
Pozdrav svetlobe !
Pa je prišlo NOVO. Sveže in hmmm, no vsaj za ve

i v prah in moram priznati, da je bil konec sveta . In ker je bil uradno
objavljen konec sveta lahko uradno napovemo Novo Dobo v katero smo vstopili.
Trenutno še ni videti, vendar bo pomlad že pokazala kako dobro smo zastavili stvari decembra.
Vedno ve žajo,

š

ša dnevna praksa je hvaležnost in tako sem iz srca hvaležna vsem vam, ki
me vsak mesec žna za vse
pogoje, ki mi omogo šem o tem o

želim dati še ve žna sem za potrpežljivost
vseh tistih, ki z menoj živijo in v šajo moje trenutke sitnosti in iskanja navdihov v globinah
obupa. Hvaležna sem naši hišni devi, ki me vedno znova razveseli s toplino in doma

žna sem svoji devi telesa, ki prenaša vsa neravnovesja poznih no
žna sem, da

me moja avtomobilska deva varno prevaža po svetu in da se ne glede na to kam potujem in kdaj
vedno znova varno vra žjih. žna sem vsem, ki so del
mojega življenja. In hvaležna sem, da sem Ženska. Hvaležna sem, da prebujam številne Ženske po vsej
Sloveniji in da delim svojo pot in svoje izkušnje ter omogo

še Ženske na svetu. Hvaležna sem vsem, ki me preizkušajo in mi
omogo žna da sem kjer sem in da zavestno kreiram svoje
popotovanje. Moja Kreacija je da sem vse kar sem, da to živim in delim.

Imejte izjemen mesec in še bolj izjemno leto 2013.

čino čisto nič drugačno. Veliki upi o spremembi so se
mnogim sesul čisto prijeten

č je takih, ki opa če nič drugega, da stari načini delovanja ne funkcionirajo več in leto
2013 nas bo obrudilo v sijoče diamante. Soočeni bomo s svojimi razpokami, svojimi nečistočami, saj
jih bo potrebno prepoznati, da bi jih lahko obrusili in presegli. Ve čine dnevnih praks so ključnega
pomena, zato nadaljujte z vsem, kar deluje.

Moja prva in najpomembnej
čakate, prebirate moje zapise in delite stvari naprej. Brezmejno sem hvale

čajo, da pi čemer mi poje srce, da imam računalnik, splet in vse vas,
ki prebirate zapise, kar me vsakič znova navdihne, da č. Hvale

časih prena
čnostjo, ko stopim

skozi vrata in sem Doma. Hvale čnih
ur, ko tipkam in ustvarjam in me regenerira tudi ob najbolj nemogočih razmerah. Hvale

čam v objem svojega Doma in mojih Najdra Hvale

čam vsem, s katerimi se srečujem, da
postajajo to kar so, najsrečnej

čajo, da rastem in brezmejno sem hvale

Taja Albolena

Nocoj bo govora o LJUBEZNI in jutri zve
poznam bolj primerne teme

o kateri
vsi ne emo

čer prav tako.
Pravzaprav ne

bi lahko govorili,
dokler umr ...

The subject tonight is Love
And for tomorrow night as well,
As a matter of fact
I know of no better topic
For us to discuss
Until we all Die!

--- Hafis

MISEL MESEC AMISEL MESECA

stevilka 79 anuar2013j
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17.1.2013 Tolmin

8 3 Tempelj Divine, Miklo

22 3 Hotel Kogoj, Bukovica 1a, Ren

3 Tempelj Divine, Miklo

26 3 Tempelj Divine, Miklo

Tempelj Divine, Miklo

ob

ob 18. uri nadaljujemo tretjim
so enkrat mese Prispevek 30€.

ob 18. uri , vabim na brezpla

Predstavila bom 10 vodil kako postati najsre

ob 18. uri , vabim na brezpla

Predstavila bom 10 vodil kako postati najsre

ob 18. uri , vabim na

ob 10. uri vabim na dru

Z vami
bom delila tudi novo prakso osredoto

http://www.divine.si/divinealignment/zavestnakreacija.html

ob 18. uri , vabim na

Zemlja vstopa v

ob 18.uri srečanje za ob mlaju.
Pogledale bomo kaj prina .
Prispevek 26€. Prijave obvezne!

s srečanjem
či. čanja čno. Prijave so obvezne! Vse podrobnosti na spletni

strani: http://www.divine.si/divinefeminine/zvspm.html

čno srečanje in predstavitev
Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej čnej

čno srečanje in
predstavitev Samo za čanju bom predstavila kaj

če jo aktiviramo, kako smo
čnej čnej

Prispevek 35€. Prijave obvezne!

V
dru čini doseganja in manifestiranja ne funkcionirajo kot bi si

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

čanja na en dan, ki nam pomaga, da spremenimo svoje
čenje zunanjih stvari se bomo usmerili na izku

Prijave obvezne. Prispevek .

amo
čno maternico. Kot so se včasih v templjih svečenice povezovale

skozi maternico in preobražale energije je sveti krog žensk namenjen svetosti.
čas izdiha, ko se začenja rast in

, vaš prispevek je donacija v izbrani dobrodelni akciji. Prijave so obvezne zaradi
rezervacije prostora.

Tempelj Divine, Miklo čeva 13 LaLuna sveti krog,

, či

čeva 13
DivineWoman Blueprint .

če pri Novi Gorici
DivineWoman Blueprint .

čeva 13 Divine .

čeva 13 Manifestacija vs. Kreacija.

88€

čeva 13

Druženje je brezplačno

ši

Ženska v svoji polni mo

ši

ši

ši

ši

ženske
ša leto 2013 in pomen povezovanja, soustvarjanja in ustvarjanja skupnosti

Ženska v svoji
polni mo Sre

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

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

ženje
ženju bomo pogledali zakaj stari na želeli, v tej

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

Namesto na zunanje stvari in kopi šanje življenja, ki si ga
želimo ustvariti.

Žensk ! Druženje je namenjeno aktiviranju, zdravljenju in povezovanju ženske z njeno maternico,
povezovanju z maternico Zemlje in kozmi

širjenje vsega kar smo zadnjih šest mesecih znotraj sebe
kreirali.

™

™

™

.1.2013 je

1 .1.

.1.

25.1. ve Essentials

.1.

1.2. 3

201

201

201 černo dru

201

201 ČER.

ženje

ŽENSKI VE

Dru
objamemo . Pogovor bo tekel

o tem, kako . Ve

naslednji Ve
am

ženje je namenjeno spoznavanju osnovnih vodil in vrlin, ki nas bodo vodila v letu 2013 in v naslednjih
letih. Leto 2013 nas podpira, da v polnosti vzcvetimo in v polnosti celega sebe

biti celovitost in celostnost

Ve

č o vrlinah v nadaljevanju.

č o notranjem popotovanju na spletu:

čer je namenjen
s
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4.2.2013 Tempelj Divine, Miklo 7
BO

3 Tempelj Divine, Miklo

Tempelj Divine, Miklo

3 Tempelj Divine, Miklo

ob 18. uri , vabim na

http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

ob 18. uri , vabim na

http://www.divine.si/divinefeminine/umetnostzenstvenosti.html

ob . uri

ob 18. uri , vabim na

divinefeminine/prebujanjezenstvenosti.html

ši
ŽANSKE ŽENSKE.

ši

ši

ši

šnjem pla

čeva 13

čeva 13
.

čeva 13

čeva 13

Če se na izbrano notranje popotovanje prijavite do 26.1.2013 velja ob takoj čilu popust 288€,
lahko pa plačate v dveh delih 2x150€. Drugi del mora biti poravnan do ali na prvem srečanju izbranega
notranjega popotovanja.

otovale skozi sedem obrazov Božanske
Ženske. Kajti p

http://www.divine.si/

prvo sre
OBRAZOV

13.2.
Drugi del DivineFeminine Umetnost

20.2. prvo sre

čanje notranjega popotovanja

201

201 čanje notranjega popotovanja
DivineFeminine Prebujanje

V naslednjih 3,5 mesecih bomo p

33 .

nadaljevanje dru

Sedem sre
, sprejemanje svoje lepote in kako pomembno je, da se postavimo

na svoje mesto v mre

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.

.

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

a Glavna tema dru
Prispevek .

Prispevek
3

,v Ljubljani
Spoznale bomo Veličastnost telesa, Iz

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

čjo. Čas je, da začnete u

€ Prijave obvezne

žarevanje
Duše in Povezanost Duha.

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

Ve

ženja za
vse tiste, ki ste opravile prvi del Prebujanje Ženstvenosti
nas bo vodil v globine umetnosti kako biti ženska. V sedmih sre

žitka, praznovanja življenja, utelešenost radosti, umetnost senzualnosti in
Ženska. Sedem sre še globlje razkrivalo

našo žensko esenco. Prispevek 333€. Ve

š odnos do sebe kot
do Ženske, zdraviljenje notranjega otroka

ži življenja. Prispevek 333€. Ve

č o notranjem popotovanju na spletu:

čanjih se bomo sprehodile skozi umetnost
u zapeljevanja, kako objeti svojo
lepoto ter sprejeti svojo dragocenost kot čanj vsake 14 dni bo tokrat

č o notranjem popotovanju na spletu:

čanj vsakih 14 dni bo razkrivalo na

č o notranjem popotovanju na spletu:

DIvineFeminine
Ženstvenosti

Ženstvenosti.

15.2.2013 V.I.P dan za Boginjo

108€
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Knjiga se pravzaprav piše že dolgo, čisto pravi poriv in prve besede sem na papir zlila že leta 2007, ko sem se
vrnila iz Egipta. In vendar je v globinah dozorevala in se preobražala.

Gre za mojo zgodbo. Zgodbo, ki je bila mnogokrat napisana in nato spremenjena, pa izbrisana in na novo
napisana. Zgodbo v kateri je glavni lik vedno isti … JAZ.

To je zgodba o moji duhovni rasti, mojem popotovanju in ponovnem rojstvu. Odkar pomnim iščem svetost,
iščem lastno avtentičnost. In pot mojega božanskega prebujanja govori o čaščenju, čaščenju sebe in vsega
živega, o svetosti življenja in mojem iskanju osebne svobode in izvornega jaza.

Deva Egipta mi je bila velika učiteljica in pod njenim okriljem sem bila iniciirana v življenje. Neizmerno sem
hvaležna vsem, ki so bili z mano na tej poti, ki so z menoj odkrivali to čarobno deželo in tistim, ki so jo
razkrivali, tančico po tančico, skozi vsa moja zunanja in notranja popotovanja. Hvaležna sem Isis (v slovenskem
prevodu je Izida, vendar zame to ime ne izraža njene vibracije, zato uporabljam njeno izvorno ime) in Hathor,
ki sta bili moji vodnici. In hvala tistemu, ki me je spomnil … da sem Zvezda.

Hvala vsem mojim učiteljem, hvala mami Zemlji in vsem, ki igrajo v moji zgodbi pomembne vloge. Moja večna
hvaležnost gre mojim božanskim pomočnikom, ki me vedno v skladu z božansko časovno usklajenostjo
opomnijo kaj je naslednji korak na moji poti. In hvala da sem, da obstajam, da živim in vse to lahko delim.

Neskončno hvaležna sem za priložnost, da lahko svojo zgodbo delim z vami, čeprav se globoko v sebi zavedam
dejstva, da je to zgodba, ki je resnična zgolj in le zame. Kajti vsak piše svojo. Vendar navkljub vsemu
izkrivljanju, ki ga povzroči predajanje zgodbe upam, da boste mojo umetnino uspeli razumeti in jo primerjali s
svojo lastno umetnino. Kajti nesporno dejstvo je, da smo vsi ljudje umetniki. In na svoja platna življenja
nanašamo barve besed, pomenov in zaznav.

V prednaročilu je knjigo mogoče naročiti do 24.1.2013 ko velja posebna prednaročniška cena 19€. Knjiga izide
predvidoma konec meseca.

- NO URAČ I STO SV E Ž E - NOURAČ I STO SV EŽE



Januar bo v znamenju prehoda in kot vsak prehod, bo tudi ta mesec s seboj prinesel mnogo nesigurnosti,
iritacije, sitnosti in odzivnosti. Mnogi so pričakovali spremembe, ki jih kar ni in vse skupaj jih zelo iritira. Mnogi
ne vedo kaj naj sami s seboj, kam naprej, kaj narediti in še bolj jih moti to, da ni navodil za uporabo,
konkretnih korakov kam zdaj in kako delovati. Pomembno je razumevanje, da se spremembe običajno
dogajajo počasi in da se bodo rezultati spremembe kazali šele v pomladnem času, vsekakor pa ne pred 1.
februarjem, kajti do takrat je Zemlja v fazi vdiha in nam ne daje podpore za kakršnokoli akcijo. Januar je zato
modro izkoristiti za soočenje s samim seboj in sprejemanjem sebe v vseh svojih odtenkih.

In ravno zaradi soočanja z notranjimi ovirami, s katerimi se je potrebno soočiti, da bi resnično lahko zaživeli
svoj polni potencial bo mesec zelo podoben potovanju po kamniti cesti, kjer te premetava gor in dol. Tako
bomo imeli dneve, ko bomo entuziastični in polni idej in nato depresivne dneve polne zmede in raztresenosti.
Pomembno je razumevanje, da karkoli se dogaja, je v tem trenutku tista prava stvar, brez upiranja ali sojenja
in razsojanja.

Pomembno je, da ostanete osredoto v sebi, v svojem notranjem centru, da ste zelo jasni glede tega kajčeni

čakovanj podate v
sedanjost. Biti tukaj in zdaj je ključ. In ta ključ dose

čnemo in ki nas polnijo. Dnevne prakse bodo letos čnega pomena, kot so bile lansko leto. Kajti
kreacija je tesno povezana z dnevnimi praksami.
Če vas zanima razlika med kreacijo in manifestacijo je januar idealen začetek spoznavanja s to temo, kajti ko
bomo potovali skozi leto bo ve čina kreacije tista, ki nam bo

čin in vrlin, ki so na na
či. Uči me pomembnosti cenjenja sebe in zaupanja v svoje notranje

kvalitete, kajti le če zaupa
častnost in edinstvenost, va

č v
č, ki odpira č ko ga ima č ga prihaja k tebi. Hvale

četkov o tem ni nobenega dvoma. In prazna luna 11.1. bo tista, ki nas bo podprla v
kreaciji leta 2013, kajti to je prvi mlaj po zimskem solsticiju in četudi je oven kot arhetipsko znamenje novega
začetka č je res tudi to, da je kozorog pač prvo kardinalno zemeljsko znamenje s katerim se srečujemo
po novem letu in ki iniciira prizemljitev, fizično manifestacijo stvari. Tukaj postavljamo stvari, na katerih
Vodnar kontemplira in jih postavi v univerzalni koncept, o katerih Ribe sanjajo, da bi jih Oven lahko dal v
akcijo. Zato je to nedvomno dobro mesto kjer začenjamo to leto. Praznujte mlaj 11.1.

čnem smislu za izjemno močno energijo kreacijo s svojimi trojnimi enicami podpore čarobnosti

želite in da ste prisotni v tem trenutku, tukaj in zdaj. Bolj kot kdajkoli prej bo pomembno, da opustite svoje
navezanosti v preteklosti in osvobodite ujeto energijo, kajti le tako se lahko brez pri

žemo skozi dnevne prakse, ki nas veselijo, ki jih radi
po še bolj klju

š še kako prišla prav. Mojstrite se in kreirajte svoje
popotovanje ne le tega leta, svojega celotnega življenja in to naredite zavestno.

Vrline za leto 2013, ki jih opisujem v nadaljevanju veljajo tudi za ta mesec in DivineEssentials je zbir tistih
veš šem popotovanju zlata vredne.
Zlato me v zadnjem mesecu veliko u

š temu, kar si lahko v polnosti zasiješ. In prehod o kateremu je govora je premik v
veli šo izjemnost, ki vi ste. In da bi jo lahko živeli, jo morate najprej prepoznati v
sebi in si jo priznati, kajti ni življenju ni samo po sebi umevno. Hvaležnost za vse kar si in kar je del tebe je
klju številna vrata. In ve š, ve žnost v nas budi izobilje.

Mesec januar je mesec za

še dale

še posebej ker gre za v
simboli
življenja in sveti trojici, ki postavlja temelj življenja. LaLuna sveti krog bo tudi v tem turobnem januarju tisto
mesto, kjer bomo ženske kreirale in rojevale nove stvari.
Želim vam res izjemno kreacijo leta 2013
DIVINE.SI
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Imbolc, 1. Februar

Ključ: Prebujenje

Simbol: Metla, belo cvetje, slamnat križ boginje Brigit

Kristal: Ametist, Akvamarin, Turkiz, Oniks

Imbolc je keltski praznik, ki se ujema z večerom sveč, ki so ga uvedli s
krščanskim koledarjem, tradicionalno pa je to praznik posvečen boginji
Brigit ali Bride, ki predstavlja tisti del boginje, ki je mladenka.
Brigit je irska boginja poznana po vsej Evropi kot »sijoča« zaradi njene
navdihujoče lepote in ognjenih lastnosti.
Na ta dan se nanjo obračajo vsi, ki si želijo zdravja, plodnosti in kreativ-
nosti.

Od tega dne pa vse do 21. marca je njeno
obdobje, ko se pripravlja na rast in obnovo. Kača boginje Brigit se
pokaže iz maternice mame Zemlje in pogleda, kakšno je vreme
(tradicija Svižčevega dne (Groundhog Day)).

c

S prvim februarjem se v naravi za

vzporedni realnosti silfi, rusalke, undine salamandri, gnomi

Na ta dan pri nov ogenj. V rižigali ogenj, kresove in sveče, da bi nazaj zvabili sončni sij pomladi.
Zato i se sili Ne glede na to, da je v naravi še vedno zima
je Imbolc prvi opomin, da prihaja pomlad. Na ta praznik so blagoslavljali seme in orodje, ki so ga uporabljali
pri delu na polju. c

Imbolc slavi kreativnost. Pust je
eden od praznikov, ki je še iz poganskih časov praznovanj povezan z Imbolcem.

te
te te po

te ve po te

Imbolc nas spomni, naj sledimo notranjim vizijam in sledimo navdihom, ki prihajajo od znotraj. Opominja nas
na sposobnost mladenke, da z energijo plodnosti napolnimo na

. Veliko tega znanja se je
preneslo od ust do ust predvsem na pode

a e

Zahvalite se za vse, kar je na va

Prinaša duhovno inspiracijo in modrost, častili so jo druidi
(keltski svečeniki in mistiki).

Imbol je eden od štirih praznikov ognja v keltskem kolesu leta, ki čast
enega od štirih faz letnega ciklusa naravne rodovitnosti.

čne faza izdiha, ki naravo uvede v pomlad in vse do vi
čne faza vdiha. Osrednja lastnost praznika ognja je upoštevanje našega odnosa z Zemljo in z

bitji, ki živijo v - v devinskem svetu ( , vilinci, elfi, ...).
Prazniki ognja torej že tisočletja častijo devinsko realnost.

časih so p
prižg mo luč, zahvaljujemo

Imbol kot prvi dan keltske pomladi sporoča, da se je mati narava pričela premikati v
globokem snu, novi val življenjske energije je pripravljen, da se požene v rast.

Trenutke tega vznemirljivega časa praznujemo tako, da zemljo pripravimo na nov val zemeljske življenjske
energije. Priporočljivo je tudi, da očisti svoja življenja tako fizično, mentalno, duhovno kot čustveno. S tem
naredi prostor novim, svežim stvarem v življenju. Počisti svoje predale in omare, čistite svojo kramo,
stvari, ki jih ne potrebuje č podarite. S tem, tako kot boginjo Brigit, kliče nazaj svojo energijo.

čemur namenjamo svojo pozornost raste in se krepi. Ob imbolcu sejemo
semena, ki kasneje zrastejo v tisto, kar smo sejali. Imbolc predstavlja začetek zunanjega potovanja, gre za
zdru

čanje

Keltsko izročilo veliko lažje razumemo, če živimo v stiku z naravo in kmečkimi opravili
Pri praznovanju

Imbolc gre predvsem za osebni odnos do sveta, do živali, ki dajejo mleko in so v zimskem času omogočale
preživetje plemen oz. družin , gre za odnos do materinstva in dojenja, ki omogoči rojstvo in razvoj otroka.
Tako so tudi obredja povezana z večinoma mlečno hrano, stari Kelti so nastavljali darila za Brigit in njeno
kravo, s katero je največkrat upodobljena. Obredje je povezano tudi s prošnjo prednikom po dobri letini.

času je pomembno, da
se spomnimo, da vso hrano, ki jo u čimbolj v stiku z
naravo in njenimi cikli. Z blagoslovom hrane lahko spremenite njeno vibracijo, hvale

ška poletja, ko se s
prvim avgustom za

žgite
življenja v nas in zunaj nas.

še najglobje želje in notranje namere. Spomni
nas na pomen pozornosti, da tisto,

žitev notranjega z zunanjim, ko se energije od znotraj prenesejo navzven. Zato je to praznik, ki slavi
prebujanje zemlje in naraš življenjske sile, ki je tvorec plodnosti in rasti.

želju, kjer so stari miti in zgodbe še vedno aktualne.

ši mizi in vse, kar je v vaši shrambi ali hladilniku. V tem
živamo nekdo prideluje in le upamo lahko, da je ta “nekdo”

žnost pa bo vplivala na nas
vse. Zato bodimo hvaležni za vse kar je.

DIVINE:SI
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Naj ni

Hvala za nov dan. Hvala za njegovo lepoto in svetlobo.
Hvala za prilo

,

č najdra

čnem znova.
Osvobojena omejitev včeraj

častnosti.
Daj mi milost, svetost, moč, sočutje, pogum in modrost
Poka

Naj bom Eno.
Eno v vsem in Vse v Enem.

Naj bom to kar sem - bo

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.

žnost, da za
šnjega dne, naj se ponovno rodim.

Naj postanem polni odsev tvojega sijaja in veli

ži mi svetlobo v meni in v drugih.
Naj prepoznam dobro v vseh stvareh, naj bom instrument ljubezni in zdravljenja.
Vodi me v globok notranji mir, da ti lahko služim, najdražji.
Naj danes sprejmem in v polnosti izrazim svojo lastno Božanskost.

žanskost potopljena v božanskost,
ki sama sebe izkuša, kot individualni vidik božanskosti.

In tako bodi. In tako je. DIVINE.SI

MO LIT EV T EG A MESEC AMO L I T E V T EG A MESECA



TIGROVO OKO ...

Afirmacija deve kristala

kamen ravnovesja
“

.

”

Tigrovo oko u

v
.

Pomaga ustvariti ravnovesje med skreganimi stranmi, zato je zelo priporo

: "Delujem s samozavestjo, jasnostjo in uravnove

Moja vloga v va
času sem lahko va

čeni, prizemljeni in umirjeni
v svojih vsakodnevnih, predvsem stresnih aktivnostih. činkoviti

čnih aktivnostih. Odpiram va
čnih pogojih vam lahko pomagam najti notranjo

moč, da vztrajate. Uravnove

čete ravnovesje v polarnosti teme in svetlobe vam
pomagam v razumevanju, da je vse del Enega Vira.

čni center.

činkovito čisti kri in podpira vitalnost telesa. Podpira in ojačuje celoten endokrini sistem in
asistira pri ustvarjanju ravnovesja na nivoju hormonov in biokemičnih procesov v telesu.

Zelo učinkovito zdravi reproduktivne organe, oči, predvsem je odličen pri zdravljenju in celjenju kosti pri
zlomih, zdravi grlo in težave, ki izvirajo zaradi pomanjkanja samozavesti, pomaga pri cirkulaciji, izjemen pa je
pri odpravljanju psihosomatskih težav, katerih posledice se navadno kažejo v zmrznjeni rami ali zakrčenosti
vratu

čljiv kadar delate z ljudmi, kjer je
te čko, pri religioznih, dru čko kjer so
prisotna različna mnenja.

čjo.”

šem življenju je vloga povezovalca energije zemlje in ognja, da bi lahko ustvarili uglašenost na
visoko frekvenco in duhovne frekvence sidrali na Zemljo. V tem hitrem in stresnem š
zaveznik v prizemljevanju duhovnih idej na Zemljo. Pomagam vam, da ste osrediš

Aktiviram vitalnost in vam pomagam, da ste u v
fizi š um za nove ideje in vam pomagam, da vedno ohranjate držo brez sojenja in
razsojanja. Kadar potrebujete podporo telesa v težkih dizi

šam vse vaše aktivnosti in vam asistiram kadar je potrebno ustvariti ravnovesje v
odnosu, zato me lahko uporabite kot sopotnika pri razreševanju sporov ali pri mediacijah. Uravnovešam
ekstreme in vam pomagam najti srednjo pot. Tudi ko iš

Uravnovešam polarnosti v vašem življenju Pomagam vam,
da v polarnostih življenja najdete harmoni Na poti ven iz dualnosti sem vaš sopotnik in vam aktivno
asistiram na poti v celovitost in celostnost.

žko najti skupno to žinskih ali poslovnih sporih. Pomaga najti skupno to

šenostjo, poštenostjo, entuziazmom
in mo

SPO ROČI LO K RISTALNE DEVES P O RO Č I LO KRISTALNE D E V E



Preobrazba ki se dogaja v svetu od nas zahteva pogum. Pogum da se soočimo z vsemi spremembami, ki se
dogajajo in teh bo v letu 2013 obilo. Leto smo zaključevali in slišati je bilo veliko želja v stilu drugo leto bo
boljše, vendar to sploh ni nujno, odvisno je od vaše izbire. Vaša kreacija, vaša izbira določa kakšno bo vaše
leto.
Leto nas bo soočilo s tem, da bo potrebno objeti telo in vse svoje čute in teh imamo 360 in ne le 5. Veččutno
zaznavanje vam bo omogočilo, da boste vedno bolj zaznavali živost v sebi in ta živost in vitalnost vas bosta
vodila. Veččutno zaznavanje vam omogoči, da svoj razum začnete uporabljati kot zaveznika, namesto da razum
uporablja vas. Čutenje bo prevzelo vodilno vlogo na planetu, kajti le čutenje vas lahko premakne iz zunanjega
sveta v notranji svet, iz uma v srce. In pot vodi skozi telo, skozi čutenje. Zato sem zadnje leto govorila o
pomenu maternice pri ženskah in dan tien predela pri moških, kjer se nahaja kozmični ocean energije, ki nam
je na voljo, ko ga prepoznamo, ga priznamo in izberemo, da z njim soustvarjamo. Razum bo počasi predal
vodilno vlogo srcu in s tem stopajo v ospredje vrline kot so soustvarjanje, povezovanje, odprtost, ranljivost,
sprejemljivost, voljnost in dopuščanje.

Naša duša si želi tri stvari; širjenje, izkušanje in izražanje. In širjenje bo nedvomno ena od ključnih besed leta
2013. Če je povezovanje ključ za leto 2013 bo v prvi vrsti povezovanje potekalo navznoter. Objeti bo potrebno
svoje telo, kajti telo je tisto, ki nam omogoča čutenje. Vaša osebnost se bo povezala z dušo in stopila na svoje
mesto, kot tista, ki podpira in služi duši namesto da jo poskuša podrediti sebi in svojim potrebam. Ustvarjali
bomo povezanost v sebi, celovitost in celostnost Biti. Vsi aspekti vas se bodo povezovali v unikatno Bit, ki bo
kreirala iz svoje notranjosti v svet.

Zadnjih 5.000 let je bilo povezanih s temo, s strahom, ustrahovanjem, lažmi, izkoriščanjem in pohlepom. Z
letom 2013 vstopamo v nov cikel, v cikel vzhoda, novega rojstva, novih začetkov.
Vendar pot vodi skozi individualnost, skozi spoznavanje sebe, skozi to, da se zavemo, da smo edinstveni in
izjemni kot posamezniki, vendar lahko več naredimo ko služimo drug drugemu. In zato se bo leto 2013 v
zgodovino zapisalo kot leto skupnosti, povezovanja, odnosov in stikov. Stik je fascinantna stvar, kajti stik je
vedno povezan z domeno duše. Ko z nekom začutiš stik se povežeta duši obeh in gre za prepoznavo na nivoju
duše. Zdaj bomo začeli iz duše tudi kreirati skozi povezovanje in ustvarjanje skupnosti.

Udomačeni smo bili v pravila družbe, ki je temeljila na ločevanju, na individualizmu, kjer smo favorizirali
posameznika, kjer je bilo prisotno veliko komolčarstva in tekmovalnosti v stilu kdo bo boljši in kdo je najboljši.
Ločili smo se drug od drugega do te mere, da smo postali družba otopelih posameznikov, ki so vsak zase in na
svoj način poskušali doseči to, kar so si zastavili. Ko si otopel, ne čutiš in zato zlahka povzročiš bolečino drugim,
jih raniš in jim vzameš. Ponižaš druge, jih narediš majhne, jih prestrašiš in jih nadzoruješ skozi pomanjkanje.
Stvari zunaj nas, osredotočanje na zunanje stvari nas je ujelo v ciklu pomanjkanja, potrebe, osamljenosti,
ločenosti in izgubljenosti.

Že leto 2012 je močno prineslo na površje potrebo po povezovanju, po soustvarjanju in val božanske ženske
esence Sophie, Shekinah ali Isis je z 21.12.2012 dosegla naš planet in ta impulz iz kozmične maternice nas še
globlje vodi v neznano naše notranjosti, v spoznavanje samega sebe, v samozaupanje in samozavedanje ter
skozi to v povezovanje z drugimi. In četudi se zdi zelo idealistično, da se začenja naše popotovanje iz ločenosti
v povezanost je to nedvomno popotovanje, ki nas sooča z vsemi notranjimi ovirami, kjer sami sebi
preprečujemo, da bi izkusili to povezanost. To popotovanje je lahko intenzivno, hitro in te vodi v tiste dele
samega sebe, ki jih še nikoli nisi izkusil, z eno besedo, gre za popotovanje v neznano.

Leto 2013 nas bo vedno znova opominjalo na tri aspekte kreacije; pozornost, namero in voljnost. Ključ je
nedvomno v tem, kam usmerjate svojo pozornost, čemu namenjate pozornost v svojem življenju, kajti tja
kamor gre vaša pozornost, tja teče vaša energija, tam so rezultati. Seveda to že vsi vemo, vendar mnogi ne
razumejo, da osredotočanje na stvari v zunanjem svetu, da s svojo željo po več pravzaprav sporočamo
pomanjkanje in je naša pozornost v manifestacijah avtomobilov, hiš in denarja, ki ga nimamo v tem trenutku
pravzaprav sporočilo vesolju, da smo v pomanjkanju in s tem kreiramo še več pomanjkanja v svojem življenju.
Leto 2013 vam bo bolj kot katerokoli leto do zdaj odslikalo to, kam usmerjate svojo pozornost zato je zelo
pomembno, da se usmerjate na obilje in ne na pomanjkanje. Ločenost od stvari, ki si jih želimo, ki jih vidimo
zunaj sebe ustvarja pomanjkanje.

V SR E DI LETO 2 013Š Č U -V SR E DI LETO 2013Š Č U -



Čas je, da se začnete v svojem življenju osredotočati na izobilje vsega kar imate.
Verjemite mi, da bo vedno težje ohranjati občutke ločenosti in nepovezanosti in tovrstna ločenost vas bo
drago stala. Potrebno se bo povezati v sebi in z ljudmi zunaj sebe, kajti spremembe v svetu se lahko zgodijo le
skozi povezanost, iz nas v svet in ne obratno. Saj poznate besede modreca; Bodi sprememba, ki jo želiš videti v
svetu.

Leto 2013 nas bo opomnilo, da je dovolj čakanja na nekoga, ki nas bo rešil. Na politike, na vodilne, na šefe, na
partnerja, na starše, na kogarkoli. »Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal,« je izjavil še eden od modrecev iz
preteklosti in seveda je imel prav. Biti žrtev, nemočen, ubogi jaz je ena od iger, ki je preživeta in ne glede na to
kako udobna je se v tem letu ne bo obnesla. Čas je, da vzamete svojo moč v svoje roke in začnete kreirati. In to
ne pomeni spreminjati drugih, siliti druge, da se morajo spremeniti, ne, to pomeni, da se mora spremeniti
vsak pri sebi. Vsak ima edinstveno mesto in nalogo v tej pisani tapiseriji življenja. Čas je, da vsak stopi na svoje
mesto in začne kreirati to, kar je prišel narediti na Zemljo.

Tudi sojenje drugih in razsojanje kaj je dobro ali slabo se v tem letu ne bo najbolje obneslo. Kajti če poznamo
zakone univerzuma in vemo, da je vse Eno in je Eno v vsem nam zelo hitro postane jasno, da s tem ko sodimo
druge pravzaprav sodimo ta del v sebi in se s tem slabimo in upočasnjujemo na svojem življenjskem
popotovanju. Kajti vse kar delaš drugim, si naredil samemu sebi in znotraj sebe to vsi zelo dobro vemo, vendar
nam iluzija ločenosti preprečuje, da bi se tega zavestno zavedali v sebi. Leto 2013 bo odgrnilo mnoge notranje
zavese iluzije in mnogi bodo v šoku dojeli kako močno so ranili in ranijo sebe s tem, ko poskušajo raniti druge.
Energije govorijo glasneje od besed in to bomo v letu 2013 še bolj močno občutili. Energija se premika s
svetlobno hitrostjo in že nekaj let opažamo, da se vse dogaja z vedno večjo hitrostjo in tudi letos bomo priča
temu trendu. Nič lažje ne bo in nič počasneje kot do zdaj, zato je ključnega pomena, da usvojimo to, da gremo
s tokom namesto da plavamo proti toku.

Surfanje na valovih življenja je koncept o katerem sem govorila že v prejšnjem letu. V letu 2013 bo potrebno
pregledati pravila za surfanje in se izmojstriti v tej veščini. Kajti oceana življenja ni moč nadzorovati ali
kontrolirati, kar rada počne naša osebnost, ko se znajdemo na oceanu je ključnega pomena to, kako dobro
znamo krmariti ta svoj čoln ali desko na kateri surfamo.

In odgovornost za svojo veščino moramo prevzeti nase. Nihče drug ni odgovoren za to kako dobro nam gre
surfanje na valovih življenja od rok. Nikogar drugega ne moremo kriviti, če nas val potegne podse in nas
povalja v pesku. Mi smo tisti, ki surfamo, mi vodimo svojo desko, mi odgovarjamo za to kam gremo in kako
potujemo.

Zaupanje telesu je izjemno pomembno v tem času. Da znamo poslušati kaj potrebuje, če potrebuje počitek,
da počivamo. Kajti le skozi zaupanje telesu bomo začeli prebujati svoje čute in to je tisto, kar nam bo
omogočilo vedno večjo povezanost. Kajti otopelost in ločenost sta v veliki meri posledica otopelosti naših
čutov.

Negovanje sebe, namesto da delamo na sebi je eden od konceptov o katerih sem začela govoriti že leta 2012
in v letu 2013 bo negovanje sebe še bolj v ospredju in še bolj pomembno. IN ključno je razumevanje, da
negovanje sebe ne pomeni, da si naredite kopel, greste v naravo ali jeste zdravo hrano. Nič kar lahko daste
nase, namažete nase ali pojeste ne more obuditi občutka nege v vas. Negovanje je povezano s sprejemanjem
sebe takega kot si. Negovanje je stvar občutka, ki se rojeva v tebi in iz tebe sije v svet in ne nečesa, kar lahko
narediš. Tukaj ponovno pridemo do koncepta delovanja in tega kako močno smo udomačeni v ta koncept, da
je treba nekaj narediti.

Koncept Biti je tisti, ki nam bo dal v tem letu vetra in ki ga bo modro usvojiti in vsakodnevno živeti. Ko samo si
in se vse dogaja skozi sinhronost.
In prijaznost do sebe je še ena od tistih vrlin, ki nam bo pomagala pri negovanju sebe, kajti ko si prijazen do
sebe si v toku življenja in dopuščaš, da se stvari dogajajo sinhrono, brez siljenja, brez dokazovanja, da zmoreš,
brez tekmovanja in doseganja rezultatov. Več o prijaznosti sem pisala v eni prejšnjih številk Namarie.

V SREDIŠČU - nadal jevanjeV SR E DI ŠČU - nadal jevanje



Vrlina je tkanje vesolja, je tista substanca iz katere se tkejo sanje. Vrline so del nas in vsega kar je. Pomagajo
nam, da najdemo sami sebe se sprejmemo in objamemo v vseh svojih aspektih. Vrlina je

Prva vrlina leta 2013 je SAMOZAUPANJE
Leto 2013 nas vodi v spoznavanje sebe in zaupanje sebi v polnosti.

Druga vrlina je SAMOZAVEDANJE
To kako vidi

Tretja vrlina je RAST
Tvoja du

Pomembno je, da se ne bojimorasti in da stopamo v

Peta vrlina je RADOST

življenje samo. In v
letu 2013 je sedem vrlin, ki nam bodo v pomo

ši in soustvarjati z njo. Duša je tista naša zaveznica, ki nas vedno znova spominja na dejstvo, da je prvi korak
na poti naše rasti zaupanje vase. š sam sebi, kdo bo zaupal tebi? Popolnoma zaupati samemu sebi
pomeni, da imaš pogum, da presežeš vse, kar si do zdaj dosegel in naredil. Pomeni, da si zaupaš, da vsak dan
za š znova brez pri žalovanj. KO si popolnoma zaupaš ne sklepaš kompromisov glede
svoje vrednosti. Ko si popolnoma zaupaš to š, kaj so prave izbire in prave stvari zate. Zaupati je potrebno
vsem delom sebe, kajti dejstvo je, da smo popolni in da je v nas skrito

š sebe je vibracija, ki jo iz sebe širiš v svet in pomembno je zavedanje kaj je tisto na kar se
osredoto š v sebi, kam je usmerjena tvoja pozornost. Jasnost je nedvomno izjemno pomemben del
samozavedanja. Razumevanje motivacij, ki jih imate v sebi in kaj je tisto iz
življenju je klju šnje leto. Pomembno je zavedanje kje se trenutno nahajate, da bi se
lahko premaknili kamorkoli. In pomembno je zavedanje kaj izbirate, tudi in še posebej,

ša izkušnja. Samozavedanje je temelj na katerem lahko gradite trdne in mo
življenjske izkušnje. Pomembno je razumevanje svoje misli, idej in prepi

ša vedno znova izbira in podpira rast v tvojem življenju. In š je to vedno znova povod
za dramati šnje skozi katere ho š no š stvari razpadajo in delajo prostor za novo rast. Rast ni nujno
dramati šo zaveznico potem vemo, da je rast vedno namenjena
širjenju svojih obzorij, izkušanju in pristni mo ša v naše življenje ve

širjenje sebe in v svojo duhovno rasz s samozaupanjem in
samozavedanjem. Na svoji poti rasti nikoli niste sami, vedno imate okoli sebe sorodne duše, ki so na
podobnem popotovanju, vprašanje je le ali jih opazite ali ne. Obdajte se z enakomisle

ši rasti. Vedite, da vas celotno Vesolje podpira in ži. Vse energije tega
sveta ti služijo.

ŽENJE
Leto 2013 nas opominja, da je žiti srugim, namesto da služimo sami sebi. Osvobodi svojo
dušo in za žiti drugim, kajti s tem ko služiš drugim je zate vedno poskrbljeno, saj vedno služiš temu delu
sebe, ki ga vidiš v

š svoje vrednosti in za š sijati svojo svetlobo. š ob š izraziti
sebe v polnosti, za žati svoj avtenti

š sebe to š od
tukaj kjer si, namesto da sanjariš o tem da boš ko boš, ki nikoli ne pride. Raziš ša
najve željam
in jim sledi.

č, ko bomo jadrali skozi leto. Spomnite se jih in jih vedno znova
objemite v sebi.

Čas je, da začnemo v polnosti zaupati svoji
du

Če ne zaupa

čne čakovanj in brez ob
čno ve

čisto vse. Vendar je dejstvo tudi, da
dokler tega ne najdemo in to izberemo, bo v nas le v latentnem stanju. Zato je ključnega pomena naslednja
vrlina samozavedanja.

ča
česar izbirate stvari v svojem

čnega pomena za leto
če izbirate nezavedno.

Za leto 2013 je ključno zavedanje kam se usmerjate na pomanjkanje ali obilje, kajti v vsakem primeru bo taka
va čne odnose, prijateljstva in

čanj, kajti to je osnova za razumevanje
duhovne rasti in tvoje misije, tvojega popotovanja na Zemlji.

če se rasti upira
čne izku če če

čna in travmatična. Če jo prepoznamo kot na
či, ki prina č milosti, modrosti in vedenja.

čimi ljudmi, ki vam bodo
dali podporo v va čaka, da vam lahko slu

Četrta vrlina je SLU
čas, da začnemo slu

čni slu
človeku zunaj sebe. Tvoja prisotnost na planetu ni naključje in tvoja svetloba je potrebna,

zato je nujno, da se zave čne Če ima čutek, da ne more
čni na enem področju in začni izra čni jaz. Svetloba je potrebna na različnih

koncih in področjih, enostavno začni nekje. Ključ je v tem, da sprejme čno tam kjer si in začne
či kaj je tisto, kar ti prina

čjo radost in začni s tem. Bodi odprt za sprejemanje in sledi svojemu srcu. Odpri se svojim srčnim

Radost nas pove . Radost je odskože z našimi kreativno mo ži v naši notranjosti
žiti drugim. Prežame nas, ko

smo v stiku s svojo dušo. JE globlja izkušnja kot sre

že s tem, kar nas presega, kar je ve že nas s

čjo, ki le čna deska, ki nas vodi v
notranji mir. Radost izkusimo, ko se nehamo ukvarjati sami s seboj in začnemo slu

ča ali zadovoljstvo. Ljudje pogosto pravijo, da bodo srečni,
ko ... Radost pa samo je, ni povezana z dejanji ali stvarmi zunanjega sveta. Za radost ne rabimo povoda ali
motivacije. Radost izberemo. Radost nas premakne iz osredotočanja nase in nam omogoči, da radostno
delimo sebe z drugimi. Radost nas pove čje kot smo mi sami. Pove .

V S R E D I V R LŠČ U - INE, K I J IH BO ST E POT R EBOVALI V LET U 2013V S R E D I V R LŠ Č U - INE, K I J IH BOST E POTREBOVALI V LETU 2013



kreativno mo

vrlina je ODPU

Pomembno je, da opustite kritiziranje, analiziranje, bojevanje s seboj, sojenje in presojanje samega sebe in
vseh, ki vas obdajajo. Odpustiti sebi je najte

Opustite bremena, ki jih nosite s seboj, stare zamenre in vse navezave na preteklost. Kajti va

Povezani smo z vsem, kajti vse je Eno in Eno je v vsem. In leto 2013 te bo neprestanoma opominjalo, da
uporabi svojo modrost in svojo pristno mo

Ve

čjo, ki je več kot ego. Če smo se pripravljeni odreči svojemu iskanju sreče, lahko v svojem

č. Ljubezen, Radost in
zaupanje dajo resnični pomen na

ČANJE
Veliko ljubezni je potrebno, da se imamo lahko radi ob tem, ko odpu čamo vse dele sebe, ki nam ne slu

č in s tem povzročimo tudi to, da iz na

.
čakovanja v prihodnosti. Odpustite si in se osvobodite.

Vedite, da so vsi izzivi, ljudje, ki vas motijo, vsi tirani v va
čji mučitelji so vedno na

čji učitelji in največji blagoslovi v na

Sedma vrlina je MODROST
čno orodje, ki prihaja iz globin na čuje tudi razumevanje kako vse

izku
č so spremenile samo tkanino va

č za kreacijo tega, kar si Čas je, da uporabi
č in veličastnost in naredi

čna moč je usidrana v samozavedanju in samozaupanju in v uporabi svoje modrosti, da stoji
č z ljubeznijo in vedno bo

č o dnevnih praksah in o tem kako uporabiti te ve čne v vsakodnevnem černem dru

DIVINE.SI

življenju najdemo radost. Radost je povezana s centrom naše Biti, kjer so poleg radosti tudi zaupanje in
ljubezen. Zaupanje in radost obstajata v posodi ljubezni, ki prežema naše življenje. Ljubiti sebe pomeni ceniti
in vrednotiti sebe ob tem, ko smo pripravljeni opustiti vse tisto, kar nam ne služi ve

šemu življenju in izhajajo iz samega centra naše Biti.

Šesta Š
š žijo

ve šega življenja odidejo stvari in ljudje, ki so nam odslikavali te dele.

žja stvar na svetu in vendar bo v letu 2013 to izjemno pomemben
aspekt, kajti le tako da si odpustite lahko stopite v svoje srce in se odprete svetu in vsem možnostim, ki jih
nosite v sebi še
navezave na preteklost ustvarjajo vaša pri

šem življenju tukaj zato, da vas spomnijo, da ste tukaj
zato da rastete, izkušate in se izražate. vsi vam pomagajo na vaši poti in najve ši
najve šem življenju. Opustite svoje zamere, ranjenost ali jezo do preteklih
dogodkov. Modrost življenja izhaja iz preteklih izkušenj v katerih se kalimo.

Modrost je mogo še Biti. Modrost vklju
šnje, ki jih doživljamo oblikujejo osebo, ki postajamo. Gre za razumevanje, da nas pretekle izkušnje niso le

oblikovale, temve šega Univerzuma, kajti ste pomemben del celote.

želiš zase in za svet. š
svojo notranjo mo š spremembe, ki si jih želiš, da živiš svoje življenje vedno bolj v
skladu s svojim namenom.

Resni š v svoji
resnici in govoriš resnico. Uporabljaj svojo pristno mo š voden na svojih poteh
življenjskega popotovanja.

š življenju na ve ženju
DivineEssentials v petek 25.1.2013.
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Bliža se konec leta. Ljudje razmišljamo o tisoč rečeh, delamo pregled svojega dela, dogajanja, delamo bilance
uspeha ali neuspeha. Še eno leto je za nami. Za nekatere uspešno, za druge manj. Ostaja kopica odprtih želja,
neuresničenih sanj…

Večina se počasi že obremenjuje s tem, kaj bo postavila na mizo v prazničnem decembru za prijatelje, znance
in sorodnike. Potem so tu še darila. Ali bo finančno stanje posameznika ali družine omogočilo uresničiti te
želje? Nihče ali pa le malo ljudi pomisli, kaj bo potem -

A toliko denarja smo namenili za to, da bi bili vsi srečni in zadovoljni.

Kaj če bi letos podarili drug drugemu nekaj, za kar ne potrebujemo denarja, s čimer ne bomo dokazovali, kako
smo finančno močni ali nemočni? Nekaj, česar gospodje v krznenih plaščih in v velikih avtomobilih ne bodo
mogli radostno razkazovati okolici. Nekaj, česar naši otroci ne bodo v nekaj dneh zavrgli in razbili. Nekaj, s
čimer se gospodje ne bodo mogli hvalisati pred prijatelji. Nekaj, kar je večina že imela, a se tega ne spomni.
Nekaj, kar ni povezano z denarjem in se ne lesketa, saj nima statusne teže.

Veste, kaj je to, kar potrebujemo vsi in ni naprodaj za noben denar tega sveta?

Ah, to je takoooo obrabljeno, poreče morda kdo! Verjemite, da ni.

, tako obrabljena beseda, toliko krat izrabljena in zelo močna. Toda večina nas hrepeni prav po
ljubezni - tisti pravi, topli, ljubezni brez strahu, brez predsodkov, brez pogojev.
Koliko se vas spomni na tisti topel občutek v prsih, ki se razlije po celem telesu, ko smo v danem trenutku
prežeti z občutkom, ki ga ne more kupiti noben denar na tem svetu? Ljubezen je čarobna - zmore in zna
spreminjati nas, našo okolico in svet. Kdo izmed nas že ni izrekel nekomu, ki mu je podaril ljubezen: "Ah, ti si
moj pravi Angel!" Phil Bosmans meni, da je Angel nekdo, "ki ti ga Bog, nepričakovano in nezasluženo pošlje v
življenje, da bi ti takrat, ko je povsod tema, prižgal nekaj zvezd". Največja ironija pa je v tem, da veliko ljudi
neprekinjeno ponavlja, da ni vredna iskrene ljubezni in da je ta namenjena nekomu drugemu. In s tem
enostavno odbijajo to, kar nam Stvarnik poskuša dajati. Angel ljubezni ne postavlja pogojev, ne prepoveduje
jeze, ne zahteva, da se ne bi počutili prizadete. Želi le, da bi mu dovolili, da s svojo ljubeznijo presvetli vse, kar
se nam zgodi. Takrat bomo svoje zamere, tesnobe, žalosti videli v popolnoma drugačni luči.
Prav tako ljubezen ne zajema samo spolnega nivoja, temveč ljubiti sebe in vse okoli nas. Zato vam

sporoča:

je skoraj že izginila iz našega sveta. Vsak trenutek se nam dozdeva, da bomo za nekaj prikrajšani,
zato vedno bolj hlastamo za materialnimi dobrinami in obljubami ter postajamo vse bolj nenasitni.
.

nas želi naučiti, da gledamo na vse stvari s hvaležnostjo, tudi na neprijetne dogodke, saj se
iz teh učimo, zrastemo in dozorimo. Hvaležnost se pričenja pri malenkostih - to, da lahko dihamo, da lahko
vidimo svet okoli nas, da lahko sprejemamo občutke, tudi to, da lahko iskreno jočemo.
Med nami so tudi ljudje, ki vidijo vse slabo, črno. Bolj ko se vrtijo v tem krogu ponavljajočih se slabih stvari,
bolj se jim to v resničnem snovnem svetu potrjuje. S pesimističnim gledanjem nase in okolico ter načinom
razmišljanja, prav privlačijo nase nezgode, bolezen in ne uresničevanje želja.
Pogosto je prav težko zahvaliti se za nekaj, kar nas žalosti. Za to, da v temi, ki nas v nekem trenutku obdaja,
vidimo luč, je potrebno veliko poguma. Kadar prosimo za nekoga drugega, da bi ozdravel, da bi se spremenil,
vselej prosimo in poudarjamo, da smo hvaležni, da je tak, kot je. Ko ne čutimo več primoranosti do
spremembe, se spremembe takoj začnejo dogajati.
Bodimo hvaležni za vsak nov dan, za vse stvari in dogodke, za katere sicer smatramo, da so "sami po sebi
umevni".

nam sporoča:

, tako težko, tako grenko, tako nepomembno! Zelo lahko je nekoga sovražiti, mu želeti isto, kot je
on storil nam in mu privoščiti še večje gorje. Toda ne! Ne dovolimo, da nas ego vodi in da nam dovoli, da se
zamere, žalost, obup spremenijo v pijavke našega življenje. Samo naš glasni NE jim bo počasi začel odvzemati
pogum in voljo do rasti.
Odpustimo sebi za vse, kar smo naredili in izrekli zavestno ali nezavedno. Odpustimo drugim, da so nas
prizadeli na kakršen koli način.

ko se darila odprejo, igrače odvržejo, hrana in pijača
zaužije … ostane praznina.

LJUBEZEN, HVALEŽNOST, ODPUŠČANJE, ZAUPANJE IN MIR.

LJUBEZEN

Angel
ljubezni

HVALEŽNOST

Angel hvaležnosti

Angel hvaležnosti

ODPUŠČANJE

"Ljubezen ni merljiva s ceno na darilu, cena je odkupnina, s katero želi nekdo ovrednotiti

podarjeno "ljubezen". Ljubezen ni "za nekoga drugega", ljubezen je za nas, za vsakega posameznika. In

ljubezen je ključ, neprecenljive vrednosti, ki odpira vsa vrata, ki jih želimo odpreti."

"Bodimo hvaležni za malenkosti, drobtinice, ki nas obkrožajo vsak dan. S tem

bomo dosegli svojo veličino."
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Angel odpuščanja nas želi naučiti, da ta Angel želi, da ne dovolimo nadvlade
drugih nad našim življenjem.
Veliko ljudi nikoli ne odpusti tistim, ki so jih prizadeli. Tako jih na nek način prenašajo s seboj in jim
dovoljujejo, da odpirajo nastalo rano. Vedno znova. In to zdravi rane.

trdi, da ko odpustimo, prekinemo krog ponavljajočih zamer, maščevalnosti in ignorance. Z
odpuščanjem omogočamo sebi in drugim medsebojno sožitje.

srečamo, ko nas nekaj pobije na tla in ko še vedno nekako zaupamo, da nam bo druga sila
pomagala ponovno vstati. Zaupanje izgubljamo že v rani mladosti, saj ga preglasi razočaranje. Brez zaupanja ni
prijateljstva.
Veliko ljudi tarna, da že iz otroštva čuti, da ne more nikomur zaupati, saj so ga starši zapostavljali, videli v njih
življenjsko obremenitev, vzrok žalosti in skrbi. Takšen človek ni imel niti možnosti, da bi v najnežnejših letih
spoznal, kaj je to zaupanje. In potem tudi sam ne zaupa nikomur, niti sebi.
Ne pozabite - zaupanja se lahko naučimo tudi kasneje. Najprej je potrebno, da si dovolimo zaupati. Zaupanja
se ne da naučiti v trenutku. Potrebno je zbirati pozitivne izkušnje in se iz njih učiti, počasi in vztrajno.
Ljudje, vsaj večina ljudi je že iz otroških let zaupala nečemu višjemu, boljšemu, Angelu varuhu. In v stiskah, v
razočaranjih je bil prav on tisti, ki je lahno prišepnil "Zaupaj". In zaupali smo in ponovno zakorakali v
prihodnost. Vsi začetni koraki so nestabilni, majavi, a s časom postajajo bolj samozavestni in trdni.

nas varuje in svetuje:«Življenje nam nalaga takšne in drugačne izzive, z zaupanjem smo
zmožni prehoditi naloženo pot.«.

Po hrepenimo vsi, a pogosto ne najdemo poti niti pravega načina, da bi ga ustvarili. Kadar prosimo za
mir, imamo v mislih mir v svetu, mir med narodi, mir med družinskimi člani … Mir potrebujemo predvsem
zase, v sebi. Mir je tisti, ki nam pogosto zbistri um in razsvetli misli, da ukrepamo drugače, kot bi v drugačnih
okoliščinah.
Miru ne moremo doseči s sovraštvom, z denarjem, z nadvlado ali z dokazovanjem tipa "pametnejši sem kot
ti". Mir v sebi lahko dosežemo le z vsem zgoraj naštetim: z LJUBEZNIJO, HVALEŽNOSTJO, ODPUŠČANJEM IN
ZAUPANJEM.
Ko združimo zgoraj našteto in ko razberemo, kaj v resnici potrebujemo ter kaj nam daje pravo moč življenja,
takrat prispemo do pravih globin svoje biti. Takrat občutimo
Ne dovolite, da ga v vsakodnevnem hlastanju za potrditvijo snovnega sveta občutite kot nekaj, kar stoji nekje
pred vrati in čaka, ali ga bomo spustili naprej. Občutimo ga raje kot nekaj, kar je v nas in z nami.

Za naslednje leto vam podarjam LJUBEZEN, HVALEŽNOST, ODPUŠČANJE, ZAUPANJE IN MIR. Nimajo cene,
nimajo bleščave zunanjosti, imajo pa moč, da naredijo čudeže. Toliko čudežev, kolikor si jih le želite! Le
dovolite jim, da vstopijo v vaše življenje.

S svetlobo v srcu

Andrejka Harej

https://www.facebook.com/pages/Salon-lepote-in-zdravja-Andrejka/181426598545455?ref=ts&fref=ts

odpuščanje ni popuščanje,

Odpuščanje je osvobajanje.
Angel odpuščanja

ZAUPANJE

Angel zaupanja

MIRU

Angela miru.
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Dr.Guillaume Duchenne je že leta 1862 objavil rezultate raziskave, ki je pokazala, da že nasmešek aktivira
možganski center "srečnih čustev".
Ostale, vedno številnejše raziskave učinkovanja smeha na telo, čustva in um, govorijo, da 10 MINUT SMEHA
občutno ublaži bolečine in omogoča miren sen ter da reden smeh:

- zniža možnost ponovitve srčnega infarkta na tretjino
- ublaži, v večini primerov pa popolnoma odpravlja stanja depresivnosti
- deluje pomlajevalno
- pomaga uravnavati krvni tlak
- vzpodbuja ustvarjalnost in pozitivno naravnanost pri reševanju življenjskih izzivov...
- zmanjšuje agresivno naravnanost vedenja (tudi med zaporniki)
- izboljša delovno učinkovitost in zniža odstotek bolniških odsotnosti z dela

Tako ni čudno, da se happy-manija JOGE SMEHA, KATERE USTANOVITELJ JE DOKTOR MEDICINE Madan Kataria iz
Indije, vse bolj širi po vsem svetu. Gre za možnost smejanja brez razloga; za smeh ni potreben smisel za humor,
smešen razlog niti občutek sreče. Smeh začenja z vajami, ki se v skupini spontano razvijejo v naraven smeh.
Smejalni klubi nudijo ljudem varen prostor za sprostitev in ponovno prebuditev naravne zdrave igrivosti,
predvsem pa za obilico smeha.
Smejalna joga je kombinacija gibalno-vokalnih vaj, iger, dihanja, ter globoke sprostitve po približno 30 minutah
intenzivnega smejanja z vmesnimi dihalnimi oddihi.
Joga smeha širi radost. Osvetli naše življenje kot plamen, ki nam je sposoben povrniti moč in namen. Skozi vaje
joge smeha se z lahkoto odpremo naravnemu toku radosti, ter si povrnemo zdravo otroško igrivost.
Radost skozi smeh je ena najhitrejših poti k pozitivni naravnanosti uma. S pozitivno naravnanostjo uma pa svet
hitro postane čudovito mesto življenja. Radost nas uči uživati v tem, kar nam prinaša ta dan in vsak dan. Našemu
življenju daje pozitiven nov namen in pomen.
Ko smo radostni, se naš življenjski fokus spremeni. Izgine ne-zadovoljstvo in sovražnost. Spoznamo, da je
bogastvo življenja povezano s služenje drugim z brezpogojno ljubeznijo, spoštovanjem, vrednotenjem,
prijaznostjo in odpuščanjem. Smeh širi pozitivno energijo in nas vodi k vse večji odprtosti, plemenitosti,
pripravljenosti pomagati bližnjemu.
Pokaže nam, da smo vsi ljudje ena velika družina, vredna negovanja in cenjenja. In ko ljubimo ljudi, smo
osvobojeni potrebe po vojnah in sporih. Težimo k harmoniji in miru. Gibanje klubov smeha v več kot 55 deželah
sveta predstavlja eno veliko družino, posvečeno širjenju miru v svetu.

Povzeto po članku učiteljice joge smeha Mojce Morye Malek,

V davnih časih so modreci potovali po Indiji in namesto poučevanja šrili smeh. Ko so potovali niso govorili, temveč
so se le smejali, ljudje so jih opazovali in se smejali z njimi. Na tak način so jih učili pomembnosti Smeha.
Po nekaterih bolnišničnih zapiskih so bile v Grčiji bolnišnice zgrajene blizu "gledališč", da so pacienti lahko slišali
smeh in veselo publiko, kar jim je pomagalo k hitrejši ozdravitvi.
Zgodovina smeha ima vzpone in padce.
Platon je zaradi pretirane pazljivosti priporočil da se ne objavlja, oz se odstrani objave vsebin, kjer so bili bogovi in
heroji premagani s smehom.
Že v trinajstem stoletju so nekateri kirurgi uporabljali smeh za odvračanje pozornosti od bolečin pri posegih.
V šestnajstem stoletju so Puritanci prepovedali smeh, smejanje, celo nasmešek. Nek moški je bil več dni zaprt, ker
se je smejal baptizmu.

V nekem drugem delu sveta je Martin Luter uporabljal "terapijo smeha" pri ljudeh v depresiji. Svetoval jim je
naj se ne osamijo, temveč gredo v družbo prijateljev, ki se radi veselijo in šalijo, in se smejejo z njimi.
V času druge svetovne vojne je eden izmed preživelih izjavil, da je prepričan da je smeh eden izmed največjih
darov, ki jih je Bog dal človeku da preživi v "brezizhodnih" situacijah. S smehom in molitvijo so si pomagali da so
preživeli grozote v koncentracijskih taboriščih.
V osemdesetih letih dvajsetega stoletja je Hanter PAč Adams, ustanovitelj Gesudetheit instituta prišel na idejo da
bi zdravil paciente s humorjem, smehom in dobrim razpoloženjem. On je pobudnik ideje o klovnih zdravnikih,
predvsem na otroških oddelkih, kar se je kasneje razširilo po celem svetu. Pri nas imamo v ta namen Rdeče noske.

ZGODOVINA

www.muza.si
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Leta 1976 je bil v Angleškem časopisu objavljen članek Normana Kazna, ki je natančno opisal potek zdravljenja
svoje bolezni. Imel je močne bolečine in zdravniki so mu povedali da je zelo malo verjetnosti da ozdravi. Zapustil je
bolnico in odšel domov. Gledal je humoristične oddaje in komedije, kot so Skrita kamera , Bratje Marx .. Ugotovil
je da mu 10 minut smeha omogoči dve uri mirnega spanca. To mu je prešlo v rutino in na tak način je živel dokler ni
popolnoma ozdravel. V cilju ozdravljenja je težil k temu da v svoje življenje vnese čim več ljubezni, vere, upanja,
radosti in odločnosti.
Leta 1995 se je Dr. Madan Kataria, Indijski kardiolog po dvajsetih letih dela v medicini odločil, da človeštvu
približa smeh in vzel stvari v svoje roke. Dr. Kataria je ustanovitelj Šole Smejalne joge.
Duchen - ov smehljaj: Francoski nevrolog dr. Duchenne je leta 1862 določil 100 obraznih mišic ter ugotovil:
smehljaj ustnic in oči poveča aktivnost dela možgan, kjer je center "srečnih čustev".
Študija dr. Titze-ja, nemškega psihologa:
leta 1950 so se ljudje smejali 18 minut na dan, danes manj kot 6
otroci se zasmejejo 300-400 krat dnevno, odrasli 15 krat
stvarem, katerim smo se pred 50 leti smejali do solz, se niti nasmehnemo ne več
Dr Wiliam Fry, Univerza Stanford, Kalifornija je oče "gelotologije" - znanosti smeha.
Leta 1960 psihiater dr. Wiliam Fry dokaže:
- smeh deluje na večino fizioloških sistemov telesa
- 20 sekund intenzivnega smeha (čeprav "narejenega") poveča srčni utrip za 3-4 minute, kar bi drugače dosegli s 3
minutno aerobno fizično vadbo na fitnes napravah
- smeh je dobra fizična vadba, niža možnost infekcije dihal ter povzroči izločanje endorfinov, naravnih
protibolečinskih sredstev.

Leta 1979 pisatelj Norman Cousin izda knjigo "Anatomija bolezni", v njej odkriva dobre učinke smeha, katere je
spoznal tekom svoje bolezni. 10 minut smeha mu je omogočilo 2 uri spanja brez bolečin.
Dr.Patch Adams je privedel smeh v bolnišnice. Je tudi pobudnik gibanja Klovnov - zdravnikov.
Dr. Lee Berk z ekipo preučuje vpliv smeha na zdravje, med drugim so opravili veliko raziskavo ljudi po srčnem
infarktu. Polovici so dali nalogo, da vsakodnevno preživijo 30 minut v gledanju komedij. Ta skupina je imela po 1
letu manj aritmij, nižji krvni tlak in potrebovali so manj zdravil. Ponovitev infarkta pri njih je bila 20 %, medtem ko
je bila pri skupini, ki komedij ni gledala, 50 %.
Leta 1995 Dr Madan Kataria ustanovi prvi Smejalni klub in začne z Jogo smeha.

Vsi vemo, da je smeh nalezljiv a britanski znanstveniki trdijo, da so odkrili kako se možgani “okužijo” z radostjo.
Kaže, da je absolutno točna izjava: “smej se in cel svet se bo smejal s tabo”, pravi dr. Sofija Skot profesorica
Inštituta Kognitivnih znanosti pri Univerzi v Londonu. Pri tej študiji so raziskovalci predvajali serijo zvokov skupini
20 udeležencev, ki so imeli ohranjen sluh, povprečne starosti 32 let in so obenem uporabljali magnetno
resonanco za skeniranje njihovih možganskih aktivnosti. Predvajani so bili negativni zvoki kot bruhanje in kričanje
kot tudi pozitivni v smislu smeha in veselega klicanja. Vsi zvoki so izzvali reakcijo dela možganov, ki pripravi
obrazne mišice na ustrezen odgovor. Vendar so bile reakcije močnejše, ko so udeleženci poslušali zvoke smeha in
veselih klicev, kar kaže na to, da so ti zvoki bolj nalezlivi kot negativni.
Pogosto v skupinskih situacijah doživljamo pozitivna čustva kot smeh in veselost, ko gledamo neko komedijo z
družino ali pa nogometno tekmo s prijatelji, pravi Sofija Skot.
Odgovor možganov, ki nas avtomatsko pripelje, da se nasmehnemo in smejemo, nam omogoča, da reflektiramo
obnašanje drugih in na ta način razvijamo socialno interakcijo. To lahko igra pomembno vlogo pri izgradnji čvrstih
vezi med posamezniki v skupini.
Ta študija je bila objavljena v časopisu “Journal of Neuroscience” z dne 12.decembra 2006 Prevod Irena Jelovac

Razlogi za smeh:
- uravnava krvni tlak
- krepi telesne mišice
- izboljšuje prekrvavitev
- zavira bolečino-poveča št. endorfinov
- krepi imunski sistem, s tem ko veča št. protitelesc
- blaži bolezni dihal, še posebno astma

RAZISKAVE

KORISTI ZA ZDRAVJE
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- zaradi povečanega pretoka krvi deluje kot masaža notranjih organov, - krepi trebušne in druge mišice
- odpravlja stres, ker se zmanjša količina hormona epinefrina in kortizola
- z nasmeškom na ustih smo videti lepše
- izboljša se spanec
- daje obrazu sijaj in ga pomladi
- je aerobna vaja
- na Strandfordski univerzi so ugotovili, da je minuta smeha enaka 10 minutam na veslaški napravi

Medicinske raziskave govorijo da je temeljni vzrok bolezni pomanjkanje kisika v celicah. Zaradi stresa je dihanje
plitko. Z Jogo smeha se količina kisika v telesu poveča, učimo pa se tudi pravilneje dihati.

KAKO VADBO JOGE LAHKO PRAKTICIRAMO DOMA?

Ko se zjutraj zbudimo, še malo poležimo v postelji in se pretvarjajmo, da smo igralci, kajti najtežje se je smejati
sam zjutraj. A najpomembnejše je, da se spraviš v dobro voljo. Na začetku priporočam igrani smeh: ha ha ha ha,
ho ho ho ho, hi hi hi hi. Če se še ne moremo smejati, izgovarjamo zloge hitreje. Lahko se igramo z rokami, kot bi
plesali v postelji. Prej ali slej boste padli, prasnili v iskreni smeh. Petnajst minut take vadbe zjutraj je čisto dovolj,
hkrati vas to pripravi na nove izzive tistega dne.

V drugi vaji ležite na hrbtu v postelji in objamete svoja kolena; ste kot hrošček, ki se ne more obrniti in postaviti na
noge. Zibate se sem ter tja in smejite. Oči imejte zaprte. Prej ali slej se vam bodo vzbudili mehanizmi smeha. Ta
položaj spodbuja igrivost in stisne trebušno prepono. In kadar koli jo bolj stisnete, se sproži smeh. Če se boste
poizkusili smejati tako, da se malo nagnete naprej, se boste lažje in močneje smejali.

Naslednja vaja, ki je tudi primerna za posteljo, je, da pokleknete na kolena, se dvignete z rokami gor, nato pa z
njimi samo udarite v vzglavnik. Ko z glavo in roko padete nanj, se začnete smejati. Vaja v vas vzpodbudi igrivost.
Sprva se zdiš sam sebi malce čuden, vendar ti občutki minejo, ko vidiš učinke smeha.

VIR: Slovenske novice, 19.5.2011. Joga Smeha, začnimo dan z dobro voljo!

Vaja za vse, ki veliko časa preživite v avtomobilu. Pri vsakem rdečem semaforju se zaveste svojega dihanja in o
pogledu na rdeč semafor poskušate prebuditi smeh v sebi na način, da najprej začnete z vokalom a (glasno), ki
prehaja v ahahaha..in sledil bo smeh. Če se slučajno še ne morete smejati poskušajte ozavestit iizraz, ki ga imate
na obrazu. Že samo če kotičke ustnic potisnete rahlo navzgor se začnejo v telesu sproščati hormoni sreče.

VADBA V LJUBLJANI

Anja Weber pravi: “ Moja
O O

”

K

srčna želja, da se starši in otroci združimo tudi v igrivosti in spontanosti je dobila krila,
zato s februarjem pričnemo z J G SMEHA. Zame je to popolnoma nov projekt, zato bom vesela vseh, ki bi se
nam želeli pridružiti v radostnem in veselem druženju z našimi malčki in se z mano učiti . Pridružite se nam lahko
tudi brez otrok.

Namen vadbe je predvsem združiti starše in otroke v sproščenosti in smehu, krepiti prijateljske vezi med starši
in otroki in hkrati narediti še nekaj zase.

ontakt je . Ali telefon 041 841 545.

Začnemo z februarjem 2013 in sicer prvi datum 5.2. potem pa vsak torek.

anja.weber@gmail.com
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1. januar

4. januar

5. januar

6. januar

od 18:34 Luna v Devici. 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.

od 2:10 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.

ob 4:57 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 spremeniti..
Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč
kot običajno.

od 7:08 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.
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8. januar

10. januar

11. januarja ob 20:43 je mlaj in sicer v ozvezdju Kozoroga.

od 9:28 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.
Velikodu

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

od 9:54 Luna v Kozorogu. 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.

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.

To luno lahko uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. V tem času si samo
predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi omenjene predele telesa in to je to.

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

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

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

šnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali
nasvete je aktivirana v tem želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku,
zato svetujemo sprehod v naravi. Dober širši pogled na na

času. Poveča se
čas za črte, vendar ne preveč ugodno za delo na

detajlih. Prevelika samozavest - egoizem je lahko prisotna v teh dneh.
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12. januar

14. januar

16. januar

19. januar

od 10:01, Luna v Vodnarju, rastoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev. Na te dni je še posebej
učinkovito zdravljenje krčnih žil.

V teh dneh je pove

Dober
Hkrati pa se vam lahko zgodi, da vas bodo stvari, ki vas dolgo

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.

od 11:49 , 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.

ob 17:06, 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.

ob 00:45 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 spremeniti, 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.

čana čenju in poteba po komunikaciji z enako mislečimi. Poveča se lahko tudi
česar

čas za učenje, branje in znanstvena dognanja.
časijo, dolgočasile vedno bolj.

želja po u želja
po svobodi in samostojnosti, zaradi želimo pogosto postaviti nova pravila igre.
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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.

od 2:36, 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.

od 15:04, 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.

od 3:59, Luna v Raku, rasto 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.

od 15:20, Luna v Levu, rasto 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«.

19. januar

21. januar

24. januar

26. januar

ča.

ča.
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Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

ob 5:38 je polna Luna v ozvezdju Leva. 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 držati.

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.

od 00:27, 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.

od 7:35, 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.

To je . Osredoto .
Dober .

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.

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

Zvone Turk

27. januar

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.

29. januar

31. januar

čas, ko je povečana na čjem razumevanju čamo se na odnose
čas za socialna dru čanja in romantične zmenke

ša želja po druženju in po ve
ženja, poslovna sre
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2 PRIJATELJ

3 POBUDNIK

4 FILOZOF

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

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

Ta mesec vam bo pokazal prve močne in vidne znake rasti in premika naprej. Za vas bo to mesec novih
avantur. Začutili boste kreativno energijo v sebi in v notranjosti boste kar pokali od navdihov in energije.
Nedvomno je to lahko izjemno uspešen mesec, vendar bodite pozorni na majhne detajle, kajti če jih
spregledate to lahko omeji vaš napredek. Počutili se boste srečni in polni navdiha, pripravljeni, da z velikimi
koraki stopite v novo energijo. Delujte hitro in zgrabite priložnosti, ki vam bodo zelo hitro prihajale naproti.
Dovolite si, da o Bodite potrpežljivi,
ne jezite se in se izogibajte impulzivnim reakcijam! Voda vas bo pomirjala in negovala.
Kristali, ki lahko pomagajo: Modri čipkasti ahat, Snežni obsidijan

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

še bolj poudarjene u

živite in da se premikate s priložnostmi, ki bodo vstopale v vaše življenje.

Tako kot prejšnji mesec bo tudi januar mesec aktivnosti in premikov. Bodite pozorni na to, da vas navdušenje
in nove ideje ne odnesejo predaleč. Ker jahate na valu energije, se boste počutili lahki in nedotakljivi, vendar
pozor; izjemno pomembno je, da si znate vzeti čas za počitek, kajti v tem mesecu lahko zlahka pregorite. To
bo zelo intenziven mesec. Ker pa energija ne bo več tako usmerjena kot v prejšnjem mesecu, se lahko
znajdete v kaosu preveč priložnosti hkrati. Izziv bo v tem ,da ohranjate izbire preteklega meseca in ne izbirate
novih zadev. Hiter razvoj v tem mesecu potrebuje trdne temelje, ki si jih morate postaviti. Ne odločajte se za
nove smeri, ki jih ne poznate! Ostanite v okvirih znanega in to razvijajte. Nadaljujte s tem kar ste za
prej In ne pozabite na igro! Naj vas resnost ne odpelje pregloboko.
Kristali, ki lahko pomagajo: Variscit, Tigrovo oko

Pred vami je zelo nepredvidljiv mesec. Ljudje bodo vstopali v vaše življenje po nasvete in lahko se vam zgodi,
da se boste počutili izčrpani, brez časa zase in brez energije. Ker se vam bo zdelo, da vas vleče v več različnih
smeri, vam svetujemo, da čimbolj mirujete. To bo za vašo aktivno energijo velik izziv, vendar gre za notranjo
tranzicijo v kateri je notranja osredotočenost izjemnega pomena. Pomagajte si z metodami umirjanja in
meditacije, da ostanete v ravnovesju. Svetujemo vam, da se umirite in se izogibate ekstremom v življenjskem
stilu, dieti ali v vašem športnem udejstvovanju. Na povr

Ni modro, da se v tem mesecu selite.
Kristali, ki lahko pomagajo: Mavri esečev kamen, Dimni kvarc

Ta mesec bo kot nalašč za uživanje in sprejemanje nagrad za preteklo delo. Sledite svojim sanjam in
priložnostim za nov projekt, napredovanje v službi ali novo službo. Zelo pozitivno boste razpoloženi, čutili
boste jasno namero, močno željo in namen, kaj želite zase v prihodnosti. Vaši talenti in sposobnosti vam
bodo na voljo in tudi drugi jih bodo bolj opazili. Sledite svojim ciljem in naj vas vaše navdušenje ne zanese
predaleč. Ljudem okoli sebe nikar ne vsiljujte svojih pogledov na stvari! Prav tako ne prevzemajte idej drugih
brez temeljitega premisleka. Pomembno pa je razumevanje, da vas lahko kovinska energija iz

Januar bo izjemno
ugoden mesec za potovanja.
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Safir

čeli

čni m

črpa in zato je
ujno, da si kljub navdu čas za počitek in umiritev v sebi.

že v
šnjem mesecu.

šje bodo prihajale stvari s katerimi se morate pomiriti
in jih razrešiti preden vstopite v cikel žetve.

šenju in obilo idejam vzamete
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5 ZBIRALEC

6 VODJA

7 REŠEVALEC TEŽAV

8 MISLEC

9 ZVEZDA

Pred vami je mesec radosti in užitkov. Obkroženi boste z zabavo ter akcijo in vaše družabno življenje bo na
višku. Dovolite si razširiti svoja obzorja in ne popravljajte stvari, ki niso pokvarjene. Privoščite si druženja ob
dobri hrani in pijači, povabite svoje prijatelje, da se vam v tem mesecu pridružijo in se zabavajo z vami, vendar
bodite konzervativni. To je zato mesec izkoristite za sre
Bodite pozorni na občutke ljubosumja, ki bi se utegnili pojaviti. Pogovorite se in si ne dovolite izoliranosti,
zaprtosti in depresivnih občutkov. V tem mesecu si lahko pogledate kje se nahajate in kaj si želite za naprej.
Pazite na svoje kosti, uživajte dovolj kalcija in magnezija!
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcit, Flurit

To bo mesec, ko vas bo nekaj sililo v to, da greste vase in si obnovite svoje energijske rezerve. Čistili boste
stvari iz preteklosti, razreševali zamere in obsodbe in pomembno je, da se o vsem z nekom pogovorite.
Gibanje bo v tem mesecu potrebno, saj je pretok limfe po telesu pomemben za odstranjevanje toksinov iz
telesa. Pomembno je, da poskrbite za po Ne spuščajte se v prepire ali v
dokazovanje, da imate le vi prav. Bodite jasni v svojih pričakovanjih, vendar ne bodite trmasti in vkopani v
svoje stališče za vsako ceno. Pred vami so spremembe, vendar ni modro, da svojo pot zastavite v popolnoma
novi smeri, ki je ne poznate.
Kristali, ki lahko pomagajo: Hiastolit, Čaroit

To bo mesec polne jasnosti in zrelosti idej, s katerimi se ukvarjate zadnjih devet mesecev. Svoje sanje v katere
ste vložili veliko pozitivnih pričakovanj lahko sedaj z veliko lahkoto izpolnite. Dobri temelji in podpora pa so v
tem času še posebej dobrodošli in vse kar ste v preteklih mesecih začeli in gradili ima sedaj veliko možnost, da
se udejanji. Ker boste sijali tudi navzven, boste v družbi bolj opaženi. Izkoristite priložnosti v katerih so vaše
sposobnosti in talenti lahko bolj opaženi kot običajno. Z veliko lahkoto boste ustvarjali nova prijateljstva, z isto
lahkoto pa boste tudi zapuščali stara. Ne poskušajte prikrivati stvari, saj so reflektorji usmerjeni v
vas.Izkoristite ta mesec za nova znanstva, promoviranje sebe in svojih projektov in pridobivanje podpore za
to, kar vam je pri srcu.
Kristali, ki lahko pomagajo: Aventurin, Granat

Mesec bo kot nalašč notranjo umiritev in usmeritev vase. Po mesecih aktivnosti se vam bo notranja
regeneracija zares prilegla. Čas bo primeren za meditacije, razmišljanje in branje saj bo aktivnost potekala bolj
navznoter kot navzven. Komunikacija z drugimi se bo zato lahko srečala z večjimi izzivi nerazumevanja. Po eni
strani ne boste imeli želje po komunikaciji z drugimi in se bodo lahko zaradi tega počutili izločene iz vašega
življenja, po drugi strani pa boste precej bolj občutljivi za stvari, ki jih bodo vaši prijatelji ali partner izrazili. V
tem mesecu ni modro sprejemati pomembnih odločitev, raje si postavite cilje za prihodnost. Pove

dite navdih v i

Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Lapis lazuli

Še vedno ste v obdobju sieste in to vam že pošteno preseda. Ker je vaša notranja energija v procesu
umirjanja, se lahko počutite izolirano in osamljeno, a se zaradi tega ne razburjajte preveč. Mesec izkoristite za
oblikovanje načrtov za prihodnost. Ste v idealni poziciji, da počistite vse nepotrebno iz svojega repertoarja in
se pripravite za nove priložnosti, ki bodo priletele v naslednjem mesecu. Čas izkoristite za opazovanje
dogajanja okoli sebe, zato da prisluhnete drugim in delite z njimi svoje sanje. Da boste svoje sanje lažje dali v
akcijo v naslednjih mesecih, si naberite notranje moči. Spehodi in dihanje sta aktivnosti, ki vam bosta v tem

Potrpežljivost je zelo pomembna!
Kristali, ki lahko pomagajo: Zeleni turmalin, Malahit

čas zabav in dru čanja in povezovanje z ljudmi.

čitek in negujete svoje telo.

narav za nove
usmeritve v ciklu, ki ga začenjate.

času ogromno dali.

ženj

žite se z
osnovnimi elementi vodo, zrakom, zemljo, ognjem in pojdite v naravo. Naj
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Bela jelka je najbolj poznano drevo dale

Medenje bele jelke se za

Eteri J

pri te
em

Poleg tega ga u tudi

pomaga pri u Olje bele jelke je
spro

,

Manj znano je, da iz bele jelke pridelujejo tudi v

Vir: http://www.faceforceyoga.com

č naokoli in vendar le malo vemo o njenih zdravilnih učinkovinah.

čne julija in traja vse do konca avgusta. Gozdni med je v svetu vse bolj cenjen.

čno olje bele jelke je izvleček iz mehkih igel drevesa jelka. e zelo učinkovito pri lajšanju težav dihalnih
poti, zato ga pogosto najdemo v doma pripravljenih mešanicah za mazanje prsnega koša.
Deluje proti bolečinam, uničuje kužne klice, pospešuje izločanje sluzi, deluje proti bakterijam in
kašlj .
Izboljšuje prekrvavitev, osvežuje in tonizira. Ker preprečuje kopičenje krvi, pride do izraza v mešanicah za
lajšanje bolečin, povezanih z revmo, artrozo, poliartritisom, bolečino v živcih, išiasom, artritisom in drugim
vnetji živčevja.
Blagodejno deluje pri kožnih vnetjih. porabljamo pri negi lasišča, zato ker zmanjšuje
mastnost las in izločanje znoja.
Če inhalirate eterično olje bele jelke, to tudi zniževanj tesnobe in stresa.

če, pomirjujoče, regenerira.
Je idealno olje za zimsko obdobje če jo kombinirate z oljem mandarine. Z njim lahko razkužite in
odišavite zrak.

isoko kvalitetni antioksidant, produkt najnovejših raziskav in
metod za ohranjanje normalnega delovanja organizma vseh generacij! ProtectGenol je prehransko dopolnilo z
ekstraktom Abies albe (Bele jelke ali Hoje), ki vsebuje edinstveno mešanico naravnih bioflavonov,
proantocianidov, oligofenov in polifenolov, pridobljenih iz lubja Bele jelke, oz. Abies albe.

žavah s

šujo
še posebej

KO ZADI BELA JELKAŠI -KO ZA DI BELA JELKAŠI -



Acai jagode uspevajo v Braziliji, kjer so tudi izjemno uporabljene in cenjene, saj predstavljajo skoraj 50%
njihove prehrane. Temni bleš

Nekateri Acai jagode imenujejo kar kraljevski dragulj med sadjem.

varuje pred mnogimi boleznimi, predvsem boleznimi srca in ožilja, rakom, osteoporozo

Vir; www.barbarella.si

čeči plodovi dvakrat letno dozorijo na visokih palmah in predstavljajo različne
možnosti za uporabo.

Acai jagode so znane po izjemnem antioksidativnem delovanju, saj vsebujejo več antioksidantov kot
borovnice, rdeče vino in grenivke. Acai jagode vsebujejo veliko vitamina D, A, C, E in vlaknin. Poleg
antioksidantov vsebujejo pomembne Omega 6 in 9 maščobne kisline, ki znižujejo možnosti za nastanek
različnih vrst bolezni, predvsem raka, zmanjšujejo nivo slabega holesterola, uravnavajo krvni tlak in zavirajo
nastanek srčnih obolenj. Acai v prahu vsebuje tudi fitosterole, ki pomagajo pri preprečevanju in lajšanju
bolezni prostate, osteoporoze, mnogih vrst raka, alergij, multiple skleroze,..

Glavne prednosti uporabe 100% praha ACAI:
zvišujejo nivo energije
izboljšujejo prebavo
izboljšujejo spanje
izboljušujejo nivo mentalnega razmišljanja
izboljšujejo delovanje imunskega sistema
čisti telo in kožo
preprečuje nastanek srčnih obolenj

vzdržuje normalen krvni tlak
lahko pomaga pri izgubi odvečne telesne teže
prispeva k zdravim lasem, očem in koži

Acai v prahu lahko vmešate v svoj najljubši smoothie ali čaj.

SUPE R ŽI V I L A - ACAISUPER ŽIVILA - AC AI



Aktivacija izvornega na

Roža življenja je geometrijski vzorec, ki ga tvorijo enako velike krožnice, ki se tako prekrivajo, da središ

Ro

Ro

pred im em kjer dobesedno v
Abydos

slikar
.

Ro ro , ki simboli
o

, kar predstavlja

ro predstavlja

Znano je tudi, da , ki je ,

črta božanske Ženske mi je dala vpogled v to, da je matrica Rože Življenja tista, ki je
povezana z izvornim načrtom ženske in kako pomembno je, da ta del v sebi aktiviramo, da bi lahko v polnosti
dostopale do svoje polne moči svete ženskosti. Skozi povezovanje posebnih točk v ženskem telesu sem
opazovala, kako se je Roža Življenja prebujala in povezovala vse aspekte Biti v celostni sistem skozi katerega se
pretaka vse kar je. Iz Rože Življenja izhaja vsa Kreacija kot jo poznamo.

če vsake
leži na presečišču obodov šestih okolišnih krožnic, da njihovi loki tvorijo podobo, ki spominja na cvetne liste
več cvetov.

čnih koncih sveta; najdemo ga v budističnih
templjih, katoliških cerkvah, judovskih sinagogah in muslimanskih mošejah. Pojavlja se tudi drugod v
arhitekturi in umetnosti, na Poljskem so ga nekoč vrezovali v tramove, da bi hišo obvarovali pred strelo.

Najstarejša najdena upodobitev znamenja je vklesana v alabastrno okrasje pragu, ki je šest stoletij pred našim
štetjem krasilo palačo asirskega kralja Ašurbanipala. Drugi najstarejša najdba izvira iz obdobja med drugim in
četrtim stoletjem naš štetj , gre za vzorce na vrhu stebrov v Ozirisovem
svetišču v Egiptu.

Rožo življenja so proučevali alkimisti in kabalisti, pa tudi sloviti vsestranski renesančni Leonardo da Vinci,
ki so ga zanimale predvsem njene matematične lastnosti

Osnovna oblika je krog oziroma krogla čno
predstavlja oblik sonca, ki nas greje in daje življenje. Krog je osnovni simbol božanskega in enosti stvarstva.
Iz pomena kroga lahko izpeljemo tudi pomen rože življenja. Vzorec tvori množica med sabo prekrivajočih se
krožnic veliko posameznih »enosti«, povezanih v večjo podobo, ki ponavlja osnovno obliko.
Po eni razlagi naj bi roža življenja ponazarjala povezanost vseh živih bitij, vezi, ki jih skoznje tke življenje, eno
zavest, ki teče skozi vse. Grobo poenostavljeno lahko rečemo, da življenje samo.

Če du čnem vzorcu je na

čjega vzorca, ki ga imenujemo

kabalistično drevo življenja zemljevid, ki kaže, kako je bog ustvaril stvarstvo iz niča
izhaja iz rože življenja, ki potemtakem ponazarja tudi stvarjenje.

Če je ro

čez celotno telo so bo
čeni, temveč povezani z vsem, kar je.

Aktivacija Izvorne
črt ro či čenju maternice.

Več o Aktivaciji DivineWoman Blueprint na spletu: http://www.divine.si/divinewoman/aktivacija.html

Več o Energijskem či čenju maternice na spletu http://www.divine.si/divinewoman/maternica.html

DIVINE.SI

ža življenja vsebuje skrito obliko, ki se imenuje sadež življenja in vsebuje 13 krogov, ki znotraj
sebe držijo mnoge like svete geometrije, med drugimi Metatronovo kocko. Ta forma predstavlja celoten
univerzum in nas poveže z vsemi nivoji Kreacije.

Ko nekomu podarimo rožo življenja je, kot bi mu podarili celotnost Vesolje v enem dragulju.

ža življenja je izjemno svet simbol, ki ga najdemo na razli

žgane

ža življenja je odsev Univerzuma. že življenja

ža življenja

ša predstavlja eno vijugo v tem neskon ša osebnost le druga vijuga v tem istem
hologramu, istem vzorcu. Ne gre za to katera vijuga je boljša ali slabša od druge, gre za dejstvo, da sta obe
vijugi enako del tega ve življenje.

ža življenja simbol življenja in je ženska esenca tista, ki je življenje in je svetloba, ter ljubezen, potem iz
tega lahko sklepamo, da je aktivacija rože življenja tudi aktivacija ženske esence, esence življenja, svetlobe in
ljubezni v nas samih.

Moje izkušnje ob tovrstnem risanju rože življenja žanske. Vedno znova me spomni na
povezanost in celostnost, ter celovitost. Spomni me, da nismo lo

ženske esence individualen proces, ki traja uro in pol in v katerem se aktivira tudi izvorni
na že življenja. Seme rože življenja pa aktiviram že v energijskem š

š
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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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Spletne strani:
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E-mail:

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

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://tajaalbolena.blogspot.com/

www.divine.si
www.fengshui.si


