
Pozdrav svetlobe !
Čakala sem na navdih in kot vedno vse pride ob pravem času, če zmore

času modro razvijati. Zaupanje vase je velik ključ za premik v novi dobi,
kajti zaupanja ne more
Časi kakr časih pridejo dnevi, ko bi se najraje vrgel ob tla in
se zjokal in enostavno ne bi več vstak. In taki dnevi so v tem tednu pred mrkom, ko iz vseh koncev
sli čas je in vsi upajo, da bo hitro mimo.
Dobra novica je, da mrk resnično prina

čina ljudi nahaja v paradigmi
delovanja kjer poznamo avtomatske odzive na čina

č pa je takih, ki so v poziciji zmrznjenosti in kot noji z glavo v pesku čakajo, da bo stvar minila. In
slaba novica je, da ne bo minila. Saturn v
čebule, ko bo potrebno pogledati globoko v oči svoji senci, tistemu delu v nas, s katerim se borimo ali
pred njim be

če ne bomo vzeli lekcije, ki jo prina
č o mrkih pa v nadaljevanju.

In vendar je maj mesec ljubezni in negovanja. Kakorkoli vzamemo je
či o pomenu negovanja za na če postavila

moč negovanja, kajti resnično gre za moč, ne za silo, gre za tok ljubezni in dobrobiti, ki ga spoznamo
ko ljubimo sebe brezpogojno. In kot sem

č si presegel tovrstne odzive in si jih sprejel v
sebi, si se pomiril z njimi in si jih objel. In negovanje je tisto, ki nas podpre v tem procesu. Zato negujte
sebe!
IN naj vam mesec prinese obilo ljubezni in mehkobe, topline in obilja na vseh področjih. Konec koncev
smo v Biku, znamenju, ki pooseblja ljubezen in izobilje.

Taja Albolena

š zaupati. In zaupanje je ena
tistih vrednot, ki jo je v tem

š najti ali si ga pridobiti v zunanjem svetu, je nekaj, kar je del tvoje notranjosti.
šni so nas mojstrijo v samozaupanju, kajti v

šim o tem, kakšen grozen
ša veliko spremembo. In to da gremo na val tega mrka in z njim

je naša izbira. Slaba novica je, da sprememba ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe. Sprememba ni
sama po sebi umevna, kot sem že rekla, jo moramo izbrati. In ker se ve

ših plazilskih možganov, ve še vedno beži ali se bori,
še ve

Škorpijonu bo z nami do septembra in prinašal bo lupljenje

žimo ali pa ga zanikamo v sebi.
Poletje bo polno izzivov, ša triada mrkov, eden je že za nami, drugi
tik pred vrati. Ve

ženska esenca v vsakem
posamezniku tista, ki nas u šo dobrobit. In zato sem v središ

že v prejšnji številki povedala je brezpogojna ljubezen do
sebe pravzaprav povezana z brezpogojno sprejemljivostjo in odprtostjo, kajti ljubiti brezpogojno
pomeni, da nisi v sojenju, razsojanju in kritiziranju, temve

“Let the waves of the universe
rise and fall as they will.
You have nothing to gain or lose.
You are the ocean.”

-Ashtavakra Gita

Pusti valovom Univerzuma
naj se dvigajo in padajo kot želijo.
Ničesar ne moreš pridobiti ali izgubiti
Ti si Ocean!

MISEL  MESECA
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11. in 12.5.2013

260€

17.5.2013 Odstiranje 7 tančic Božanske Ženske.

vabim na dvodnevno druženje na Miklošičevi 13 v
Ljubljani. Začetek ob 10. uri in do 18. ure.
Druženje temelji na izvornih vprašanjih, ki si jih moramo postaviti, če želimo odkriti svoje življenjsko
poslanstvo. Kajti poslanstvo ni nekaj kar delaš, temveč to kar ti SI. IN ko spoznaš vse štiri temeljne kamne
svojega poslanstva, ki tvorijo tvoj notranji diamant ti postane jasno kdo si , zakaj si tukaj, kako služiti in kaj
si želiš. Izjemno notranje popotovanje temelji na lastni izkušnji in popotovanju do teh temeljnih aspektov v
meni, ki so povezali vse košćke v celoto. Ko poznaš svoj notranji Diamant si na misiji in imaš vizijo, ki se
razgrinja na vsakem koraku, ki ga delaš. Si v stiku s strastjo in to je tvoje notranje gorivo, ki te vodi naprej ne
glede na to kaj se dogaja v svetu okoli tebe. Notranji diamant je kot notranji kompas, ki ti pokaže tvoj Sever,
tvojo severno zvezdo, tvoje pristanišče na tem Oceanu Življenja in te usmeri tja. Prispevek za to druženje je

. Prijave so obvezne!

začnemo s prvim spletnim druženjem Na tem notranjem
popotovanju bomo spoznavale sedem niti. Vsaka je druge barve, vsaki ustreza druga čakra, druge kvalitete.
Teh sedem niti tke tapiserijo, preprogo našega življenja. Če smo povezane s svetlimi aspekti, jih vedno
znova zavestno izbiramo v svojem življenju, tkemo prečudovite vzorce v tej tapiseriji. In če se ločujemo od
senčnih aspektov teh istih arhetipov, jih zanikamo ali pa se z njimi nenehno bojujemo v sebi, so vzorci na
tapiseriji kaotični, brez harmonije in povezanosti. Skozi naše druženje te bom popeljala na posebno
potovanje skozi sedem notranjih obrazov, ki so tvoji zavezniki na poti rasti. Vseh sedem moraš spoznati in
jih objeti v sebi, da bi postala Boginja. Prvo srečanje je posvečeno srečanju z Divjo Žensko.
Odstiranje 7 tančic Božanske ženske je notranje popotovanje, ki se bo odvijalo skozi tri mesece in pol, 7
srečanj vsakih 14 dni bo pred vami vsakič razgrnilo novo ploskev notranjega diamanta, ozaveščanja in
zdravljenja sebe, kajti skozi spominjanje bomo preobražale globoke notranje bolečine. Gre za izjemno
transformativno izkušnjo in zavezanost k sodelovanju in povezovanju je izjemno pomemben aspekt tega
popotovanja.  Več o popotovanju na spletni strani
http://www.divine.si/divinewoman/odstiranjetancic.html

na Miklošičevi 13 v Ljubljani. Začetek v petek ob 18. uri in čez
vikend od 10. do 18. ure.

Kdo sem Jaz in Zakaj sem Tukaj?

Za ela novim Prebudi svoje kreativne

17. in 18. in 19.5.2013 Sem Ženska - negovanje ženske energije

288€

č z 2 - dnevnim popotovanjem vase, v katerem skozi
vodene notranje procese ozave ča notranje darove in prebuja silo , ki as bo
podprla, da boste

čo silo, da vas katapultira v va Vsak dan boste imeli na voljo tekst in
vodeno meditacijo, ki vas bo vodila skozi povezovanje in ozave čanje stvari, ki so del va .

času vodile v stik s svojim
kreativnim potencialom v sebi. Prispevek je

€. Prijave obvezne na taja@divine.si

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

Prijave obvezne! Dobimo se

črt Bo č o dru

čas je da v polnosti utelesimo kaj je poslanstvo

sem 8
te te brezmejno kreativnosti v

Del
tega notranjega popotovanja bodo dnevne molitve in naloge, ki vas bodo v tem

Pred vami je popotovanje polno zabave in kreativnih u
44

vabim na vikend dru
a matrika Kreacije stvena

ženske

Ženska je tista, ki opravlja proces
duhovne fotosinteze, ženska prevaja svetlobo v materijo. Več o tem kako pa na našem druženju.
Prispevek .

Spoznaj izvorni na

potenciale

,

20.5.2013 Utelesi svojo žensko esenco

š
živeli svoj najvišji potencial. Kreativnost je nekaj, kar vsi nosimo v sebi, le prebuditi

moramo to spe š najvišji potencial.
š še notranjosti

žitkov.

ženje kjer bom z vami
delila kaj je izvorn in kaj je žen esenca, kako jo prebudimo in živimo. Spoznale
bomo 18 pomembnih to žejo energijski sistem in ko jih prepoznamo, pre

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

žanske Ženske. Ve ženju na spletni strani
http://www.divine.si/divinewoman/seminardwb.html

vabim na novo druženje , ki bo v Garni Hotelu Kogoj v Bukovici pri
Novi Gorici. Na 2 urnem druženju bomo pogledale celoten spekter ženske esence in razliko med moško in
žensko esenco. Kjati jasnost in razumevanje nam kažeta pot. Ženska v svoji matriki kreacije nosi spomin
duhovne fotosinteze - pretvarjanja svetlobe v materijo in
Ženske. Prispevek 30€. Prijave so obvezne!
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25.5.2013 Vredna sem, da živim svoje sanje!

30.5.2013 Utelesi svojo žensko esenco

31.5.2013 Utelesi svojo žensko esenco

vabim na enodnevno druženje

vabim na novo druženje , ki bo v Mariboru v centru Oona na
Dušanovi 5. Na 2 urnem druženju bomo pogledale celoten spekter ženske esence in razliko med moško in
žensko esenco. Kjati jasnost in razumevanje nam kažeta pot. Ženska v svoji matriki kreacije nosi spomin
duhovne fotosinteze - pretvarjanja svetlobe v materijo in
Ženske. Prispevek 30€. Prijave so obvezne!

vabim na novo druženje , ki bo v Ljubljani na Mikloši . Na 2
urnem druženju bomo pogledale celoten spekter ženske esence in razliko med moško in žensko esenco.
Kjati jasnost in razumevanje nam kažeta pot. Ženska v svoji matriki kreacije nosi spomin duhovne
fotosinteze - pretvarjanja svetlobe v materijo in Ženske.
Prispevek 30€. Prijave so obvezne!

čas je da v polnosti utelesimo kaj je poslanstvo

čevi 13

čas je da v polnosti utelesimo kaj je poslanstvo

14.6. do 16.6.2013 Midvase bo razkrilo notranje popotovanje . Gre za vodnik v intimno partnerstvo, kjer
bomo od blizu pogledali tri faze odnosa in zakaj so odnosi za ženske tako zelo pomembni. Vikend je
namenjen ženskam. Prispevek 288€. Prijave so obvezne!

Partnerski odnosi se spreminjajo bolj kot kdajkoli in vstop v zlato dobo nam razkriva kako se spreminjajo in
kaj lahko naredimo vsak pri sebi, da v tej evoluciji sodelujemo. Dejstvo je, da se lahko spoznate samo preko
refleksije, ki vam odseva partner. Kot oko ne more videti samega sebe, vidi lahko le odsev sebe v ogledalu
tudi mi lahko vidimo sebe le skozi partnerja na drugi strani.

Evolucija zavesti, ki smo ji priča, se odvija na vseh področjih našega življenja, najbolj pa jo lahko opazujemo
znotraj medsebojnih odnosov. V zadnjih 10 letih je prišlo do izjemnega porasta nezadovoljstva v
partnerstvu, ki ga mnogi utapljajo v raznovrstnih odvisnostih, iskanju sreče in bežanju pred samim seboj.
Partnerstvo je tema, ki me fascinira že dolgo časa in v iskanju izpolnjujočega partnerstva znotraj svojega
odnosa z moškim sem prešla skozi vse faze, ki jih vsak posameznik spoznava na svojem popotovanju skozi
življenje. V medsebojnih odnosih, kot tudi evolucijsko gledano na kolektivni ravni prehajamo skozi različne
stopnje v medsebojnih odnosih. Te stopnje lahko poimenujemo zelo različno; lahko rečemo da smo v fazi
romantične ljubezni zelo odvisni od partnerja in iščemo potrditev zunaj sebe. V tej fazi ženske želijo
ustrezati, biti lepe in sprejete. Podrejajo se in želijo ustrezati. Izjemno pomembna je fizična privlačnost.
Moški na drugi strani pa si prizadevajo, da bi bili uspešni, da bi zmagali, bili prvi.
Ko preidemo v drugo fazo se prebudimo v samostojnost. V tej fazi zanikamo svojo izvorno esenco in gremo
v mojstrenje nasprotne polarnosti. Ženske se tako mojstrijo v moških spretnostih in se delajo, da moški v
njihovem življenju niso pomembni. Pravzaprav se v tej fazi ženske prepričujemo, da moških sploh ne
potrebujemo. Moški pa na drugi strani postanejo pomehkuženi, zaradi česar izgubijo vse zaupanje s strani
ženske. In z uravnovešanjem polarnosti, ki se dogaja se izgublja tudi seksualni naboj in želja po spolnosti.
Tretja stopnja je tista, ki je pred nami, da jo zavestno izberemo. Predstavlja vračanje v svojo izvorno esenco
in to da živimo svoj polni potencial, ki smo ga kot duše izbrali. V takem odnosu sta partnerja v popolni
intimni povezanosti in služenju drug drugemu in svetu. V tej fazi vsak dela to, kar najraje dela in to deli s
svetom. Tako partnerstvo temelji na rasti. Gre za medsebojno podporo, soustvarjanje, harmonijo, ko najdeš
in živiš svojo izvorno moč duše.

na Miklošičevi 13 v Ljubljani.
Začetek ob 10. uri in do 17. ure. Druženje je namenjeno vsem ženskam, ki imate težave z lastno vrednostjo,
menite, da morate trdo delati, da bi imele rezultate, se soočate s strahovi, predvsem v povezavi s financami
in se zadržujete, da bi resnično zaživele svoj polni potencial. Kajti ženske smo udomačene v prepričanja, ki
nam povzročajo, da iščemo potrditev zunaj sebe ne gleko dobro nam gre, vedno znova se razdajamo in
vedno znova poskušamo dati več kot kdorkoli pričakuje ker menimo, da se moramo dokazati, da smo dovolj
dobre, dovolj vredne. In ker smo pozabile na svojo naravo sprejemljivosti vedno znova izkušamo
pomanjkanje v svojem življenju. Čas je, da si postavimo novo notranjo rutino. Prispevek 108€. Za prijave in
plačila do 15.5. velja nižja cena 88€.
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Pred nami je intenziven mesec, kot verjetno že zaznavate.
Kot feniksi imamo možnost, da se dvignemo iz pogorišča svojega življenja, če si najprej dovolimo, da izgori
vse, kar nam je znano. In to je tisto, kar od nas zahteva Saturn - nenavezanost na karkoli. Oklepanje v tem času
je kot bi hoteli deskati na valovih življenja in bi se hkrati držali za palico na sredi oceana in se ne bi hoteli
spustiti. To ne gre, ne moreš deskati in biti v toku, hkrati pa se oklepati znanega. In premik v neznano je velik
izziv in hkrati nujna stvar v tem trenutku. In verjemite mi, nikoli nisi pripravljen na premik v neznano. Kajti
življenje poskrbi za to, da te vrže v prepad brez aviona in tega potem gradiš med prostim padom. Ključna
vrlina v tem letu je nedvomno zaupanje vase. In tega si okrepite tako, da se soočite sami s seboj in objamete
svojega notranjega otroka, ki je tisti, ki drži za nas kvaliteto varnosti in samozaupanja.
Izziv tega časa pred nami je opuščanje vsega, kar nam ne služi in objemanje vsega, kar nam je na voljo. Kajti
Bik je zvezdno znamenje, ki je povezan z lepoto in z izobiljem. In objeti moramo ženstvneno lastnost
sprejemljivosti v sebi, da bi lahko voljno sprejeli to, kar nam je namenjeno. In včasih sami sebe najbolj
oviramo v tem, da bi resnično sprejeli to, kar si želimo.

Maj nas bo mojstril v veščini kreacije, ki je domena ženske esence. In če vam ni čisto jasno kaj je ženska
esenca si preberite kakšen blog na to temo na moji strani. Prazna luna nam bo dala platno na voljo, da nanj
naslikamo karkoli si želimo, da je del našega življenja. Vendar pozor! Vrednost tega, kar kreirate je enaka
vrednosti, ki jo imate do sebe, v sebi. Če vi cenite sebe, če vi prepoznavate te darove v sebi, če vi podpirate
svoje darove in talente s strastjo se bo to uresničilo. Nič zunaj vas ne more povzročiti, da bi se vi počutili
vredne. Pogosto ljudje menijo, da če bi imel to in to in če bi me ta in ta imel rad, potem bi lahko imel, naredil
karkoli. Ni res. To enostavno ni resnica. Resnica je, da je naša namera tista, ki pritegne k tebi kot magnet to, na
kar se osredotočaš. In to ujemanje je možno le, če si ti v tej frekvenci, ki jo želiš pritegniti v svoje življenje. To
koliko ceniš sebe se kaže v tem kaj imaš v svojem življenju.
Ženska esenca je tista, ki drži v svoji domeni umetnost kreacije. Ženska esenca je tista, ki obvlada to, kako
rojevati v svet to kar si želiš ustvariti. Ženski aspekt sprejemljivosti je nujno potreben, če želimo razumeti
manifestacijo. Kajti Ženska je kanal za svetlobo in nosi v sebi sposobnost preobražanja te svetlobe v materijo.
Samo poglejte čudež rojstva otroka. Svetloba (duša) se utelesi v materijo, si izgradi telo in se rodi skozi drugo
telo. In vsi smo na ta način prišli v to realnost. In kot sem že velikokrat rekla, ženske rojevamo zlato dobo. Me
smo babice temu rojstvu, ki se odvija. Ne bo se zgodilo samo od sebe, potrebna je zavstna prisotnost in
spremljanje pri tem rojstvu, kajti v resnici se rojstvo dogaja skozi vsako žensko posebej. Všeč mi je izraz
duhovne fotosinteze, ki opisuje to kako ženska svetlobo spreminja v materijo. In to je sposobnost, ki jo nosimo
v sebi, le da je ne znamo zavestno uporabljati.

In tisto, kar ponavadi prepreči utelešanje, materializacijo je strah. Kajti energija vedno sledi nameri in vaši
pozornosti. In če svojo pozornost usmerite na strahove, da se ta namera ne bi uresničila, ste svojo energijo
preusmerili na strah in trikrat lahko ugibate, kaj bo vaša manifestacija ... točno to, česar vas je strah. In v tem
intenzivnem času je to zelo pogosto in zelo hitro. Izziv je nedvomno kako se soočiti s svojimi strahovi, da bi
lahko manifestirali svoje želje in ne svoje strahove. Zato je mesec maj idealen za soočanje s strahovi, ki vam
preprečujejo manifestirati to, kar si želite. In verjemite mi, da vam jih bo mesec razkrival in od vas je odvisno
ali boste želeli videti ali se boste raje skrili in se delali da jih ni. Vse je naša lastna izbira.
25.5. bom imela na to temo enodnevno druženje in če čutiš, da potrebuješ na to temo vodstvo, razjasnitev, te
vabim, da se mi pridružiš. In ni naključje, da se bomo dobili ravno na zadnji mrk, ki nam bo dal podporo v
praznovanju življenja. Želim vam krasen mesec. DIVINE.SI
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Mrki so bili vedno opredeljeni kot mistični in nerazumljeni pojavi. Znano je bilo, da se je v času mrkov dogajalo
veliko, vse od naravnih katastrof, do nepredvidenih dogodkov, neverjetnih »naključij«, nesreč. In kot da to ne
bi zadoščali nam tokratna triada pod okriljem Plutona, ki je v retrogradnem gibanju do septembra ponuja
mogočen vpogled vase in seveda kupa ne bi bila polna, če se ne bi vmešal še Saturn v Škorpionih, kar pomeni,
da nas Vesolje tokrat ne bo spustilo skozi brez levitve. Ne pozabimo, smo v letu kače in tale triada mrkov nam
ponuja idealno podlago za osebno levitev. Jaz pravim, da se lupimo kot čebula in osebno me vsak dan znova
presune kakšne globoke stvari se dvigajo dol iz pete kleti na površje in hkrati tudi to s kakšno milino se
premikam skozi tole obdobje. Za to sem izjemno hvaležna. In ravno zaradi Saturna v Škorpionu tokrat ljudje
resnično čutimo pritisk. Sama mrk čutim že vse od ponedeljka, ko imam naelektreno kožo, ljudje mi pišejo, da
ne morejo spati, nemirni so in težko dihajo. In pritisk je vztrajen in ne popušča. Kajti njegov namen je, da nas
sooči s tem s čimer se moramo soočiti sami v sebi. In zato je notranji vpogled vase v tem času najbolj modra
izbira. Kajti potrebno bo narediti izbiro, če ne boste skočili, vas bodo v stilu starih šamanskih tradicij potisnili
čez ta prepad in potem je vse odvisno od naše notranje trdnosti in stabilnosti, predvsem pa notranje
osredotočenosti ali bomo zdržali ali ne. In žal je to čas, ko veliko ljudi odhaja s planeta, dogaja se ogromno
nesreč in ljudje umirajo. Tudi to je eden od izhodov iz situacije in pomembno je, da znamo ostati sočutni in
umirjeni v teh kaotičnih časih.

Zelo pomembno je razumevanje, da nam Univerzum nič noče, da ni nikogar zunaj vas, ki bi si želel, da bi vas v
tem trenutku uničil ali izbrisal s planeta. Gre za popolno ureditev in Evolucijo, ki je na delu, kajti čas je tukaj in
narediti je potrebno korak. Čeprav so stvari videti kaotične je onkraj prvega vtisa vse tako kot mora biti in mi
smo tisti, ki izbiramo, kaj kreiramo v svoja življenja. In verjamite mi, da ni enostavno, kajti to kar ta čas zahteva
od vseh nas je vztrajnost in vedno vnovično izbiranje. Saturnova narava je taka, da nas pritiska, da se
spoznamo, da se sprejmemo, da se soočimo sami s seboj in tukaj ne bo popustil ne glede na to kako brcamo
in se upiramo. Čas je, da sprejememo in se pomirimo sami s seboj. Samo če spoštujemo in cenimo proces,
spremembo in sami sebe, bomo nagrajeni. To je resnično čas negovanja namesto delovanja in dela na sebi.
Pomembno je, da se sprostite in začenete deskati na teh valovih življenja, namesto da se oklepate pomola.

Pred vrati je sončni mrk, ki ga že čutimo in sončni mrk se odvija v Biku, ki je vladar lepote in izobilja. Prinašal
bo konce in zaključevanja ter nam odpiral vrata v novo poglavje življenja. Že dolgo govorim o tem, da smo mi
tisti, ki rojevamo novo dobo in ko me ljudje sprašujejo kje je zdaj ta nova doba, vedno znova pravim, da je v
procesu rojevanja, ker se tako upiramo in nočemo spustiti energije skozi. Tale mrk nam prihaja nasproti kot
pomočnik, vendar se ne bo nič zgodilo samo od sebe, naše aktivno sodelovanje in soustvarjanje je nujno
potrebno. Razsvetljenje, ki je na poti prihaja v obliki „insension“ utelešenja svetlobe, ki se zliva skozi nas in
tukaj je dopuščanje, sprejemljivost in negovanje nujno potrebno, da lahko dopustimo ta spust svetlobe skozi
celično tkivo. Gre za to, da svetloba vstopa v senčne kotičke našega notranjega doma, našega bitja in
razsvetljuje vse temne delčke nas. Od nas je odvisno v kolikšni meri dopustimo svetlobi, da nas razsvetli in če
se temu procesu upiramo se lahko pripravimo na kratke stike v živčnem sistemu, kar vodi do obilice kapi in
infarktov v tem času. Tudi številne nesreče so posledica upiranja in zakrčenosti, zategnjenosti in ustvarjenih
ovir v našem energijskem sistemu.
Zato je ključ sproščenost, pretočnost, da si v toku, da si dopustiš, da si fleksibilen, prilagodljiv. Novo življenje je
na poti in čas je, da ga sprejmemo.

Sončni mrk je čas povezovanja, novosti v vašem življenju, ki jim morate pustiti v vaše življenje. Tokrat je naša
podzavest razgaljena in to je lahko izjemno občutljiv čas, vendar je izziv v tem, da se ne umikate in ne skrivate,
da ne greste v svoje znane mehanizme, kjer ste se vedno uspeli skriti in verjemite mi, da nas bo zbezalo ven iz
luknje. Globine v katere se spuščamo niso udobne, vendar nam prinašajo neslutena darila. Čas je, da se
odpremo in jih sprejmemo, tudi če nas je strah. Tudi če boli. Bolečina je naša velika učiteljica, le nehati se
moramo boriti z njo ali se skrivati pred njo. Vse kar želi od nas je, da ji prisluhnemo, da z njo ustvarimo stik,
kajti stik je tist po katerem hrepenimo, pa naj si to priznamo ali ne.IN naj zaključim s tem, da vpogledi vase in
soočenja s sabo ne pomenijo osamljenosti ali izoliranosti, sploh ne. Družba, ljudje v vašem življenju so
izjemno darilo, kajti drug drugemu pomagamo odslikati stvari in to je izjemen blagoslov. Zato se v tem času
nikar ne umikajte vase, dopustite si negovanje tudi s strani drugih. In če potrebujete pomoč ali objem, povejte
ljudem okoli sebe, kaj potrebujete. Vendar bodite pozorni na majhno podrobnost - brez pričakovanja, da bi
morali karkoli narediti za vas. In to je sam po sebi izziv, kajti pogosto ljudje menimo, da če smo že prosili, bi to
morali dobiti. Skratka iskrenost s abo in do sebe bo v teh dneh in vse do konca meseca v ospredju.
DIVINE.SI
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Za goro Kaila v zahodnem Tibetu, ki jo istovetijo tudi z miti s
B

Letos je to 17. maj.

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

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

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

Alice A. Bailey in C. W. Leadbeater opisujeta, da praznik poteka v dolini v obliki vratu steklenice, ki je
pokrita z grobo travo in obdana z gorami, pokritimi z drevesi, na severni strani Himalaje, pribli no 650 km
zahodno od Lhase. Leadbeater je omenil tudi bli nje jezero, kjer se romarji umijejo, preden stopijo v dolino.

Ob tem svetem dogodku v Tibetu Buda preda energijo iz ambale Zemlji. Med obredom, ki traja
pribli no pol ure in je na Zahodu poznan pod imenom vesak, na Vzhodu pa kot Sakadava, se skupina velikih
bitij, Poznavalcev rase, zbere na severovzhodnem koncu doline pred plo čato skalo, na kateri počiva z vodo
napolnjena kristalna ča a. Tri vodje oddelkov Hierarhije - Manu, Kristus Maitreja in Mahačohan - in Mojstri
sedmih arkov se med petjem starodavnih verzov v jeziku pali premikajo s simboličnimi kretnjami. Na vrhuncu
obreda Mojstri in njihovi učenci, razvr čeni v skupino, oblikujejo peterokrako zvezdo z Maitrejo, ki stoji na
vrhu, in je obrnjen proti oltarnemu kamnu. V trenutku, ko nastopi polna luna, se pojavi Buda v obleki
afranaste barve in sedi s prekri animi nogami. Najprej se pojavi kot majhna pika na nebu. Leadbeater nato

opisuje Budo, ki polagoma postane velikanska postava s sijočo auro, iz katere iz arevajo ultramarinsko modra,
nato zlato rumena, temno rdeča, ble čeče sivo bela in krlatna barva z briljantnimi zelenimi in vijoličastimi
arki, ki izhajajo iz tega področja luči. Te barve so v prastarih budističnih tekstih opisane kot Budova aura. To

ble čeče bitje lebdi nad kristalno ča o in nad tremi velikimi gospodi. Takrat Maitreja intonira mantro, ki se
uporablja samo ob tem prazniku.

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

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

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

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

P O SEBNO ST  T EG A  MESEC A  -  V ESAK



Naj nič najdra

č

čino bo

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

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

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

Naj imam danes zaupanje
Naj presežem skušnjavo, da pozabim tvojo mo
Naj presežem skušnjavo, da pozabim tvojo ljubezen
Naj presežem skušnjavo teme, ki me obdaja
Naj vedno vidim dobro v ljudeh
Naj spoznam veli žanskega v sebi najdražji.

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

š

š z menoj, najdražji.

Naj me zaupanje dvigne
Naj se v srcu prebudi resnica
Naj bom orodje tvojega miru
kjer je sovraštvo, naj sejem ljubezen
kjer je krivica, odpuš

žalost, veselje
Naj hodim z zaupanjem vate, najdražji
naj ustvarjam vsak dan
kot da je zadnji.

In tako bodi.
In tako je.

DIVINE.SI
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WULFENIT ...

Afirmacija deve kristala

kamen kreativnosti
“Želite stik s samim jedrom Gaie in njeno ženstveno kvaliteto kreacije? Potem sem pravi zaveznik na vaši poti.
Pomagam vam, da se odprete za pretok izobilja in dobrobiti, ki jo mati čuti do svojega otroka. Vodim vas skozi
oseben proces notranje alkimije, kjer se svinec osebnosti preobraža v zlato duše. Kreativnost je moj osebni
podpis, saj vas povezujem z navdihi, novimi idejami, z izobiljem življenjske, kreativne energije, ki vam je na
voljo. Podprem vas v vaših kreativnih talentih, da izrazite to, kar je vaš potencial skozi svoje darove in zaživite
svojo življenjsko misijo. Pomagam vam, da presežete občutke depresije, pesimizma, da prenehate z
zavlačevanjem in se aktivno lotite uresničevanja in udejanjanja svojih idej. Podpiram vas v tem procesu
manifestacije, ko stvari dobivajo fizično podobo, tukaj na Zemlji. Opogumljam vas in vam stojim ob strani, ter
pomagam ustvarjati jasnost idej, ki se oblikujejo. Jasnost je za proces kreacije izjemnega pomena, kot je tudi
naravnanost, vztrajnost, da ohranjate to smer in vedno znova izbirate to, kar si želite udejanjiti. Moja pomoč
se bo pokazala pri razjasnitvi tega kaj pravzaprav sploh želim in pri preseganju strahov in

”

Wulfenite uporabljajo pri zdravljenju težav s ščitnico in pri upadu spolne želje. Gre za kristal, ki aktivira dvig
kundalini energije v telesu in predstavlja življenjsko in spolno energijo, ki jo telo nujno potrebuje za svoj
obstoj. Stimulira metabolizem v telesu.

Energija Wulfenita podpira vse kreativne procese v naših življenjih in ideje ter navdihe pomaga organizirati in
jih udejanjiti v fizični obliki.Razkriva nam kaj je potrebno narediti, s kom se povezati, da bi se stvari dejansko
lahko prizemljile. Kristal nam omogoča, da čutimo notranjo umirjenost v stresnih časih, da z mirnostjo
sprejmemo to, česar ne moremo spremeniti in da nam pogum, da naredimo to kar lahko, ter modrost, da
prepoznamo razliko. Ker stimulira spolno čakro nam daje sočnost, energijo in moč, da svoje ideje udejanjimo.
Pomaga nam, da se na mil način soočamo s svojimi notranjimi ovirami na poti in da ovire znamo tudi preseči.
Je zaveznik v preseganju navezanosti in premikanju stvari v življenju naprej.
Gre za mogočnega zaveznika pri kreaciji božanskega v materijo.

Wulfenite enhances sexual passion and enjoyment.
: "Ogenj moje kreativnosti gori z veliko strastjo, ko udejanjam svoje vizije in sanje.

slika vir: Jeff Scovil

neodločnosti na va

”

ši
poti.
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Kot velika večina, sem bila nekdaj tudi sama mnenja, da je negovanje povezano s crkljanjem sebe,
ujčkanjem, masažami, dišečimi kopelmi, udobjem in razkošjem. V glavnem smo negovanje
pomanjšali na vroče kopeli in masaže. Vendar je to zelo daleč od resnice. Skozi opazovanje žensk sem
ugotovila, da smo v glavnem še vedno ujete v arhetipu žrtve, ki se pritožuje, kako nemočna in šibka
je, da je žrtev sistema. Če smo bile zlorabljene, je kosti za glodanje, za kritiziranje, toliko več in
seveda je ob tem potrebno z žrtvami delati v rokavicah, ker so ranjene in jih boli. Ključno vprašanje,
ki si ga morate postaviti je; Imate raje, da boli enkrat in ta zob izpulite ali da boli vedno znova, ko se
ga dotaknete in ga hranite v ustih? Moja interpretacija negovanja je, da zob izpulim in grem naprej.
Še raje, kot da ga izpulim, pa se soočim z bolečino, jo sprejmem namesto, da se z njo borim, in
objamem ta del kot del sebe in ga s tem pozdravim. Če me boli se zjokam, se potožim, a grem v svojo
bolečino, se z njo soočim na štiri oči, grem v soočenje s celotnim paketom in potem izberem nekaj
drugega. Verjamem, da imamo vedno na voljo izbiro.

Negovanje sebe je paradigma sprejemljivosti, ko se v popolnosti sprejmeš tak kot si, vse pluse in
minuse, vse kar ti je všeč in vse kar ti ni všeč .Da si to kar si. Največ težav imamo nedvomno s
sprejemanjem svojega telesa, ker smo prepričani da je zunanji videz nekaj, kar je ključnega pomena
za naš obstoj. In tudi tukaj velja, da je pomembno sprejeti telo tako kot je. Negovanje v kontekstu
telesa ravno tako pomeni, da v polnosti sprejmeš svoje telo tako kot je. In se razvajaš, ne z
namenom, da bi se spremenila ampak zato, da bi se obnovila, sprostila in nahranila svojo dušo. Ko se
počutiš dobro, lahko to dobro počutje izžarevaš iz sebe v svet, v karkoli počneš. In to
samosprejemanje je magnetno, je privlačno. Moški imajo radi ženske, ki so zadovoljne v svojem
telesu, kajti njihova naloga ni, da osrečijo žensko, temveč da jo naredijo še bolj srečno in to z velikim
veseljem počnejo.
Ko govorimo o fizičnem negovanju želim poudariti, da to nima nobene zveze s spreminjanjem telesa.
Ni vam treba shujšati, spremeniti obraza, prsi ali kakorkoli posegati v svoje telo, da bi bila lepa in
zapeljiva. Taka kot si, si popolna. Ko govorimo o spreminjanju telesa, hujšanju ali plastični kirurgiji, to
sporoča, da nismo dovolj dobre. Ženske pogosto mislijo, da če bi bile … potem bi bile vredne
pozornosti s strani moškega. In nikoli niso dovolj dobre, ne glede na to kaj naredijo, kaj spremenijo.

Negovanje je sprejemljivost. Ko si dopustiš, da sprejmeš, da si odprta, da si povezana in pristna, da si
v svoji ženski esenci in dopustiš, da sije iz tebe v svet. Negovanje ni delo na sebi, negovanje je
voljnost dopustiti, da se stvari zgodijo in nato izbrati kam naprej. Negovanje ni vrtanje po sebi,
mučenje sebe z iskanjem, kaj je narobe z menoj, samo zato, da se potem lahko s tem boriš ali bežiš
pred tem in to zanikaš. Obstaja pa tudi tretja opcija, da zmrzneš in kot noj porineš glavo v pesek. Če
bezaš zmaja v svojih reptilskih možganih, bodi voljan, da se z njim soočiš in nato izberi kaj boš z njim,
namesto da se z njim boriš ali pred njim bežiš. In zmaj v reptilskih možganih je povezan z
avtomatičnimi odzivi tega dela naših možganov, kajti ko smo na notranjo avtomatiko nimamo izbire,
imamo pa tri avtomatske odzive; bori se, beži ali zmrzni.

In ni naključje, da je črna madona ali isis vedno prikazana v ikonografiji kot tista, ki je ukrotila zmaja.
Vendar ga ni ukrotila z bojem, in z zanikanjem tudi ne. Njegovo poslušnost si je pridobila s tem, ko ga
je zaznala, priznala njegov obstoj in ga sprejela kot del sebe. S tem je pomirila zverino, da je postala
njena domača žival. Ključ? Veliko ljubezni, sprejemljivosti, nežnosti in odločnosti. Vedela je kaj dela in
vedno znova je izbrala sprejemanje.

Zmaj v tebi si želi tvoje pozornosti, tvoje sprejemljivosti, tvojega sočutja. Ko to dobi, je ukročen. In ne
rabiš se ukvarjati z njim in delati na njemu. Zmaj je in vedno bo. Nikamor ne bo šel. Vprašanje je le,
kaj naredimo z njegovo prisotnostjo v nas. Ko se soočim s svojimi notranjimi zmaji, sem vedno znova
izzvana kaj bom storila; Boj, beg ali zamrznitev? Ali raje to, da ga objamem v sbi in preneham s
sojenjem in razsojanjem, kritiko in upravičevanjem?

V  S R E D I M O Č NEG OVA N JAŠČ U  -V  S R E D I M O Č NEG OVA N JAŠČ U  -



Moja interpretacija tega procesa je skozi piedestale in kleti, kajti ljudje v paradigmi delovanja sedimo
na gugalnici sojenja in razsojanja in vedno znova dajemo sebe in vse okoli sebe v klet, ko jih
pomanjšujemo in sodimo kot mnjvredne ali na piedestal, ko jih prepoznavamo kot večvredne od nas.
Videti je, kot da je sojenje, razsojanje in kritiziranje nekaj, kar ljudje počnemo najraje od vsega. Skozi
sojenje postavljamo ljudi ali stvari na piedestale ali pa jih dajemo v kleti, jih obožujemo ali
obtožujemo, smo nad njimi očarani ali pa razočarani, plusi in minusi, dobro in slabo. V paradigmi
"delovanja" poznamo dve skrajnosti, ena je delovanje in ob tem priznanje, doseganje, cilji ter
rezultati in drugi pol je nedelovanje, pasivnost ter lenoba, ki je le druga polarnost v paradigmi
delovanja. Večina ljudi paradigme "samo bodi" ne razume, ker so mnenja, da je pasivnost in
nedelovanje del te paradigme, vendar ni tako. Ko samo si, si v toku in slediš temu kar se dogaja. Ker
si v srcu, namesto na piedestalu ali v kleti, dobiš navodila, navdihe, kot jih imenujem sama, ki jim
slediš in greš s tokom.

Negovanje je povezano s tem, da objamemo v sebi vse tiste dele samega sebe, ki jih ne maramo in ki
nam niso všeč. Namesto, da jih dajemo na piedestal ali v klet in jih sodimo, jih raje sprejmemo, se z
njimi pomirimo in jih damo v srce. To je negovanje. Da ljubiš brezpogojno vse dele sebe, tudi tiste, ki
ti niso všeč; morilca, zločinca, sodnika, rablja, nasilneža.

Negovanje pomeni, da zavestno izbereš to, kar te hrani, kar te polni, kar te izpolnjuje, karkoli to je
zate - ljubezen, lepota, svoboda, mir, harmonija, radost.

Negovanje pomeni, da skrbiš zase, se ljubiš brezpogojno in sodeluješ ter soustvarjaš z vsemi deli
sebe.

Delo na sebi pa je na drugi strani usmerjeno na hvaljenje ali grajo, nagrajevanje ali kaznovanje,
doseganje ciljev in kazanje rezultatov ali na drugi strani poniževanje in kritiziranje, da nisi dovolj
dober. Primerjanje in tekmovanje kdo je boljši, kdo je dlje, kdo je več naredil na sebi in kdo bo prej na
cilju - beri v Nebesih.

Jaz izbiram negovanje. Vedno znova, vsak dan znova. Negovanje, ko Nebesa ustvarjam na Zemlji,
tukaj in zdaj. Ko živim ljubezen in sem ljubezen. Ker sem izbrala, da kreiram svoje življenje, saj vem,
da je rešitelj - beri princ na belem konju, ki me bo rešil - le eden od mitov v katerega ne verjamem
več.

In o tem kako negovati sebe in kreirati to, kar si želimo v življenju govorim v vseh druženjih, ki jih
pripravljam, v maju je najbolj na liniji vikend druženje Kdo sem Jaz in zakaj sem tukaj, kjer negujemo
svoj božanski Diamant Duše. Ter negovanje Ženske, skozi dvoinpol dnevno druženje Sem ženska -
negovanje ženske energije. Vabljeni!

DIVINE.SI

V  SREDIŠČU - nada l jevanje



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

čnemo

čila in p č

šnjih mesecih š
žemo s svojim notranjim božanskim kreativnim potencialom.

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

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

Notranje popotovanje vodi .

Ob prijavi dobite vse podatke glede pla

28 dni je cikel našega eteričnega telesa v katerem prevzame nove navade in nove aktivnosti,
vzpostavi in utrdi nove povezave v možganih in tako lahko v tem časovnem obdobju preobražamo
svoj pogled na stvari in svet, če si le dopustimo.

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

Pomembno je prepoznati, da smo le kanali, skozi katere teče kreativna energija in da se ta kreativni
potencial izraža skozi nas. Kreativnosti ne moreš najti zunaj sebe, lahko jo prebudiš v sebi in postaneš
njen prevodnik, kanal za božansko, da se izrazi skozi tebe. Kreativnost je sila, ki te postavi na neznana
tla, ki te vodi v neudobje in na neznane terene in pogosto potrebujemo vero, da sledimo navodilom,
ki jih prejemamo. To notranje popotovanje je sestavljeno na tak način, da vam bo dalo v roke
potrebna orodja za vaše izražanje, da vas bo vodilo in v vas spodbudilo navdihe, usmeritve in hkrati
ustvarilo jasnost glede smeri in načinov, kako te svoje potenciale dati v akcijo.

Čas je, da si dovolite, da božansko deluje skozi vas, da postanete kanal za božansko.

Kreativnost morate hraniti, tako kot je lepota eden od tistih aspektov, ki vas še bolj odpre in približa
vaši duši. Skozi naše druženje bomo spoznavali različne aspekte kreativnosti.
Kreativnost je dejanje zaupanja in zaupati moramo, da bomo vodeni kako, kdaj in kje svoj kreativni
potencial deliti z drugimi, kajti njegova značilnost je, da ga imamo vedno več, bolj ko ga delimo z
ljudmi in svetom. Skozi kreativnost služimo ljudem in svetu in vse kar delimo se nam vrača in nam
služi. Gre za pretok, ki ga moramo vzpostaviti in z njim teči.

Kreativnost ima mistično noto in v njen ni ničesar logičnega. Skozi tisočletja so umetniki govorili o
navdihu in kreativnosti kot o nečem nezemeljskem, o nečem, kar je onkraj materialnega, kar je
povezano z angeli in bogom. Navdih je bil pogosto interpretiran kot sila, ki te dvigne in te vodi onkraj
zamisljivega. Stik z dušo je zato ključnega pomena za naš kreativni potencial, da se prebudi in v
polnosti razkrije. Vaši talenti, sposobnosti in notranje veščine vsak dan čakajo na to, da jih
osvobodite in začnete uporabljati, kajti zaživijo lahko le skozi njihovo aktivno uporabo.

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

Taja Albolena

www.divine.si
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Do mene je prišla zgodba, ki me je ganila in zato jo delim naprej. Z ljubeznijo do vseh žensk.
Bila sem deklica, žena, mati – danes pa sem ničvredna, nemočna starka vsem v napoto in sramoto.
Bila sem deklica, živela brezskrbno otroštvo, se kopala v žuborečem potočku z vrstniki. Bilo nam je lepo, brez
stresa, brez pohlepa. Uživali smo v naravi z živalmi na kmetiji, ki so nam dajale ljubezen in optimizem. Zrasla
sem v dekle, ki se je poročilo, ustvarilo družino. Kmalu so otroci odrasli, šli po svoje. V tem hitrem tempu so
pozabili name, na lastno mati, ki jih je rodila, nosila pod srcem, jih vzgojila.
Postala sem ostarela vdova. Sama v hiški, v kateri me je pozimi grelo toplo srce, saj za drva zaradi prenizke
pokojnine nisem imela in moje živali, ki so mi z dneva v dan kazale ljubezen in dajale občutek, da nisem sama.
Tako zelo sem si želela videti vnuke, a moji otroci so bili prezaposleni, da bi me lahko obiskali, vnukom pa sem
bila v sramoto, ker je bila moja hiška skromna, za rojstne dneve pa od mene niso dobili materialnih daril, saj
jih nisem imela s čim kupiti. Z veselejem pa sem jim spletla rokavice in šal iz starih puloverjev in jih predala
pismonoši, da jih je odnesel v dolino in predal vnukom.
Starost in žalost sta počasi naredile svoje. Nemočna sem obležala v postelji, k meni so prišli mucki, psi, me
ljubkovali, mi dajali optimizem in voljo. Tako sem si jih želela dotakniti, objeti, a telo tega ni bilo sposobno, s
solzami v očeh in mislimi sem jih objemala, stiskala k sebi. Kljub nemoči, obupu, žalosti, je bilo vredno živeti
zaradi njih, saj so imele le mene, mi hotele pomagati, a so se le nemočno stiskale k meni.
K sreči je prišel k hiši pismonoša, trkal po vratih, me klical, a zaman. Nisem mu mogla odgovoriti, le s solzami v
očeh sem prosila angele, da bo prišel v hišo, me našel, nahranil moje živalske prijatelje.
Moj kuža Piki ga je s svojim laježem le prepričal, da je vstopil v hišo in me našel nemočno v postelji. Obvestil je
moje otroke. Kmalu so bili vsi na kupu.

Le opazovali so me, v njihovih očeh je bilo opaziti, da so zaskrbljeni, niso vedeli kaj bi z mano. Kaj bi z mati, ki
jih je rodila, vzgojila, da so šli vsi za svojim kruhom, postali samostojni.
Kar naenkrat sem jim bila odveč. Težko je bilo slišati glasove iz sosednje sobe, da kaj bodo z mano, saj nihče
zaradi hitrega tempa nima čaa skrbeti zame, da še sebe in otroke težko preživijo s prenizkimi prihodki.
Izgubila sem vse, pred časom moža, družbo otrok, vnukov, iz danes na jutri postala nemočna v postelji, brez
glasu, le s svojimi štirinožnimi prijatelji, ki v meni niso videli materialnih dobrin, ampak iskreno ljubezen in
srce.
Šušljanje otrok v sosednji sobi, je prišel do zaključka, da moje živali predajo v zavetišče, mene pa dajo v dom
za ostarele.
Ponovna žalost in bolečina v meni in vprašenje, s čim so si moji ljubljenčki zaslužili iti v zavetišče, ali jih ne
more kdo od njih posvojiti, jih sprejeti, če že mene ne morejo. Odpeljali so jih isti dan, nemočna sem jokala in
se spreševala zakaj. Preden so jih grobo odvzeli, so me vsi nemočno gledali, cvilil, žalostno zavijali in z očkami
kazali, da naj ostanem optimistična, močna.
Tudi mene so kar kmalu odpeljali z rešilnim avtomobilom v dom za ostarele. Pristala sem v sobi, kjer nas je
bilo 6. Ta soba je bila najcenejša, saj je bilo otrokom že to tako težko plačevati za mojo oskrbo.
Na obisk jih ni bilo, saj niso imeli časa. Nazadnje so bili, ko sem morala podpisati papirje odvetniku, da se
odrekam zemlji in moji skromni hiški ob žuborečem potočku in vsakodnevnem petju ptic. Podpisala sem se s
pomočjo hčere, saj se roki nista odzivali.
Tako sem ostala v sobi z nemočnimi ljudmi, ki smo se po kapi lahko le gledali in pogovarjali z očmi.
Minevali so dnevi, tedni, meseci, leta. Vsi dnevi bolj kot ne enaki.
Na hitro so mi delavci za zajtrk zbasali v usta čokolino, čeprav ga nikoli nisem marala. Če nisem hotela požirat,
so mi na silo z brizgalko brizgali v grlo, da sem vsaj nekaj zavžila. Ko je prišlo kosilo, sem ga nemočno gledala
na nočni omarici in čakala, da so bili nahranjeni ostali, šele za tem sem prišla na vrsto jaz. Seveda je bilo vse
mrzlo, pa še to sem morala goltati, čeprav sem vse življenje jedla počasi. Za večerjo sem dobila ponovno neko
pasirano čorbo, pojesti sem jo morala na hitro, še vročo, saj sem bila za spremembo na vrsti prva za hranjenje.
Prišel je čas hidracije. Tečne sestre so prehitele z vozom vročega čaja in nam tiščale dulčke v grlo, da smo na
silo popile 200ml, saj so morale za zdravnika na tablico pri nogah vpisat koliko smo popile. To je bilo 3x na dan.
Že je bil čas nege, ko so mi na hitro menjale plenico, me prevračale sem ter tja po postelji, kot da sem
predmet. “Prijazen” delavec me je celo pokaral z besedami, “Prokleta prasica, si se spet vsrala”. Na hitro so mi
zamenjali plenico, me namazali s hladilnim mazilom po vneti, rdeči riti, me obrnili na bok, da ne bom imela še
več preležanin kot jih imam.
Po nekaj urah so le prišli do mene in me obrnili na drug bok, v usta ponovno tiščali dulček vročega čaja.
Tako srečna sem bila, ko sem zagledala prijazno sestro, ki mi je podarila svojih 5 minut, lepo besedo, me
prijazno negovala, hranila. A kaj, ko ni bila vedno razporejena na moj oddelek, a za tistih 5 minut, tudi, če niso
bili vsak dan je bilo vredno živeti.

NA  KRAT KO  -  B ILA  SEM . . .



V posteljo mi je prinesla zajčka, ki so ga imeli v avli zaprtega v kletki. Obudila mi je lepe spomine na moje

živali, ki niti ne upam pomisliti kje so pristale, če je bilo zame na tak način poskrbljeno.
Na nočno omarico mi je večkrat prinesla šopek svežih rož, ker je vedela koliko mi pomenijo.

Čez vikend, ko je imela več prostega časa, si je i vzela čas in nas vse nepokretne dala na voziček, nas peljala
pred dom v park, nam postregla s kavico, nas česala, mazala s kremami, nas razvajala z manikuro, masirala
roke, noge. Od doma je velikokrat pripeljala svojega kužka, ki me je tako zelo spominjal na mojega Pikija.
Kmalu je slišala posmehovanje ostalih sodelavk, zakaj se tako razdaja za svojo službo, da naj raje gleda nase,
da ne bo izgorela in raje pride k njim na čik in obrekovanje.
S težkim srcem nas je vse zvozila v sobo, nas položila nazaj v posteljo in s solznimi očmi odšla iz sobe.
Tako so minevali dnevi. Ko sem nekega dne ponovno doživela infarkt, dobila srčni napad. Zdravnik je postavil
diagnozo popušanje srca. Moje telo je živo propadalo. Pretok na nogah je bil vedno slabši, imela sem polno
odprtih ran, prav tako na trtici, do kosti. Tako zelo sem si želela, da mi moja zlata sestra dela preveze, saj jih
naredi z občutkom, a vedno nisem imela te sreče. Velikokrat so mi jih naredili na hitro, površno, boleče, saj so
na preveze že čakale sosednje sotrpinke.

Napočil je dan, ko sem se pričela dušiti, zalivala me je voda. Prišla je urgenca, na pol pri zavesti, sem slišala
njihove besede. “Pa saj je že stara, pustimo jo umreti”. Ne znam vam povedati, kako sem se počutila, tako rada
bi zakričala, da sem živo bitje s srcem in dušo, ki bi še živelo za dneve s prijazno sestro, tudi, če samo 1x na
mesec, a žal me ni nihče slišal, saj sem lahko govorila le v duhu, moje glasilke ne delujejo že nekaj let. Pustili so
me samo, nafilali z injekcijami, tabletami, brez moje privolitve.

Telo je na obroke umiralo od stranskih učinkov, še bolj razpadalo kot prej. Na kisik so me ponavadi priklopili
popoldan, ko ni bilo vodje, katera je diktirala, komu lahko sestre dajo kisik in komu ne. Velikokrat sem jo
slišala, da je sestram ukazovala kdo naj dobi dodatno oskrbo in kdo ne. Ponavadi so jo dobili tisti, ki so imeli
zatežene svojce, ki so bili večkrat na obisku in pritiskali na vodilne. Jaz, ki nisem imela svojcev, da bi se brigali
zame, sem pač dobila dodatno oskrbo od dobrih sester, ki so bile redke in so si to upale narediti.
Nekega dne je prišla k meni sestra, ki sem jo ljubila kot svoj hčero in povedala, da počasi odhaja na drugo
delovno mesto, ker tega ne zmore več opravljati. Na nek način sem bila zelo srečna za njo, da gre na bolje, a
moja duša je kljub temu jokala, saj je bilo vredno živeti za trenutke z njo.
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ez tri dni sem dobila ponovno dihalno stisko. Nemo na sem ležala v postelji in prosila angele, da mi
pomagajo oditi na drug svet, kjer bom zaželjena, nikomur v napoto. Pred nekaj dnevi sem bila še tako zelo
optimisti na, danes pa sem se udala. V tistem trenutku je v sobo pritekla moja zlata sestra, me prijela za roko
in s solzami v o eh prosila, da ostanem. Odlgelo mi je, dobila sem mo v roko, katere nisem imela že nekaj let,
jo stisnila in z o mi povedala, da jo imam rada in da mi bo na drugi strani lepo.

Dvignila sem se nad svoje fizi no telo, kon no sem lahko letela, imela sem mo . Težko in bole e je bilo
opazovati mojo sestro ob mojem umrlem fizi nem telesu, tako zelo me je objemala, jokala, me lepo umila,
oblekla v mojo najlepšo obleko in me odpeljala v najlepši posteljnini v vežico, kjer mi je prižgala sve ko. Tako
zelo sem ji hvaležna za ves njen trud in lepe trenutke, ki mi jih je dala. Ves as sem ob njej kot angel varuh in jo
uvam na njeni življenjski poti in si želim, da bi bilo na zemlji vse ve tako dobrih ljudi – ljudi v pravem pomenu

besede, ki jim vse pomeni iskrena ljubezen in dejanja, ki se ne ozirajo na govorico ostalih zlobnih ljudi, ki samo
obrekujejo, se pustijo vodit sistemu, so sebi ni in hlastajo po materilanih dobrinah. Vsi bodo neko zapustili
svoje fizi no telo in dobrin ne bodo mogli vzeti s sabo.

Izza oblakov, v družbi puhastih angel kov vas pozdravlja starka, ki ji je bilo vredno živeti za trenutke s svojimi
živalmi in prijazno sestro v domu upokojencev. Imejte se radi, bodite zdravi in vedno poslušajte svoj notranji
glas.

(Valerija Kr)

NA  KRAT KO  -  nada l jevanje



Ko odkriješ svoje življenjsko poslanstvo, Te Vesolje podpre v celoti. Življenjsko poslanstvo ni nekaj,
kar je samo po sebi umevno. Izberemo ga preden se utelesimo in potem se moramo spomniti, ko
smo enkrat tukaj, kaj je tisto, kar je res naše.

Sama sem dolgo časa poznala delčke, nisem pa imela celostnega vpogleda v to, kaj poslanstvo zares
je. Dokler ni po na-ključ-ju prišlo do mene vedenje, da gre pravzaprav za štiri pomembne stebre, ki
tvorijo notranji temelj, jedrne želje, jedrne vrline, jedrne talente in strasti. Takoj sem dojela, da gre
za diamant, kajti v resnici ima obliko diamanta v nas.

Če vizija odgovarja na vprašanje kam gremo, se poslanstvo bolj ukvarja z vprašanjema kdo sem in pa
zakaj sem tukaj. Ko enkrat veš, kaj je tvoje poslanstvo, si v stalnem viru notranje motivacije, strasti, ki
te pelje čez vse strahove, vse dvome, vse občutke pomanjkanja, enostavno si na svoji poti in greš po
njej. Nehaš se ukvarjati z zunanjim svetom in ovirami na poti, ki bi ti preusmerile pozornost levo ali
desno, kajti si na svoji poti. Jasnost in usmerjenost sta tvoja vodnika, ko si v toku in greš z njim.

Razlika v kvaliteti življenja, če poznaš svoje poslanstvo ali ne, je dramatična. Življenje z ozaveščenim
življenjskim poslanstvom osvetli tvojo vizijo življenja, tvoje želje, smisel življenja, občutek, da si tukaj
z namenom, možnost prispevanja k razvoju sveta, ko veš, da soustvarjaš boljšo prihodnost, četudi v
tem trenutku ni videti. Življenjsko poslanstvo razkriva kaj je tisto ob čemer nam zaigra srce. Na drugi
strani pa je življenje brez poslanstva življenje, kjer si na avtomatiko notranjih odzivov bori, beži,
zmrzni. Ponavadi gre za življenje, kjer se sučemo na ravni potreb. Vedno znova preigravamo vzorce,
ki smo jih podedovali, v katere smo bili udomačeni kot otroci in sledimo družbenim trendom. V
otroških letih igra, v dijaških zaljubljenost, nato izbira kariere, družina, varčevanje za pokojnino, smrt.

Najbolj žalostno pri tem je to, da na zemljo prihajamo z jasno izbrano misijo, z vedenjem kdo, zakaj,
kako in kaj in če povsem zapravimo svoj potencial, ki nam je dan, če ne uživamo v tistem, kar
delamo, se poročimo ali ostanemo z osebo zgolj zaradi navade in živimo povprečno življenje ob tem
najbolj trpimo v sebi, kajti del nas ve, da smo tukaj zaradi nečesa več. Del nas ve, da smo tukaj kot
edinstvena, unikatna, enkratna oseba, ki je prišla, da prispeva nekaj izjemnega. Če delamo to, kar
dela povprečje, dobimo to, kar dobi povprečje. Moramo se naučiti poslušati sebe. In se hkrati
naučiti, kako presegati sami sebe in zaupati, da vse kar se nam na začetku zdi težko sčasoma izgubi
težo in postane lahkotno.

Moja pot me je vodila skozi preseganje povprečnosti. Ne maram povprečnosti, ker ubija duha in ker
te ukalupi v znano. Veliko raje imam prostranosti neznanega, čeprav je včasih veliko izzivov na poti in
tudi približno ni lahko. Ko sem potovala skozi različne nivoje življenja sem izbrala, da presežem
najprej odvisnost in nato neodvisnost/enakost in ravnovesje pol-pol, ker obožujem strast in navdihe
in sočnost in življenje. Izbrala sem, da živim svoje darove in sem v služenju življenju. Ker me to vsak
dan ko vstanem navdihuje in navdušuje. In ne delam tehnik in ne učim poti za samo-izboljšanje, ne
spreminjam stvari, ker verjamem v to, da smo že popolni in celoviti taki kot smo in zato ni potrebe,
da bi karkoli spreminjali.

Moja pot je pot preseganja samega sebe, ko vsak trenutek izbiram stvari v svojem življenju, izbiram
da sem ljubezen in da živim to ljubezen. Moja pot je pot strasti in uživanja. Pot radovednosti in
objemanja cele sebe. Vedno znova presegam udobje znanega in deskam na valovih življenja. Učim se
in vse svoje izkušnje predajam naprej tistim ženskam, ki čutijo, da želijo preseči stopnjo 50-50,
stopnjo neodvisnosti in so pripravljene, da se v polnosti predajo življenju. Kajti življenje je tvoja
narava, ti si življenje in v resnici se samo predaš sama sebi. In to je izjemen izziv, kajti podajaš se v
neznano, kjer ni garancij, kjer ni zemljevidov, kjer ne veš kaj in kako. In vendar potuješ s popolnim
zaupanjem vase, s popolnim vedenjem ,da si na najboljši možni poti. In da kreiraš svoje sanje.

Skozi DivineWoman Blueprint™ pomagam ženskam, ki so ujete v razdajanju sebe, ugajanju drugim, ki
čutijo izčrpnost ali notranjo praznino, ki so izgubile stik s svojo ženstvenostjo, da se povežejo s svojo
izvorno žensko esenco in zaživijo strastno in izpolnjeno življenje. DIVINE.SI

ZANI M I VOST I  - Ž IVL JENJSKO  POSLANST VO



1. maj od 16:21 do 3. maj do 20:26, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje  goleni, gležnjev.  Na te
dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

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

3. maj od 20:26 do 6. maj do 3:04, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah, tudi
želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov telesa v
teh dneh, deluje dvojno.

Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za
kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.
Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi
»zadane« z dvojno močjo.

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

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

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.
Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v
stanovanje.
Dober dan za pranje perila

6. maj od 3:04 do 8. maj do 12:10, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje napetosti
iz glave, živcev glave, zob, oči.

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

8. maj od 12:10 do 10. maj do 23:22, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah, vratu,
grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.
Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v
roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.
Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj
učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le
mogoče.
Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

V teh dneh je pove

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

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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10. maj ob 2:30 je mlaj v ozvezdju Bika.
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.

10. maj od 2:23 do 2:37 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko uporabimo
za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so vrat, zobje, grlo, glasilke, ščitnica, žrelo.
Nič ni treba kompliciratI. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi
omenjene predele telesa in to je to.

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

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

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

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

10. maj od 23:22 do 13. maj do 11:58, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke,
ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

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

Dober dan za zračenje stanovanja.

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

13. maj od 11:58 do 16. maj do 0:39, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev energij v želodcu, prebavnem
sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali
nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse
kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali
brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste
hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

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

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.
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16. maj od 0:39 do 18. maj do 11:34, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje energij v
srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte težkih
bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje, predstavljajte si, da
srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako celico vašega telesa in jo
napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so zaslužna, da nimate pokončne
drže v življenju.

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

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

18. maj ob 6: 36 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to
pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi
spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki
nam niso všeč.
Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način
obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se
lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.
Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se
ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega,
zoprno je le to, da to hočejo takoj.

18. maj od 11:34 do 20. maj do 19:08, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega trakta. To
se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit. Devica
vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh dneh boste
naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi  za odnose s svojo okolico, če boste spustili iz svojega življenja
ljudi, ki jih imate »v želodcu«.
Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj
vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere
lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.

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

20. maj od 19:08 do 22. maj do 22:56, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij v
ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

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

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

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

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

25. maj

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.

24. maj

od 22:56 do 24. maj do 23:50, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje  energije v spolne
organe, trebuh,  kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

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

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

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

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.
Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

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

ob 6:26 je polna Luna v ozvezdju Strelca. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene
navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se
ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih
področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem
ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

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

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

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo,
vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.
Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.
Zelišča, namenjena odpravljanju celulita, nabrana ob tej polni luni imajo dvakrat večji učinek delovanja kot
ponavadi.

od 23:50 do 26. maj do 23:29, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih,
jetrih, kolkih.

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

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.
Dober dan za čiščenje oken.

Velikodušnost, 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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26. maj

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

28. maj

31. maj

Nasveti za vrtičkarje:

od 23:29 do 28. maj do 23:49, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh,
sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede
svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim
življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga,
vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

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

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh probleme s
kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga,
krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit grizenja
nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti dnevi
idealni, da si privoščimo solne kopeli.

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

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

od 23:49 do 31. maj do 2:31, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje  goleni, gležnjev.  Na
te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

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

ob 20:59 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna
tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem,
kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju,
nas seveda meče iz ravnovesja.
Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je
razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

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

Gnojenje
Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah (do 10 maja in po 25. maju), zemlja lepo posrka
gnojilo in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro pronica skozi
zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.

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

Posebno opozorilo:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje
negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 10. maja in po 25. maju.

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

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

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

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

Od 10. maja do 25. maja je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem
obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne
gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno hitreje,
bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

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

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

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

Od 10. aprila in do 25. aprila naprej je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v
tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh
ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno
hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

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

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

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

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

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

Zvone

Posebno opozorilo:
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Kako izračunamo svojo prvo zvezdo?

1 VIZIONAR

2  PRIJATELJ

3  POBUDNIK

4  FILOZOF

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

Zdaj je čas za veselje. Dobili boste priložnost za zabavo in aktivnost. Polni boste energije in zelo dobro se
boste počutili. To je prijeten čas, primeren za druženje ob skodelici čaja ali kave, obisk koncerta ali bogato
večerjo s prijatelji ali v družinskem krogu. Organizirajte piknik ali dru

Začutili boste željo po druženju s prijatelji in znanci, kar vam bo ponudilo mnogo priložnosti za
komunikacijo in nove stike. Ljudje vam bodo radi priskočili na pomoč in pomembno je, da se jim primerno
zahvalite. Nekateri vaši projekti se zaključujejo in modro je, da si naberete moči za nove, s sprehodi v naravi,
ob vodi. Narava vas bo polnila in vas spominjala na lepoto trenutka, lepoto dru

Pomembno je, da ostanete z obema nogama na Zemlji in ohranite trezno glavo, še posebej pri
nakupih.
Kristali, ki lahko pomagajo: Kalcedon, Modri topaz

Energija meseca vam bo zelo domača, vendar ne bo dopuščala preveč kreativnosti. Kreativno izražanje vam
bo prišlo zelo prav, saj vam bo pomagalo, da se umirite in pogledate navznoter ter hkrati ne zapadete v
otopelost. Umirjenost bo ključnega pomena v tem mesecu, saj se lahko soočite s pravo malo notranjo
revolucijo. Izogibajte se impulzivnim reakcijam, ko se pojavi notranje nezadovoljstvo.

Pomembno je, da upoštevate svoje izkušnje in se odločate modro in po tehtnem
razmisleku. Mesec bo čas notranjih sprememb in pomembno je, da se o svojih skrbeh in strahovih lahko z
nekom pogovorite. Prijateljski pogovor vam bo dobro del. Pomembno je tudi, da se spo

Čas je za spremembe ugoden, vendar ob smotrnem načrtovanju.
Kristali, ki lahko pomagajo: Amazonit, Smaragd

Pokazalo se vam bo veliko možnosti in priložnosti. Do vas bodo pritekale nove situacije in nove izkušnje.
Brezskrbnost in dinamika vam bosta omogočili, da opravite veliko opravil, da zlahka komunicirate z ljudmi in
težave, ki se pojavijo razrešite zlahka ali pa jih v razreševanje predate drugim ljudem. Pomembno je, da ste v
svoji komunikaciji jasni in da si vzamete čas za pogovor s svojimi prijatelji. Jasnost bo klju

Zaradi intenzivnosti dogajanja okrog vas, je pomembno, da si vzamete dovolj časa za počitek.
Pretiravanje v nobeno smer ni modro in spro

Zelo opazni boste, zato bodite pozorni na to, kakšen vtis želite narediti na druge.
Zato se držite dogovorov, bodite točni in vedno urejeni.
Kristali, ki lahko pomagajo: Diamant, Herkimer diamant

To bo obdobje novih načrtov, videnj in ciljev, ki jih boste morda le zaslutili in se še ne bodo pokazali v celoti.
Po zelo aktivnem preteklem mesecu bo to nedvomno mesec počitka in notranjih vpogledov. Lahko se boste
počutili ranljive in boste imeli občutek, da je veliko težje komunicirati z ljudmi okoli vas. Začutili boste potrebo
po tem, da se umaknete vase in se morda posvetite meditaciji, umirjanju, branju knjig. Izjemno pomembno
je, da si dopustite, da se umirite, se sprostite, si vzamete

Vaša intuicija bo izjemno močna. Vaša fizična in mentalna moč pa
bosta zmanjšani, vaše telo potrebuje počitek a hkrati nežno razgibavanje. To je čas notranjih vpogledov,
soočanja s potenciali in talenti znotraj, zato bo navzven težko doseči kakršen koli napredek. Pomagajte si z
glasbo, poslu
Kristali, ki lahko pomagajo: Petalite, Selenit

ženje ob vodi, ki je vaš najljubši element
in vas podpira.

ženja in pomembnost tega
trenutka zdaj.

Še posebej je
pomembno, da v medsebojnih odnosih ne pozabite nase, kajti lahko se zgodi, da boste izzvani ravno tam, kjer
je vaša najšibkejša to

š žo bo v
tem mesecu dobrodošla.

šajte prijetno, umirjeno glasbo in dovolite, da se popolnoma sprostite.

čka.

čijete in si naberete
moči.

čnega pomena na
vseh področjih.

čanje skozi fizično aktivnost kot je plavanje ali skozi masa

čas za dolge sprehode v naravi. Ravno lepota narave
bo za vas v tem mesecu ključnega pomena.
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5  ZBIRALEC

6  VODJA

7  REŠEVALEC TEŽAV

8  MISLEC

9  ZVEZDA

Mesec bo od vas zahteval premišljeno delovanje. Verjetno boste še vedno čutili umirjenost, čeprav se bodo
stvari začele premikati naprej. Pomembno je, da se ne prenaglite, kajti prehitre odločitve se lahko izkažejo za
slabe in premajhna količina informacij vas lahko zaustavi na vaši poti. Zato je v tem mesecu idealno zbiranje
informacij, postavljanje načrtov in oblikovanje idej, še vedno pa ni preveč primerno, da nove ideje predstavite
drugim, ker ne boste dobili podpore, ki si jo želite. Počakati bo potrebno še en mesec, preden boste svoje
ideje predstavili v svetu. Načrtovanje in izobraževanje, branje knjig in zbiranje informacij pa so dejavnosti, ki
prinašajo rešitve za prihodnja obdobja. Tudi sprehodi v naravi vas bodo navdihnili in vam ponudili mnogo
odgovorov skozi nenavadna sre
Kristali, ki lahko pomagajo: Kunzit, Sugilit

To je čas novih začetkov. Čas, ko imate pretanjen občutek za ljudi. V odnosih boste spontani in prevzeli boste
pobudo za izpeljavo projektov in idej, ki ste jih postavili v prejšnjih mesecih.  V vas se je prebudilo novo
življenje in to bo srečen in entuziastičen mesec za vas. Imeli boste ogromno energije in novih idej. To je čas, ko
je napredek odvisen predvsem od vaše iniciative in vas samih, vendar ne pozabite na sprostitev, da ne boste
pregoreli. Vzemite si kak vikend samo zase, za sprostitev in u
Izkoristite ta čas za nove projekte in nove podvige. Zaupajte sebi in svojim notranjim občutkom, saj vas
energija podpira v hitrih in natančno premišljenih akcijah. Vendar pa bodite preveč nepopustljivi in ne silite
stvari za vsako ceno!
Kristali, ki lahko pomagajo: Jaspis, Tigrovo oko

Pred vami je mesec, ko se boste odločali kaj je tisto, kar vam ustreza in s čimer boste nadaljevali v prihodnosti
ter kaj je tisto, kar ni v skladu z vami in boste to opustili. Še vedno se bo veliko dogajalo in imeli boste dovolj
energije, da nadaljujete s projekti, ki ste jih že začeli. Začeli se bodo kazati prvi konkretni znaki vaše pretekle
dejavnosti. Okrepite dejavnosti na področjih s katerimi ste zadovoljni in opustite tista, ki niso obrodila sadov.
Pomembno je, da obvladujete skrajnosti pretirane samo kritike in samohvale. Vzemite si dovolj časa za
počitek in poskrbite zase, da ne bi pregoreli. Vaš občutek za lepoto je  povečan, počutili se boste srečni in
polni energije. Ob

Tudi aktivnosti v naravi so v tem poletnem mesecu za
Kristali, ki lahko pomagajo: Opal, Zeleni Kalcit

Mesec bo pokazal, kaj lahko naredite še bolje! Navidez vsakodnevne situacije vam bodo prinašale nove
možnosti spoznanj. Sporočila bodo prihajala zelo jasno in zlahka boste prepoznali, kaj je potrebno izboljšati ali
spremeniti. Zdaj je pravi čas, da se skušate iz vsake situacije kaj naučiti! To je čas za opazovanje in učenje.
Vendar pozor, to ni mesec primeren za radikalne spremembe in hitre preobrate, to ni čas velikih akcij.
Ostanite osredotočeni, bodite prisebni in mirni v tem mesecu. Prisotnost tukaj in zdaj je klju
Karkoli bi želeli spremeniti, počakajte do naslednjega meseca, ne delajte stvari »na vrat na nos«. Umirjenost
je za vas klju V tem mesecu utegnete srečati vam ljubo osebo iz vaše
preteklosti. Pogovorite se z njo!
Kristali, ki lahko pomagajo: Lepidolit, Zeleni turmalin

Prišel je čas, ko bolj kot razmišljanje pomaga premišljena, konkretna in organizirana akcija. To je čas žetve
tega, kar ste v preteklih petih mesecih sejali. Prišel je čas, ko boste z veliko lahkoto postorili vse tisto, kar ste
zadnjih nekaj mesecev dajali na stran. Opravite vsa dela kar se da sproti! Dobili boste potrditve preteklih
dejanj in finančno bo to mesec, ki bo uspešen, če ste svojo setev dobro zastavili. To obdobje od vas zahteva
premišljeno delovanje na področjih, ki ste si jih zastavili. Čas ni primeren za nove ideje in navdihe, raje delujte
v skladu z že zastavljeno smerjo. Uživajte sadove svojega preteklega dela in svoj čas posvetite stvarem v
katerih resnično uživate. U
Kristali, ki lahko pomagajo: Kianit, Obsidijan

čanja in na neobičajne načine.

čutek lepote povečajte z obiskom kak

čnega pomena.

čnega pomena pri vseh va

čite v svojem vsakodnevnem

živanje v aktivnostih, ki jih imate res radi.

šnega dobrega koncerta ali razstave v družbi tistih, ki
so vam najbližje. želene. Predvsem uživajte!

ših aktivnostih.

živajte v lepoti trenutka in lepoto poiš življenju.
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Dišave so pomemben del ritualov in meditacije že od nekdaj v vseh kulturah po svetu. Različne vonjave lahko
posameznike pripeljejo v različna stanja zavesti. V hitrem tempu življenja, ki nas ves čas preganja, je zato
koristno uporabiti kakršnokoli pomoč, ki se nam ponuja.

V meditaciji se lahko eterična olja uporabljajo na različne načine. Z njimi lahko mazilite, prav tako jih lahko
zmešate z vodo ter odišavite prostor. Nekateri olje najraje občutijo na svojem telesu, še posebej okoli točke
tretjega očesa. Morda vam bo najbolj ustrezala kombinacija metod. Priporočamo vam, da spodaj našteta olja
preizkusite v različnih kombinacijah ter opazujete morebitne spremembe.

1.Kadilo: Sveta dišava, če je kdaj obstajala, naj bi domnevno pomagala povečevati vero ter povezanost z
duhom.

2.Mira: Ena izmed ključnih vsebin eteričnega olja, mira, neposredno stimulira hipotalamus, hipofizo ter žleze,
ki pomagajo zmanjšati stres ter omogočajo večjo koncentracijo. Gre za očarljiv vonj, ki lahko pomaga
spodbuditi globoko duhovno “odprtje”, hkrati pa prinaša mir in tišino.

3.Cedrovina: Če se želite bolj jasno poglobiti vase, poskusite s cedrovino. Prav tako lahko pomaga osvetliti
vašo potrebo po meditaciji ter vas vrniti na duhovno pot, ki jo morebiti kdaj ogrožajo različne ovire.

4.Sandalovina: Gre za olje, ki je koristno pri zdravljenju, še posebej odlično je za lajšanje čustvenih/duhovnih
ran. Odpira srce ter pomaga krepiti zaupanje.

5.Vetiver: Omenjeno eterično olje je primerno za “prizemljitev” ter je lahko še posebej koristno, če ste
nagnjeni k izgubi koncentracije med meditacijo.

6.Neroli: Močan cvetlični vonj tega eteričnega olja vam lahko pomaga na poti do večjega samosprejemanja,
soočenja s strahovi ter sprejemanja del, ki jih zase preprosto morate storiti. Gre za neverjetno čuten ter
transformativen vonj, ki je lahko tudi navdih ustvarjalnosti, zlasti ker se nanaša na duhovne prakse.

7.Vrtnica: Vonj ljubezni - je tako humana kot božanska, je preprosto vonj, ki srce odpira za sprejem ljubezni, še
posebej ljubezni do samega sebe. Hkrati vonj vrtnice spodbuja močnejše povezave z lastnim duhovnim
svetom.

8.Žajbelj: Žajbelj je dišava, ki so jo pogosto uporabljali v številnih plemenskih kulturah. S specifičnim vonjem
zrak očisti ter iz njega odstrani negativne energije. Prav tako omogoča “prizemljitev” ter ponovno vzpostavitev
ravnotežja in energije.
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Vrsto let poslušamo o tem, kako maščobe niso zdrave in vendar nam ne povedo vse resnice. Obstajajo dobre
in manjdobre maščobe, vendar ne drži, da maščob ne bi smeli uživati. Pa poglejmo:

Dobre maščobe lahko uživate vsak dan:

Avokado - Najprimernejši vir maščob za telo. Avokado je v 70 odstotkih sestavljen iz vode, zato je še posebej
lahek za prebavo, zdravih maščob in mikrohranil. Jejte ga v kombinaciji s katerokoli drugo vrsto zelenjavo ali
virom škroba (riž, kruh, testenine itd.).

Olive - Tudi te telo prebavi z lahkoto, vsaj dokler izberete tiste, ki niso marinirane v oljih nižje kvalitete, kot so
razna rastlinska olja. Kupujte torej olive v vodi, slanici ali ekstra deviškem olivnem olju.

Surova semena in oreški - so polni hranilnih snovi in zdravih maščob. Vseeno pa so zelo kalorični in težje
prebavljivi, zato jih uživajte skupaj z zelenjavo in jih ne pojejte preveč. Če jih pred uživanjem namočite za vsaj
8 ur v čisti vodi, bodo nekoliko lažje prebavljivi, še bolje pa je, če jih fermentirate. Nikakor pa jih ne pražite, saj
visoka temperatura uniči zdrave maščobe v oreških - uživajte jih torej surove.

Hladno stiskana olja visoke kakovosti - olivno, mandljevo, laneno in olje makadamije so eni najboljših virov
zdravih maščob (omega-3 in omega-6, odvisno od posameznega olja). Uporabite jih za dresing na solati ali z
njimi prelijte kuhano zelenjavo in žita.

Kokosovo olje - Izvrstno za kuhanje in kot sestavina mnogih presnih receptov. To olje je eno redkih, ki ostane
stabilno tudi pri višjih temperaturah in ne postane žarko. Je tudi dober vlažilec za kožo!

Ekološko maslo - Maslo,  tako kot kokosovo olje, ostane stabilen tudi pri višjih temperaturah. Uporabljajte ga
zmerno in vedno poiščite tistega najvišje kakovosti in ekološkim certifikatom.

Slabe maščobe so tiste, ki se jim je bolje izogibati, kolikor se le da. Včasih ste jih skoraj primorani uživati
(solate v restavracijah so pogosto prelite z olji nižje kvalitete ali pa s takimi, ki so jih prej segrevali), vendar se
jim, kadar imate izbiro, le izognite. Telo jih namreč težko prebavi, zaradi žarkosti pa morajo tudi jetra delovati
pospešeno.

Praženi oreški in semena - Kot že veste, je semena in oreške najbolje uživate surove. Uživanje praženih namreč
pritiska na jetra, zaradi težje prebavljivosti pa se boste počutili težke in brez energije. Ko jih kupujte, vedno
preverite, ali so surovi ali praženi, vendar pazite: večina indijskih oreškov, četudi so označeni kot surovi, je
segretih, zato da jih lažje izluščijo. Prav tako se izogibajte arašidom, saj v telesu proizvajajo sluz in hranijo
glivična vnetja.

Olja slabše kvalitete ali tista, ki so bila predhodno segreta.

Maščobe živalskega izvora - predvsem nižje kvalitetno rdeče in delikatesno meso.

Naslednjim maščobam pa  se izognite za vsako ceno. Če ne omejite vnosa teh vrst maščob, bo vaše zdravje
trpelo.

Nasičene maščobe - vse cvrtje, mastni kosi mesa, procesirano meso, sladki pekovski izdelki, slanina,
pasterizirani mlečni izdelki itd.

Trans-nasičene maščobne kisline - Tiste, ki se naravno nahajajo v določenih živilih kravjega in ovčjega izvora,
niso problematične. Vendar trans-nasičene maščobe , ki jih najdemo v margarini in skoraj vseh pekovskih
izdelkih, tortah, krekerjih itd. so zdravju izjemno nevarne.

Vsak dan torej uživajte dobre oziroma zdrave maščobe, »slabe in zle« pa drastično omejite. Ne hitite
spreminjati svoje diete že prvi dan - spremembe uvajajte počasi, tako da se nanje lažje navadite. Vaše telo se
vam bo v prihodnjih mesecih pošteno zahvalilo!
Vir: ekomagazin.si
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Sprva se sliši kot nesmisel, vendar pa se kasneje, ko izvemo več, zavemo, da je Svetovna zdravstvena
organizacija isto sestavino skušala prepovedati že pred desetletji. Prav tako na škodljive vplive te sestavine že
dolgo opozarja na stotine zdravnikov, raziskovalcev in znanstvenikov. Gre za sestavino, ki poleg vsega,
povzroča še raka, prirojene hibe, bolezni srca, sladkorno bolezen ter mnoge druge bolezni, ki se lahko končajo
s smrtjo.
Pravzaprav ta snov povzroča propadanje človeških celic, eno za drugo, saj uničuje poroznost ter prožnost
zdravih celičnih membran. Povedano z drugimi besedami, proces je podoben uničevanju telesa od znotraj
navzven.

O kateri sestavini govorimo? O hidrogeniziranih oljih, seveda. Živilska podjetja (ter z njimi tudi vladni
regulatorji) že desetletja lažejo o uporabi hidrogeniziranih olj ter nas prepričujejo, da so te škodljive snovi ne
le varne, temveč da so za naše zdravje celo boljše od drugih virov maščobe, npr. masla. Danes seveda vemo,
da vse to ni bilo nič drugega kot globalna prevara, napad na znanost s strani proizvajalcev živil, ki so poskušali
pridobiti potrošnike s svojimi izdelki, kot so razne marganire, prelivi ali krekerji za prigrizek.

Vseeno je ta prevara ponovno izpostavljena v svežem poročilu Mika Adamsa (Health Ranger). Slednje razkriva
resnico o hidrogeniranih oljih:

Neprijetno resnico o tem, kako hidrogenizirana olja povzročajo raka, prirojene hibe, bolezni srca, sladkorno
bolezen, bolezni jeter ter še veliko več.

Zgodbo o korupciji ter tem, kako so velike korporacije povezane z vladami, ki še naprej dovoljujejo uporabo
smrtonosne sestavine pri oskrbi s človeško prehrano.

Kako hidrogenizirana olja spreminjajo strukturo ter fleksibilnost celičnih membran v vašem telesu in kako
uničujejo eno celico za drugo ter slabšajo vaše zdravje.

Kako in zakaj so vam o nevarnosti te sestavine lagali in kako lahko sebe ter svojo družino nemudoma
zaščitite pred to substanco, ki povzroča malo morje bolezni.

Razkriti vam bodo pravi razlogi o tem, zakaj živilska podjetja uporabljajo hidrogenizirana olja (namig: razlog
se nikakor ne skriva v skrbi za zdravje, temveč v profitu).

Poimenovani bodo izdelki, ki najverjetneje vsebujejo hidrogenizirana olja ter podani nasveti za nakupe bolj
zdravih alternativ.

Razloženo bo nekaj o povezavi med hidrogeniziranimi olji ter bolnimi otroki oz. težavami z agresivnim
vedenjem, težavami pri učenju ipd.

Omenjena bo povezava med hranjenjem hišnih ljubljenčkov z izdelki, ki vsebujejo hidrogenizirana olja, ter
krutostjo do živali.

Izvedeli boste tudi, kako lahko obnovite zdrave celične strukture v celotnem telesu, začenjši z eno celico
naenkrat.

Podani bodo predlogi za zdrava alternativna olja, ki jih je pametneje uživati kot hidrogenizirana.
Izvedeli boste tudi, kako bo izogibanje hidrogeniziranim oljem drastično izboljšalo vaše možganske funkcije:

spomin, kreativnost, jasnost misli in še veliko več.
Podani bodo tudi razlogi, zakaj so nekateri zelenjavni prelivi ali priljubljena margarina proizvodi, ki pomenijo

počasno izvajanje samomora.
Izvedeli boste še, kako so hidrogenizirana olja povezana s sladkorno boleznijo: samo 2-odstotno povečanje

vnosa trans maščobnih kalorij poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni za 39 odstotkov.

Poleg tega je vključenih tudi nekaj citatov uglednih zdravnikov ter avtorjev, ki so že spregovorili o
hidrogeniranih oljih. Prebrali boste nekaj najbolj zanimivih citatov, ki vam bodo pomagali odpreti oči v zvezi s
to smrtonosno sestavino.

Kako nevarna je ta sestavina za vaše zdravje? Preletite seznam naslednjih škodljivih zdravstvenih učinkov, ki jih
povzročajo hidrogenizirana olja in so objavljeni v omenjenem prispevku:

neposredno spodbujajo bolezni srca
spodbujajo razvoj raka: raka dojke, raka prostate, raka debelega črevesja
povzročajo nizko težo novorojenčkov
zvišujejo LDL (slabi) holesterol ter nižajo raven HDL (dobri) holesterola
zvišujejo raven krvnega sladkorja ter spodbujajo pridobivanje telesne teže
ovirajo absorbcijo esencialnih maščobnih kislin in DHA
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slabijo delovanje možganov ter poškodujejo možganske celice
pospešujejo rast tumorjev
pospešujejo napredek sladkorne bolezni tipa 2
slabijo funkcioniranje imunskega sistema
spodbujajo pomanjkanje pozornosti pri hiperaktivnih posameznikih
slabijo razvoj možganov pri zarodkih
povzročajo bolezni žolčnika povzročajo bolezni jeter
na leto v ZDA ubijejo okoli 30.000 ljudi
povzročajo krvne strdke
zavirajo naravno telesno proizvodnjo hormonov za lajšanje bolečin
povzročajo nastanek prostih radikalov, ki spodbujajo vnetja
ustvarjajo prehranske primanjkljaje zdravih olj ter esencialnih maščobnih kislin
spodbujajo cistično fibrozo
znižujejo esencialne maščobne kisline v materinem mleku
pri doječih materah spdbujajo aterosklerozo
so vzrok za različne bolezni dlesni ter gnile zobe
znižujejo vnos kisika
povzročajo neplodnost
neposredno škodujejo žilam
povzročajo visok krvni tlak
slabijo celične stene ter celične strukture
povzročajo prhljaj ter akne

Vir: NaturalNews
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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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040 503 895
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