektom božanske ženstvenosti in v tebi prebuja
željo po povezanosti, soustvarjanju, kreaciji, srčnosti in mehkobi.

Asistiram pri celični regeneraciji in v tem čarobnem
mesecu sem tvoj zaveznik v sidranju zvezdnih darov, ki ti asistirajo v popolni notranji regeneraciji vseh tvojih
sistemov. Zdravilna energija, ki se zliva skozme te bo negovala in mehčala vse zastoje, vozle, zgoščenosti v
tvojem energijskem sistemu. Pomagam pri čiščenju starih togih vzorcev in pri ustvarjanju nove matrike za
delovanje. Ko želiš postati kanal za čisto svetlobo in skozi svoje telo spustiti slap čiste moči sem s tabo kot
zaveznik v procesu. Pomagam ti držati kanal svetlobe in čistiti vse kar te ovira na poti. Če čutiš ločenost ali
nepovezanost s fizičnim nivojem ti pomagam stvari prizemljiti. Moj glavni namen je, da prinesem svetlobo na
Zemljo in kot zaveznik ti asistiram v tem, da se svetloba zliva skozi tvoje fizično telo. Prinašam zdravljenje
Zemlji in tvojemu telesu. Povezujem te z radostjo, milino in lepoto ženstvenosti, ki jo utelešaš skozi sebe. V
tvojo družbo vnašam svetost in občutek posvečenosti. Negujem vse nivoje tvoje Biti in ti pomagam navezati
stik z angelskim kraljestvom. “

Kamen, ki so ga poimenovali tudi angelska krila resonira z
angelskim kraljestvom.

Deluje na subtilnih nivojih in aktivira tvojo hrbtenico.
Povezuje z eteričnim telesom in aktivno odpira srce.
Sprošča mišice in ramenski obroč in te odpira sprejemanju.
Pomaga pri hujšanju.
Aktivno pomaga pri tem, da začnemo živeti iz srca.
Čisti srčno čakro, odpira srce in nam pomaga, da se odpre-
mo ljubezni.
Asistira telesu pri zdravljenju in ima izrazito negovalno
energijo.
Pomaga pri jasnosti. Da znamo identificirati katere spre-
membe je potrebno narediti, da hodimo po poti miru in
izpolnjenosti.

: "Prinašam zdravljenje, celovitost in regeneracijo, za dobrobit telesa in evolucijo moje
duše in duha.

Ko sem v tvoji bližini skozi frekvenco
celostnosti in dobrobiti ter negujem tvoje fizično telo.

SPO ROČI LO  KRISTALNE  DEVE



Svečenica je arhetipska energija ženstvenosti, ki je posoda za duha. Svečenica ima direktno povezavo z
božanskim in je iz zgodovine poznana kot kanal za Boginjo, ki je v služenju Resnici z velikim R, Lepoti, Modrosti
in Ljubezni. Globoko je povezana z božanskim v sebi in živi od znotraj navzven. Svečenica je tista, ki ustvarja
sveti prostor in ki ima globoko notranje vedenje o pomenu prostora tako v zunanjem pomenu, ko govorimo o
Domu, kot tudi o notranjem prostoru – ženski maternici.

Svečenica asistira in daje podporo ljudem v prehodu, v krizi, v času zdravljenja ali kreacije. Vodi skozi molitev,
meditacijo ali globoko prisotnost, ko prisluhne z vso svojo bitjo in posveti s svetlobo zavedanja v temne
prostore naše duše. Aktivna je v sidranju božanskega v svet.

Svečenica svetost vnaša v materialno realnost skozi kreativne aspekte plesa, umetnosti, pisanja, glasbe,
gledališče, rituale in praznovanja. Skoznje sidra božanske aspekte enosti, celostnosti in povezanosti v vsak
trenutek tukaj in zdaj. Svečenica ceni svetost trenutka, svetost ritma, svetost ciklov in letnih časov v naravi. Je
ženska, ki globoko ceni in prepoznava pomen odnosov, pomen povezanosti med zemljo in nebom, med naravo
in človekom. Dela z naravnimi ritmi in cikli zemlje in sonca, planetov in lune, zvezd in vplivi, ki jih ti cikli imajo
na Zemljo in njene prebivalce.

Tisočletja nazaj so svečenice živele v skupnostih, v templjih, kjer so pazljivo opazovale vzorce in ritme narave.
Povezovale so se z Zemljinimi cikli in skozi rituale potovale skozi cikle planeta. Izoblikovalo se je kolo leta, kolo,
ki prikazuje vse pomembne prehode na planetu. Ustvarile so svete rituale prehodov, ki so ustrezali letnemu
ciklu in svete rituale prehodov, ki so ustrezali kolesu življenja vsakega posameznika.

Svečenice so vodile ženske skozi življenjske prehode, z njimi so praznovale rojstvo, odraščanje, nosečnost in
smrt. Označevale so pomembne prehode v življenju posameznika in kot vodnice, kot varuhinje stale na
portalih prehodov med tuzemskim življenjem in onostranstvom. Poznale in cenile so svetost življenja v vseh
sferah. Vodile so dušo v telo in iz njega nazaj v realnosti Duha. Svečenica je globoko zaznamovala življenja ljudi
in vendar ni nikoli zahtevala čaščenja, njena vloga je bila v služenju, ne ljudem temveč Duhu in ker je Duh del
vsakega od nas, je bila v služenju vsemu. Vendar ni nikoli nikomur pripadala, človeškost je ni ujela in zavestno
se je odrekla igri nižjega jaza, kajti polno se je zavedala daril višjega jaza.

Svečenica pozna svetost rojevanja novega in zaključevanja starega in njena domena v letnem krogu nastopi
21.12. z Yulom, z rojstvom sina, svetlobe in novega upanja na Zemlji. Svečenica je posoda za neskončnost, ki
se zliva skoznjo. Prebujena je v svoji ženstvenosti, v stiku z močjo Boginje in njenega templja, ki ga nosi povsod
s seboj. Svečenica se zavestno zaveda moči svoje maternice. Zaveda se svoje sposobnosti Kreacije in rojevanja
vsega novega v svet.

Svečenica je iskalka, poet, plesalka, ljubimka, tkalka zavesti, ki omogoča Ženski Duši, da se izraža skoznjo. Je
zgled milosti, prijaznosti ter moči in poguma. Je srčna in nam pokaže kako živeti iz srca. Svečenica je tista, ki
nas prime za roko in nas iz glave popelje skozi telo v srce. Povezovalka je, ki povezuje vse niti realnosti v eni
izjemni, unikatni tkanini univerzuma v kateri smo vsi soudeleženi. Vsak s svojimi darovi in talenti prispeva k
temu, da tkemo to tkanino življenja.

Svečenica aktivno uteleša ljubezen do sebe. Je zgled, ki nam pokaže kako vzljubiti sebe in oboževati svojo
izjemno lepoto, svojo edinstvenost, svojo mističnost, svojo magičnost. Posluša. Umirjena je, v svoji notranji
tišini, popolnoma predana sama sebi in povezana z vsemi aspekti Biti. In hkrati se premika, gre s tokom, je
aktivna, v akciji. Svečenica je blagoslov, živeči blagoslov in kjerkoli se pojavi začutimo njeno svetlobo, njeno
toploto, oživlja svet okoli sebe skozi svojo prisotnost.

Svečenica je v stalni povezanosti z Duhom in iz tega mesta v sebi je navdih ljudem in svetu. Kvaliteta, ki je
močno prisotna v njeni naravi je predanost Duhu. Ko ženska v sebi prepozna arhetipsko realnost svečenice
vstopi v intimno razmerje z močmi, ki ustvarjajo naša življenja, Vesolje in vse kar obstaja. Dotakne se
avtentičnega mesta v sebi, stopi v stik s svojim srcem in dopusti, da jo ta avtentični jaz vodi. Svečenica si
dovoli, da čuti, prežeta je z ljubeznijo in z bolečino. Dopusti si, da čuti s celim svojim telesom.
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Svečenica ima v sebi močan občutek za odgovornost. Njena vloga v svetu je povezana s tem, da prizemljuje, je
steber podpore, živi življenje praktičnega mistika in v polnosti uteleša naravo ženstvenosti. Izbira svečenice je,
da uteleša in izžareva lepoto ženstvenosti, milino ženstvenosti in ljubečnost ženstvenosti. Prežema jo, je v
njenem vsakem dihu, v vsakem gibu.
Ženska, ki izbere, da hodi po poti svečenice odgovori na globok notranji klic. Moderna svečenica se odziva na
isti klic kot svečenice pred tisočletji in vendar vstopa v drugačen svet, kjer so templji v medsebojni
povezanosti, v odnosih, kjer so skupnosti v svetih, srčnih krogih, kjer je ženska vpeta v vsakodnevno življenje
matere in žene, poslovne ženske in kjer je njega vloga svečenice nekaj, za kar mora zavestno narediti prostor.

Moje osebno prebujenje v svečenico se je zgodilo v Egiptu, v deželi, kjer je moja duša Doma. Tam sem
prepoznala svoj Dom v vseh templjih, ki smo jih obiskali. Čutila sem jih kot notranje predenje moje ženske
duše. Strast tega klica je ugrabila moje telo in nisem mu več ušla. Moje srce je vedelo, to je to. Vedela sem,
tako kot sem stala tam, da sem na Zemlji s tem istim namenom kot pred tisočletji. Moja duša je imela vse
ključe s katerimi je odklepala notranja vrata Duhu. In prisotnost me je preplavljala vsakič znova. Beseda
svečenica je v meni odmevala kot sladko, ekstatično mrmranje, čista blaženost, zlitost in enost z vsem kar je.

Seveda me čisto nič ni moglo pripraviti na to, kar je sledilo mojemu prepoznanju in temu, da je moja duša
rekla ja klicu, ki je vibriral skozi celo moje telo. Pot svečenice zahteva globoko integriteto in predanost. Vsi
osebni interesi gredo. In to je nekaj, česar običajno ne sprejmemo tako zlahka. Pot zahteva izjemno srčnost,
pogum, milost in sprejemljivost. Pot moderne svečenice je vse prej kot lahka in vključuje vzpone in padce.
Globoko notranje negovanje svoje ženske duše je nujno. To notranje negovanje je tisto, ki ti omogoča, da se
soočaš z vsemi izzivi na poti, z vsemi soočenji, čiščenji, zdravljenjem ranjenosti na poti in energijskim
čiščenjem vsega, kar ne služi tvojemu namenu. Vodi te v notranje realnosti, v notranjo tišino, refleksijo,
kontemplacijo in čutenje. Ojačevanje vseh notranjih čutov je ključnega pomena, da vidiš z notranjimi očmi in
slišiš z notranjimi ušesi, da imaš dober občutek za ravnotežje in da prepoznavaš svojo edinstvenost. Vsaka
svečenica je unikatna, edinstvena v svojem izrazu. Življenje te iniciira in naučiš se lastne vrednosti, da globoko
ceniš svojo ženstvenost. Skozi vse notranje procese, skozi katere te vodijo življenjske preizkušnje postajaš
sveta posoda, ki lahko drži sveti prostor za vse človeštvo.

Svečenica je v služenju lepoti, ljubezni in duhu. Njeno učenje je povezano s tem, kako se uglasiti in opravljati
posvečeno delo z osnovnimi elementi, gradniki življenja. Njen sveti ples je povezan z dvigom vibracije našega
fizičnega sveta, ki ga vedno znova prežema s svetostjo. Svečenica s svojo notranjo svetlobo razsvetljuje svet in
da lahko to naredi mora poznati sebe in se zavedati intimnega plesa moške in ženske esence. Kajti ko ženska
razkriva svojo svetlobo s tem aktivira, dobesedno pokliče moško esenco zavesti, ki penetrira njeno svetlobo.
Ženska mora pozdraviti svoje notranje ranjenosti in zlorabljenosti, da bi si lahko dovolila to penetracijo brez
travm in stresov.

Svetloba, ki izžareva iz prebujene ženske v njej ustvarja občutke radosti in v tem duhu opravlja svoje dnevne
ceremoniale in rituale. Svečenica je povezovalka med vidnimi in nevidnimi svetovi, ki zna upravljati z
napetostmi teh dveh realnosti. Visoka svečenica je prečiščena, žlahtna različica svečenice, njeno delovanje je
še bolj subtilno in zna upravljati še bolj subtilne energijske frekvence. Arhetipsko gledano je direkten kanal za
božansko ženstvenost in predstavlja utelešeno Božansko Žensko na Zemlji.

Največji izziv večine modernih svečenic so spomini, ki jih nosimo v celičnem spominu, povezani z zlorabo. Ko
je bila ženska v svoji polni moči boginje, so se moški začeli bati te moči ženstvenosti. Naravne duhovne in
mistične prakse svečenice so bile predstavljene kot izvor zla. Nerazumevanje moči je prineslo uničenje in
zatiranje svetlobe ženstvenosti. Na tisoče svečenic je bilo umorjenih zaradi njihovih prepričanj in duhovnih
praks. Tiste, ki so uspele pobegniti, so svoje delovanje prenesle v podzemlje, stran od zemeljskih oči in ušes. In
ta strah, te travme ženske nosimo v svojem celičnem spominu. Da bi lahko v polnosti stopile na pot Svečenice
in hodile po njej se moramo najprej soočiti z vsemi temi spomini in strahovi v sebi. In to nikakor ni majhna
stvar.

Danes po tisočletjih patriarhata stojimo na pragu nove dobe. Napovedano je, da od leta 2012 do 2017 poteka
veliko globalno prečiščevanje planeta in v tem času je za pričakovati, da bodo mnoge Svečenice, ki so trenutno
v ilegali, v podzemlju stopile na svoje mesto luči na tej mreži luči in da se bodo spomnile svoje vloge in
namena.

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



Moderna svečenica v sebi nosi modrosti in duhovna učenja preteklosti. Moderna svečenica v sebi nosi
vedenje in razumevanje, da je potrebno obnoviti naravno, harmonično ravnovesje med moško in žensko
esenco, da je potrebno soustvarjanje, sodelovanje in povezovanje. Moderna svečenica je tkalka mreže luči,
povezovalka na vseh nivojih, je tista, ki pomaga pri rojstvu Svete povezanosti, Intimnega partnerstva.

V decembru začenjam z aktivnim prebujanjem moderne svečenice v ženskah skozi učenja Po Poti Svečenice.
Uravnovešanje moške in ženske polarnosti je prvi korak k prebujenju Božanske Ženske. Za leto 2014
napovedujem celoletno šolanje za moderne svečenice.  Po poti Svečenice je notranje popotovanje rasti,
prebujanja in duhovne evolucije. Popotovanje se začne v maternici, v prebujanju svoje sposobnosti
sprejemljivosti. Naslednji korak je upravljanje s svojo notranjo energijo, da se zaveš svoje moči in da pozdraviš
svojo notranjo posodo, da neha puščati. In temu sledi odpiranje portala srca in dvig v srce. Razvijemo odnos
same s seboj in do sebe, ter do narave skozi vse štiri realnosti Bivanja, da utelesimo in živimo to kar smo. Ključ
je v povezovanju in v tem, da to kar smo živimo v svoji skupnosti. Kajti v odnosih z drugimi se dogaja resnična
čarovnija. V medsebojnih odnosih so naši sodobni templji in tukaj resnično živimo svoje poslanstvo.

Več o arhetipu svečenice lahko poslušate na spletnem popotovanju vase
.

Odstiranje 7 tančic Božanske
Ženske

DIVINE.SI

vodi iz stresa v radost
Več informacij na spletni povezavi http://www.divine.si/divinelife/divineflow.html

- spoznaj svoje osebne arhetipe
Več informacij na http://www.divine.si/divinelife/arhetipi.html

Arhetip svečenice lahko bolj podrobno spoznate skozi spletno popotovanje
, kjer svečenica predstavlja 7 obraz Božanske Ženske.

Več o spletnem popotovanju na povezavi http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

Ranjenosti ženske zdravimo v spletnem popotovanju . Več informacij na spletni
strani http://www.divine.si/divinelife/objemiotroka.html

Programi, ki podpirajo Prebujanje Svečenice:

DivineFlow

DivineWheel

Odstiranje 7 tančic
Božanske Ženske

Objemi Otroka v Sebi
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Zagotovo obstaja zelo malo ljudi, ki ves čas dobesedno prekipevajo od energije. Tiste prave
življenjske energije, zaradi katere se ves čas počutite kot prerojeni in imate veliko kreativnih idej. Se
vam zdi to kot znanstvena fantastika? Ali morda zelo oddaljen sen? Tudi če vam sicer ne primanjkuje
energije, se je vredno vprašati, kako pridete do nje. Ali popijete veliko pravih čajev, kave, alkohola in
energijskih pijač? Ali energijo iščete v sladkorju, predelani hrani in čokoladi?

Če je temu tako, vam predlagamo, da za en teden izločite vse stimulanse in opazujete svoje počutje.
Lahko se boste počutili bolje ali po vse skupaj za vaše telo ogromen šok, vi pa boste brez energije in
boste po svetu hodili kot ožeta cunja. Do veliko energije lahko pridete na čisto naraven način. S
pomočjo naslednjih nasvetov boste poskrbeli, da boste kar prekipevali od zdravja in življenjske
energije.

Skrbite za to, da bo vaše telo ves čas ustrezno hidrirano – z vodo. Brez ustrezne hidratacije vaše telo
ne more delovati optimalno, posledično pa tudi vi ne morete imeti dovolj življenjske energije. Voda
je primarna gonila sila za proizvodnjo energije znotraj celic, zato že minimalno pomanjkanje vode
pomeni velik padec energije.

Vsak dan si privoščite sveže stisnjen zelenjavni sok. Včasih imamo občutek, kot da se malo
ponavljamo, vendar ne moremo dovolj poudariti pomena zelenih sokov. Sveže stisnjen zelenjavni sok
hitro in globinsko hidrira, hrani in alkalizira vaše celice. Z rednim uživanjem sokov bo vaše telo
lahkotno, vitalno in bo kar prekipevalo od energije!

Uporabljate zelišča, ki delujejo tonično in poživljajoče. Z izborom pravih rastlin lahko ravno tako
poskrbimo za to, da imamo veliko energije. Ginseng je zagotovo rastlina, ki nas na popolnoma
naraven način oskrbi z veliko energije. Ginseng skrbi tako za telesno kot mentalno energijo, v pomoč
pa nam bo tudi pri boljšem in bolj učinkovitem soočanju s stresom. Naj dodamo še, da ginseng
ugodno vpliva tudi na metabolizem, skrbi pa tudi za krepak imunski sistem.

Iz svoje prehrane in življenja odstranite vse umetne stimulanse, za katere se sicer zdi, da vam dajejo
energijo, a vam jo v resnici črpajo. V svoji prehrani počasi zmanjšajte količino čokolade, kave, pravih
čajev, predelanih sladkorjev in drugih stimulansov. Svojo prehrano pa obogatite s sveže stisnjenimi
sokovi, pijte veliko vode, privoščite pa si tudi zelišča, ki na naraven način poživljajo vaše telo. Vaša
energija bo postala vedno močnejša in bolj konstantna – brez nepotrebnih nihanj.

Nadihajte se svežega zraka. Ko ste zunaj na svežem zraku, resnično dihajte s polnimi pljuči. Vsak dan
si vzemite pet minut in se nadihajte čistega svežega zraka.

Poskrbite za redno gibanje. Redno gibanje bo močno povečalo raven energije v vašem telesu.
Občutki brezvoljnosti in nenehne utrujenosti bodo začeli počasi plahneti, vaše telo pa bodo preplavili
endorfini, zato boste kar zacveteli. Ni treba, da za telesno dejavnost porabite ure časa – privoščite si
hitro hojo ali naredite nekaj jogijskih asan in vaše telo bo na to odgovorilo z novo pozitivno energijo.

Bodite prisotni tukaj in zdaj. Če se preveč obremenjujete s preteklostjo in vas že zdaj skrbi, kaj bo
prinesla prihodnost, ob tem pa pozabljate na ta trenutek, potem ste venomer pod stresom. In prav
kronični stres je tisti, ki močno načenja naše zaloge energije. Pomembno je, da se ves čas opozarjate
na to, da se bolj zavedate sedanjosti in tega, kar se okrog vas dogaja ta trenutek. Na ta način se bosta
zmanjšala stres in izčrpanost, povečala pa se bo vaša osredotočenost in posledično obnovila tudi
vaša življenjska energija.

Vir: bodieko.si
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V knjigi praktika zdravja sibirske doktorice in zdravilke Valentine Ramiro so prvič predstavljene vaje tibetanskih
lam za ženske.
Valentina Ramiro namreč opozarja, da je žensko telo tako fizično kot energijsko konfigurirano drugače kot
moško, zato so vaje temu primerno drugačne.
Zato iz omenjene knjige posredujem pet tibetanskih vaj za ženske s priporočilom, naj postanejo vaša
vsakodnevna telovadba. Vsem tistim ženskam, ki pa že telovadijo po moški varianti, pa priporočam, da
poizkusijo spodaj opisane vaje in same presodijo odziv svojega telesa.

Stojte zravnano, stopala so vzporedno v širini stegen, kolena rahlo pokrčena. Osredotočite se na
točko, ki se nahaja približno za tri ali štiri prste pod popkom. Da si boste olajšali to vajo, položite dlani eno na
drugo na to točko vašega telesa.
Držite se sproščeno, vendar vzravnano, pri tem pa si predstavljajte, da ste se ukoreninili globoko v zemljo.
Istočasno z vdihom iztegnite roki stran od sebe kot dve krili (slika 1).
Začnite se počasi vrteti okrog svoje osi, hitrost povečujte po lastni presoji. Pogled poskušajte obdržati na eni
točki, ki je na višini vaših oči. Za konec sklenite dlani na višini prsi in z rahlo pokrčenimi koleni še vedno glejte
v točko, ki ste si jo izbrali (slika 2). Ravnotežje se vam bo povrnilo, ko boste pazili na dihanje in se osredotočili
na točko pod popkom.

Lezite na hrbet. Pazite na dihanje in se zopet osredotočite na točko pod popkom. Z vdihom
istočasno vzdignite glavo in pokrčene noge proti trebuhu. S tem boste razbremenili predel hrbtenice ob pasu
(slika 3).
Z naslednjim vzdihom iztegnite obe nogi, ki so razprte do širine stegen, proti stropu. Stopala so v pravem kotu
glede na noge, kolena so popolnoma iztegnjena (slika 4). Ostanite v tem položaju 3 – 4 vdihe in izdihe.
Pri izdihu počasi spustite goleni (na tak način sprostite pritisk na ledveni del hrbtenice), kasneje pa še stegna
in glavo istočasno.
Za premor naredite tri do štiri vdihe in izdihe. Po premoru začnite vajo od začetka.
Opozorilo: Ko delate vaje, pazite, na ujemanje dihanja in gibanja oz. z drugimi besedami na to, da se vdih in
gib začneta istočasno (sape v nobenem primeru ne smete zadrževati). Premor med vajami pri začetnikih ne
sme trajati manj, kot je trajala sama vaja.

Prva vaja.

Druga vaja.
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Tretja vaja.

Četrta vaja.

Postavite se na kolena, noge so vzporedno v širini stegen (slika 5). Prsti na stopalih so ravni, sama
stopala pa so pod pravim kotom glede na tla (slika 6). Roki položite na spodnji del trebuha (slika 7). Držite se
vzravnano, glavo nagnite naprej, brado položite na prsi, tako da raztegnete vratne mišice (slika 8). Pri tem se
ne priklanjajte. V tem položaju 3 – 4-krat vdihnite in izdihnite.
Pri naslednjem vdihu s krožnim gibom glavo nagnite nazaj (slika 9). Z dlanmi se naslonite na zadnjo stran
stegen pod zadnjico in se nagnite nazaj tako, da s hrbtom naredite lok (slika 10). Rame so spuščene, dihanje je
sproščeno. Glavo počasi spuščajte nazaj, sprostite mišice spodnje čeljusti, usta so rahlo odprta (slika 11). V
tem položaju ostanite 3 -4 vdihe in izdihe.
Za zaključek se za sprostitev spustite na tla v položaj zarodka: zadnjica je na petah, čelo na tleh, roki in rame
počivajo poleg nog, dlani so obrnjene navzgor (slika 12). Začetniki naj v tem položaju preživijo toliko časa, kot
so ga porabili za izvedbo vaje.

Sedite na tla, pri čemer se naslanjate na iztegnjeni roki, dlani položite poleg zadnjice, prsti so
rahlo razprti. Brado položite na prsi, da raztegnete mišice na vratu (slika 13). Iztegnite noge, stopala so
vzporedno v širini stegen. Ponovno si predstavljajte, da ste se trdno ukoreninili v zemljo.
Z naslednjim vdihom počasi dvignite medenico, glavo pa spustite nazaj. Mišice spodnje čeljusti so sproščene.
Ostanite v tem položaju za 3 – 4 vdihe in izdihe (slika 14). Vrnite se v začetni položaj.
Po končani vaji sedite na tla in ne, da bi se napenjali, nagnite zgornji del telesa nad razkrečene noge. V tem
položaju se raztegujejo trebušne mišice (slika 15).

ZANIMIVOSTI  -  nada l jevanje



Peta vaja. Lezite na trebuh. Dlani položite na tla poleg prsi. Brado potegnite k bradi. S čelom se morate
dotikati tal (slika 16). Nogi rahlo razmaknite, prsti na nogah so obrnjeni naprej, sama stopala pa so pod kotom
devetdeset stopinj glede na tla (slika 17).
Medtem, ko se opirate na roke, počasi vzdigujte zgornji del trupa. Glavo nagnite nazaj, mišice spodnjega dela
so sproščene, usta so odprta. V položaju kobre (slika 18) 3 – 4-krat vdihnite in izdihnite.
Zdaj, ne da bi spremenili položaj rok in nog, dvignite zadnjico navzgor. Pete poskušajte pritiskati k tlom, brado
pa v prsi. Ta položaj spominja na prevrnjeno črko V (slika 19). Ko ste 3 – 4-krat vdihnili in izdihnili, se vrnite v
položaj kobre. Za sprostitev po opravljenih vajah je zelo primeren položaj, v katerem pogosto spimo (ta
položaj omogoča, da so sproščene trebušne mišice, v njem občutimo celotno telo).
Lezite na trebuh, desno nogo pokrčite in potegnite proti rami. Glavo obrnite na stran, tako da gledate skrčeno
nogo. Desno roko, pokrčite v komolcu ter jo položite poleg glave, levo pa iztegnite vzdolž telesa. Čez nekaj
časa zamenjajte roko in nogo. Glavo imejte vedno obrnjeno proti skrčeni nogi (slika 20).

Število ponovitev vseh vaj pripeljite do 21. Pri tem naj vas vodi staro pravilo: manj je več.
In še en nasvet za tiste, ki imajo težave pri nadzorovanju dihanja: smeh je najboljša vaja za krepitev trebušne
prepone.

Maria Ana Kolman
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Za vas: LiLi Sorum

Leto 2013 se bliža koncu. Decembra zaokrožujemo to obdobje kot celoto.

Pomembni smo mi in naše doživljanje. Nikakor ne tuja mnenja in stališča, ki so nam bila kadarkoli vsiljena. Sama
energija tega leta je pomagala presekati negativne vzorce & vezi.

Zadnji mesec nas ne bo preskušal. Pomagal nam bo. Podprl nas bo. Podal nam bo roko.

Moje vprašanje je: znamo sprejeti ponujeno pomoč, roko in oporo?

Energije dvanajstih mesecev se čudovito združujejo v celoto, ki jo predvsem definiramo mi sami. Če smo bili
pridni, se veliko bolje poznamo, kot smo se poprej in, če smo se res potrudili, je Življenje pomagalo na naši poti.
Sedaj je prav, da si oddahnete in si vzamete čas, da bi si ogledali sebe, življenje okoli sebe in se pohvalili. Da,
bodite ponosni na sebe!

Leto notranjosti (število 6) bo sedaj združilo kar čutimo, s tem kar doživljamo. Ljubezen je najmočnejša sila tega
sveta in naj se je ne žali z manipulacijo in lažmi v imenu ljubezni, ker to ljubezen ni. Tudi vojna za mir je absurd,
kajne?

Ob koncu našega popotovanja po 2o13 naj vas objamem & Vam zaželim čudovit mesec

Spomnim naj vas, da ste pomembni in popolni. Ne pozabite se imeti radi in sebe objeti. Bodite svoja najbolj
ljubeča mati in ponosen oče – ne glede na svoje starše. Vaša mama in ata sta vam podarila Življenje – kaj in kako Vi
ravnate z njim, pa je Vaša odločitev in izbira.

Moja želja je, da bi se v prav vsakem trenutku zavedali lastne pristnosti & unikatnosti. Zaslužite si vse dobro.
Upam, da smo se vsi v tem letu naučili sprejemati dobro. V letu 2o11 in 2o12 smo se predvsem učili dobro
oddajali; sedaj je čas, da se naučimo sprejeti.

Hvaležni bodite, da ste dragulj.
Izžarevajte svojo svetlobo in žar in bodite VI, kajti za to ste se rodili
Odprite svoje srce Ljubezni in sprejmite dobro & najboljše v Življenje

D e c e m b e r

DeLo za DuŠo:

NUMERO LO ŠKI  KOT IČ EK  - D EC EMBER



30. november do 2. december

2. december  od 7:32 do 4. december do 7:51

3. december ob 1:23 je mlaj in sicer v ozvezdju Strelca.

3.december od 1:16 do 1:30

do 7:32, 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.

, Luna v Strelcu, padajoča. 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.

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

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

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

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 stegna, jetra, kolki
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.

Velikodušnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali
nasvete je aktivirana v tem času. Poveča se želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku,
zato svetujemo sprehod v naravi. Dober čas za širši pogled na načrte, vendar ne preveč ugodno za delo na
detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.
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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.

Povečano zanimanje za znanje izkoristite za učenje in komunikacijo z enakomislečimi posamezniki. V tem
obdobju se bo vaša potreba po svobodi in samostojnosti povečala in želeli boste vzpostaviti svoja pravila. Zelo
dober čas za branje, študij in znanstvena nagnjenja. Izogibajte se aktivnostim, ki zahtevajo disciplino in
podreditev, kot tudi dolgočasnim aktivnostim, kajti to se utegne občutiti še bolj intenzivno v očasu te lune.

4. december  od 7:51 do 6. december do 7:54,

6. december od 7:54 do 8. december do 9:35,

9. december ob 16:13

Luna v Kozorogu, rastoča. Ugoden čas za sproščanje energij v
kosteh, sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje
občutkov, pozitivne afirmacije…

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.

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.

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.
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8. december od 9:35 do 10. december do 14:07,

10. december od 14:07 do 12. december do 21:41,

12. december od 21:41 do 15. december do 7:42,

15. december od 7:42 do 17. december do 19:18

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.

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.

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

, Luna v Dvojčkih, rastoča. 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.
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17. december ob 10:29

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.

17. december od 19:18 do 20. december do 7:49,

20. december od 7:49 do 22. december  do 20:20

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.

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.

, 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.
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22. december od 20:20 do 25. december do 7:18,

25. december  ob 16:33

25. december  od 7:18 do 27. december do 14:59

27. december od 14:59 do 29. december do 18:38,

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.

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.

, 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.

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.
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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.

, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za dodajanje energij v
stegna, jetra, kolke.

Velikodušnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali
nasvete je aktivirana v tem času. Poveča se želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku,
zato svetujemo sprehod v naravi. Dober čas za širši pogled na načrte, vendar ne preveč ugodno za delo na
detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.

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.

naprej je Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh,
sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje
občutkov, pozitivne afirmacije…

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.

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je po 17. decembru.

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.

29. december  od 18:38 do 31. december do 19:02

31. december od 19:02

Splošno v tem mesecu:

Do 17. decembra 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.
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Do 17. decembra 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 srca:

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

Posebno opozorilo:
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

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

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

Odpu ! Izkoristite
energijo konec meseca! Hkrati pa ohranjajte v svojem

Kristali, ki lahko pomagajo: Celestin, Sodalit

čanje s stvarmi, ki v va
č in opu čanje vseh struktur, ki vas bremenijo. Spomnite se naravnih ciklov in kako vedno

stvari odmrejo, da naredijo prostor za nove stvari. čanje bo za vas bistvenega pomena

šem življenju ne
funkcionirajo ve š

š
življenju vse tisto, kar vas veseli in navdušuje, ter vse,

kar deluje.In to zavestno nesite s sabo v naslednje leto.

2  PRIJATELJ

3  POBUDNIK

4  FILOZOF

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

Kristali, ki lahko pomagajo: Roževec, Turkiz

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

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

. Dru

Kristali, ki lahko pomagajo: Serafina, Čaroit

š

šenje ob dajanju tistemu, ki daje.

žo. Prinesel

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

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

čati brez kritike in sojenja.

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

čanja vam bo v tem mesecu v izjemno pomoč

D EV ET  Z V EZD NI  K I  PR IP O RO D EC EMBER 3ČILA  ZA 201D EV ET  Z V EZD NI  K I  PR IP O RO D EC EMBER 3ČILA  ZA 201



5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

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

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

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

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

. Za akcijo bo bolj primeren naslednji mesec.
Kristali, ki lahko pomagajo: Sugilit, Kunzit

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

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

!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Jaspis

Čaroit

Čas je, da si malce oddahnite.

čete
kak nov seminar in se

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

šno dobro knjigo in predvsem bodite
odprti in prisluhnite drugim.

šljije

š
še malce razgledate

š
železo kujete, dokler je vro

Za Vas piše: Taja Albolena
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Šipek v našem okolju poznamo predvsem kot sadež z visoko vsebnostjo vitamina C. Rastlina cveti od maja do
julija, zori od septembra, plodove pa nabiramo v oktobru in novembru. Ker je šipek tako zelo bogat z
vitaminom C, odlično podpira delovanje našega imunskega sistema, pomaga pri utrujenosti, težavah z
dlesnimi, pomembno pa vpliva tudi na zdravje in razvoj dojenčkov. Šipek se priporoča tudi ob protinu, saj
poveča izločanje seča, ne da bi pri tem kakorkoli obremenjeval ledvice.

Ob vsem tem pa le malo ljudi ve, da iz te čudovite in vsestransko uporabne rastline pridobivamo tudi olje.
Šipkovo olje pridobimo iz pešk, ki jih najdemo v mesnatem sadežu. V zadnjem času je bilo opravljenih veliko
raziskav, ki so potrdile številne pozitivne lastnosti šipkovega olja in njegovo uporabnost pri negi kože.

Šipkovo olje vsebuje veliko nenasičenih maščobnih kislin, med katerimi še posebej izpostavljamo gama-
linolensko kislino (44–50 %), alfa-linolensko kislino (30–35 %) in oleinsko kislino (15–20 %). Gre za esencialne
maščobne kisline, kar pomeni, da jih naše telo ne more proizvesti samo, zato jih moramo dobiti iz hrane. Te
maščobne kisline so ključnega pomena za ohranjanje zdrave polti.

Retinojska kislina je biološko aktivna oblika vitamina A. Vitamin A pomaga zavirati prezgodnje procese staranja
kot posledico čezmerne izpostavljenosti sončnemu sevanju.

Šipkovo olje prav tako vsebuje likopen in beta karoten, ki sta oba zelo močna antioksidanta in nas ščitita pred
negativnim vplivom prostih radikalov.

Že Inki so poznali pozitivne lastnosti šipkovega olja in ga tudi s pridom uporabljali. To olje je eno najbolj
vsestranskih naravnih olj, saj samo po sebi vsebuje več kot 500 sestavin. Prav zaradi tega se šipkovo olje
čedalje bolj uveljavlja kot pomembna sestavina številnih kozmetičnih izdelkov, ki zavirajo prezgodnje staranje
kože.

Šipkovo olje pomaga preprečiti oziroma izboljša videz prvih gubic. Ker vsebuje veliko maščobnih kislin in
antioksidantov, šipkovo olje na naši koži dela prave čudeže. Opazno izboljša videz kože, še posebej je to
opazno pri koži, ki je bila izpostavljena čezmernemu sončnemu sevanju.

Šipkovo olje odlično vlaži suho kožo. Šipkovo olje je v veliko pomoč pri ekcemih, dermatitisu ali luskavici.
Olje namreč prodre v najgloblje plasti kože in skrbi, da je ta ves čas primerno navlažena.

Šipkovo olje zmanjša oziroma izboljša videz brazgotin. Šipkovo olje odlikuje zelo kompleksna mešanica
sestavin, zaradi česar to olje vpliva na izboljšanje videza brazgotin.

Šipkovo olje je učinkovito tudi pri opeklinah. Raziskave dokazujejo, da šipkovo olje zelo zmanjšuje rdečico,
koži pa pomaga, da se hitreje obnovi.

Šipkovo olje lahko pomaga izničiti učinke staranja kot posledice sončnega sevanja. Na ženskah, ki so bile
veliko izpostavljene soncu, so raziskovalci opravili raziskavo, s katero so želeli dokazati učinkovitost šipkovega
olja na prezgodnje znake staranja, ki nastanejo zaradi sončnega sevanja. Ženske so si na kožo tri mesece vsak
dan nanašale šipkovo olje. Presenetljivo je bilo, da so bili prvi učinki vidni že po treh tednih. Do konca
raziskave je večina lis kot posledica hiperpigmentacije izginila, videz gub se je občutno izboljšal, koža pa je
naravnost zažarela.

Šipkovo olje pomaga izboljšati videz strij. Šipkovo olje je popolnoma varno za uporabo tudi v času
nosečnosti in po rojstvu. Škodo učvrsti in ji pomaga, da spet postane primerno elastična.

Šipkovo olje je primerno tudi za dojenčke in otroke. Šipkovo olje je zares vsestransko, zato ga lahko
uporablja prav vsa družina. Z njim lahko pri dojenčkih odstranjujemo temenice, v pomoč pa je tudi pri različnih
kožnih izpuščajih. Odlično se obnese tudi pri izboljševanju videza brazgotin po prebolenih noricah.

Šipkovo olje daje koži naraven sijaj. Po uporabi olja bo ten vaše kože bolj enakomeren, drobne gubice bodo
zglajene, izboljšal pa se bo tudi videz brazgotin.

Šipkovo olje pomaga uravnovesiti stanje mastne/mešane kože. Šipkovo olje se hitro in enakomerno vpije in
lahko pomaga pri različnih nepravilnostih, ki se pojavijo na koži. To olje prav tako zoži pore ter poskrbi, da je
ten naše kože bolj zdrav in enakomeren.

Vir: bodieko.si
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Človeško telo je marsikdaj precej zanimivo - proces, ki lahko npr. telo redno zdravi in razstruplja, lahko
privede tudi do smrtno nevarnih bolezni. Krivec: vnetje. Dilema: vnetje je naravna zdravilna sposobnost
telesa, ki postopoma zdravi poškodbo, vendar pa se lahko v telesu pojavlja tudi v kronični obliki, kar lahko
vodi do resnih zdravstvenih stanj, npr. artritisa, debelosti, diabetesa, raka in bolezni srca.

Harvardska medicinska šola ugotavlja, da kronično vnetje nastane zaradi neuravnoteženega imunskega
sistema. Celice, ki pri posameznikih delujejo kot normalne imunske celice in zdravijo tiste, ki so poškodovane,
se pri posameznikih z debelostjo ali sladkorno boleznijo kopičijo v maščobi in lahko dejansko pronicajo v tkivo
ter začnejo tam povzročati škodo.

Dobra novica pri vsem tem je, da lahko s prehrano in življenjskim slogom premagate ta telesni mehanizem in
preprečite učinke kroničnega vnetja.

Rdeče meso, mleko, procesirana hrana, alkohol, sladkor ... Da, imamo jih radi, vendar so nekatera izmed njih
eden od glavnih razlogov za vnetja v telesu. Gre predvsem za posledico visoke količine omega-6 maščobnih
kislin, ki jih najdemo v predelanih živilih in živalskih proizvodih. Omega-6 maščobne kisline so sicer ključnega
pomena za zdravje, vendar je treba biti previden, da z njimi ne pretiravamo.

Voda je pomembna za vsako celico v našem telesu, še posebej vidno vlogo ima v procesu izpiranja strupov iz
telesa. Izogibajte pa se alkoholu in kofeinskim pijačam, ki lahko telo dehidrirajo.

Esencialne maščobne kisline, kot so omega-3 maščobne kisline, ki jih lahko najdete v ali
, pospešujejo protivnetni odziv in zato zmanjšujejo kronično vnetje. V pomoč so vam lahko tudi pri

lajšanju bolečine zaradi kroničnega artritisa ali akutne poškodbe.

Različne kulture po svetu jedo fermentirano ali kultivirano hrano že vse od antike. Klasična zahodnjaška
prehrana je nadomestila tradicionalna živila za sladke, bolj mastne in bolj slane jedi, ki pogosto ne vsebujejo
potrebnih probiotikov, ki ščitijo in podpirajo prebavni sistem. Pri preprečevanju ali zdravljenju kroničnih vnetij
si lahko pomagate z dodajanjem nekaterih kultuviranih živil v prehrano, npr. kislim zeljem ali probiotičnimi
dopolnili.

Rastlinski svet je poln močnih "zdravilcev", v ananasu npr. najdemo rastlinske encime, (začimba,
značilna za indijsko prehrano) vsebuje protivnetne spojine ... Še en učinkovit borec proti vnetjem je , ki
ga lahko enostavno vključite v svojo prehrano ali uživate kot prehranski dodatek.

Kurkuma je rastlina tropskih gozdov jugovzhodne Azije. Rastlina je znana iz tradicionalne indijske medicine in
vsebuje številna eterična olja. Kurkuma (Curcuma longa) je tradicionalna indijska začimba, ki se že stoletja
uporablja tudi v zdravilne namene. Glavna učinkovina v kurkumi je kurkumin.

Kurkumin uravnava vnetni odziv telesa (zmanjšuje vnetja), zato se priporoča za ohranjanje gibljivih sklepov.
Kurkumin je tudi močan antioksidant in preprečuje poškodbe celic s prostimi radikali. Odličen je za zdravje
kože in jeter ter za urejeno prebavo ter izboljšan apetit. Ščiti črevesno steno in pomaga prečistiti organizem.
V prebavilih običajni kurkumin prehitro razpade in je zelo slabo dostopen v celice, kjer učinkuje. Zato ga je
potrebno zaužiti več žličk dnevno, kar pa je skoraj nemogoče.

Ameriški znanstveniki so v laboratorijskih raziskavah se je izkazalo, da kurkumin možganske celice varuje pred
možgansko kapjo, pa tudi v primeru kapi človeka obvaruje pred hujšimi in trajnejšimi poškodbami, saj preprečuje
smrt možganskih celic in celo spodbuja rast novih celic.

Hrana, ki pospešuje vnetje

Povečanje hidracije

Dodajanje zdravih omega maščob

Spoprijateljevanje z bakterijami

Močna zdravilna živila

Kurkumin

konopljinem lanenem
olju

kurkuma
ingver
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To pa ni edina zdravilna lastnost kurkumina. Klinične raziskave dokazujejo učinkovitost kurkumina pri
zdravljenju revmatoidnega artritisa, saj je močan antioksidant in uničuje proste radikale, ki znatno
poškodujejo celice in celične membrane.

Čisto posebna zgodba je učinkovanje kurkumima na raka prostate, saj zadržuje rast tumorja. Še najboljši učinek pa
je pri součinkovanju koristnih sestavin zelenjave iz družin križnic in kurkumina.

Kurkumin izboljša tudi delovanje jeter tako, da jih razstruplja. Znanstveniki predvidevajo, da bi redno uživanje
kurkume preprečilo škodljivo delovanje karcinogenov v hrani. Poleg tega naj bi kurkumin preprečeval oksidacijo
holesterola, ki poškoduje stene krvnih žil in ustvarja obloge v žilah in povzroča aterosklerozo.

Kurkumin varuje črevesje pred prostimi radikali, ki poškodujejo celice DNK. To je namreč zelo dobrodošlo, saj se
celice v črevesju zamenjajo zelo hitro, približno vsake tri dni. Zaradi pogoste zamenjave, se lahko tudi rakave celice
hitreje razmnožujejo. Kurkumin uničuje spremenjene celice, da se ne morejo širiti po telesu.

Kurkuma je že dolgo hvaljena zaradi svojih zdravilnih lastnosti. Koristne hranilne snovi, vsebovane v začimbi,
so: ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, vitamini in minerali. Natančneje, je dober vir vitamina C in kalija.
Prispeva h krepitvi apetita, zniževanju krvnega tlaka, izboljša izločanje žolča in zmanjša bolečine, deluje
protivnetno. Protivnetna spojina pripomore k zaščiti pred želodčno razjedo. Prejšnje raziskave so pokazale, da
kurkumin izboljša tudi simptome artritisa. Poleg tega je kurkumin močan antioksidant, ki ščiti celice pred
poškodbami DNK. Pospešuje tudi imunski odziv. Redno uživanje kurkume bi lahko ob pogoju dosledne telesne
aktivnosti in zdrave prehrane zmanjšalo tveganje za Alzheimerjevo bolezen in druge oblike demence.

Kurkuma se veliko uporablja v ljudskem zdravilstvu, tudi proti glivicam. Tu je bilo dokazano, da deluje
protivnetno in antioksidativno. Uporablja se kot zaščitno sredstvo pred soncem in kot pesticid, pa tudi lokalno
za razjede, rane in kožna obolenja, kot so garje in ekcemi. Po Ayurvedskem sistemu zdravljenja se kurkuma
predpisuje za zdravljenje različnih bolezni, kamor spadajo: prebavne težave, menstrualne težave, artritis,
okužbe, zlatenica, kašelj in revmatizem. Uporablja se tudi za čiščenje telesa. V kitajski medicini se kurkuma
uporablja pri obravnavanju bolezni jeter in žolčnika.

Nevtralizira proste radikale in je strupena do rakavih celic. Verjetno veste, da so antioksidanti pomembni za
vaše zdravje. Antioksidanti nevtralizirajo proste radikale in vam pomagajo upočasniti znake običajnega
staranja. Oksidacija s prostimi radikali lahko poškoduje celice in organe ter s tem vpliva na proces staranja.
Vsebnost antioksidantov v kurkumi izvira iz aktivne spojine, imenovane kurkuminoid.

Antioksidanti so ključnega pomena pri:
• podpiranju pomnilniške funkcije;
• spodbujanju zdravja vašega srca;
• krepitvi vašega imunskega sistema.

Druga možna korist uživanja kurkume se nanaša na vaše celice.
Kurkuma lahko celicam pomaga na tri načine:
• pomaga nevtralizirati snovi, ki lahko povzročijo celični stres;
• ohranja celovitost vaših celic, ko jim grozijo občasni stresorji iz okolja;
• zagotavlja antioksidante, ki so potrebni pri podpori vaših celic pred prekomerno oksidacijo in prostimi
radikali.

Potrjeno je tudi, da zavira rast tumorskih celic in metastaz pri raku dojke. Kurkumin učinkuje na ravni genov,
prav na tej ravni pa deluje tudi rak.

vir: internet
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Vitalizirane ekološke kruhe iz Devete vasi vsako noč zamesijo pridne roke pekovskih mojstrov v majhni pekarni
v vasici Podvin v Savinjski dolini. Kruh pripravljamo iz čudovitih ekološko pridelanih surovin po starih,
tradicionalnih receptih, brez aditivov in drugih nenaravnih sestavin, kot so delali že naši dedje in babice.

V Deveti vasi vsako jutro zadiši po slastnih na roke narejenih žemljicah, hlebčih in drugih dobrotah. Hrustljave
dobrote se pečejo v stari parni peči z veliko ljubezni in dobre volje.

Pekarna Deveta vas v Podvinu pri Polzeli v lasti Matjaža Magajne leži na vzpetini, kjer stoji rumena šestkotna
hiša. V njihovi majhni družinski pekarni testo deloma zamesijo v gnetilniku, manjše količine pa peki zamesijo
na roko.

Iz članka na njihovi spletni strani: „Prišli smo na obisk, ko so peki v starih lesenih nečkah zamesili, če
verjamete ali ne, konopljin kruh. Grobo rjavkasto testo se je lepilo na prste, bilo je drugačno od testa iz gladke
bele pšenične moke, ki ga običajno vidimo. Delovalo je precej grobo, arhaično, zato karseda pristno. Vse
skupaj je spominjalo na odprto domačo peko v črni kuhinji pred stoletjem. Ko je bilo še vse na svetu samo po
sebi ekološko.
Magajna nam je povedal, da si je konopljin kruh zamislil pred meseci. »Konoplja je stara, vse stranska kulturna
rastlina, ki smo jo kar nekako pozabili.«

Tako močno je ušla iz spomina, da je mlajše generacije ne zmorejo povezati s kruhom ali pivom. »Pa je res,
naši predniki so se s konopljo nasitili in oblekli,« hudomušno pristavi Magajna.
Pek Boštjan je za prvi poskus zmešal 30 odstotkov konopljine in 70 odstotkov pirine moke. »Izogniti smo se
hoteli beli moki, ki je lepek, in jo uspešno nadomestili s pirino.« Prav ta daje mastnost, ki moko poveže v
kolikor toliko gladko testo.

Poleg ekološke moke pa je Magajna dodal še vitalizirano vodo, kar pomeni živo vodo, ki jo sicer lahko dobimo
le na naravnem izviru. »Naredili smo poskus in enkrat dodali navadno vodo iz pipe in drugič vitalizirano. Kruh
je bolje in hitreje vzhajal, testo je bilo bolj elastično, kruh prijetno krhek,« pove mojster.

V ekološkem programu Pekarne Deveta vas vsako noč štirje peki spečejo nekaj sto kilogramov kruha.
Ovsenega, kamutovega, pirinega, polnozrnatega pšeničnega – po starem bi rekli črnega – in koruznega v obliki
kolutov, polkilogramskih hlebcev, 800-gramskih modelnih kruhov in bombic, štručk, kajzaric ...

Proizvodnja je seveda premajhna, da bi pekli za večje trgovske centre, ampak v sklopu ekološkega programa
zdrave prehrane sodelujejo s 30 šolami, kamor dvakrat ali štirikrat na mesec dostavljajo ekološke izdelke.
Poleg tega jih prodajajo na tržnici.

Tako rekoč vso moko poskušajo kupiti od slovenskih pridelovalcev žita. Tako sklenejo krog lokalne
samooskrbe.

Kruh iz Devete vasi pripravljamo iz skrbno izbrane moke iz Prekmurja, morske soli iz Jadranskega morja in čiste
vode iz Podvinskega krasa, oživljene z vitalizatorjem Hydronic, za katerega je celjski izumitelj Vili Poznik leta
2000 prejel v Ameriki prvo nagrado, kot najboljši ekološki izum leta. Oživljena voda, s katero pripravljamo kruh
v Deveti vasi, deluje blagodejno na ljudi, kruh, zamešan z njo, pa zadrži dolgo svežino in predstavlja zdrav in
okusen polnovreden zalogaj.
V letu 2012 smo pridobili certifikat o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Več o pekarni in prodajnih mestih na spletni strani http://www.devetavas.si
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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

P.S. Vam 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!
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Zvone Turk je na za astrolo ga

Taja Albolena skozi DivineWoman Blueprint svetovanja pomaga svojo izvorno
Bitjo, z namenom, da vse, kar smo, tudi

po principih eng Shuija in energijsko

jo in si zagotovite svoj termin,
040 503 895

vam čete na

čite za DivineHome Blueprint svetovanja
či čenje prostorov

čete če bi
či čenje prostora na

voljo ška svetovanja. Lahko pokli

ženskam, da najdejo stik s
živimo tukaj in zdaj.

Poleg tega se lahko odlo F
š .

Lahko pokli želeli z njo individualen posvet, izdelavo projekta
ureditve vašega Doma ali energijsko š ali pišete na

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

Blog
http://divine.si/blog/

www.divine.si
www.fengshui.si


