SIMBOLI

Vilinski simboli nam pomagajo uresni~iti ‘elje in lep{ati ‘ivljenje

Simboli za energijo
A

li energi~ni pevki Neishi mo~
dajejo tudi vilinski simboli? O
svoji izku{nji z njimi je spregovorila na predstavitvi knjige Vilinski
simboli – Za~ni? V~eraj! Avtorica knjige je Maya Peron, podobo pa jim je
vdihnila Marjetka Jer{ek. Z njihovo
uporabo lahko veliko la‘je in hitreje
dose‘emo svoje cilje, uresni~imo svoje
‘elje in ‘ivimo kakovostno ‘ivljenje,
pravi Peronova.
Neisha je povedala, da verjame v
mo~ simbolov, saj ima vse svojo vibracijo. Simboli so zato, »da nekaj vle~ejo
nase …« Ko ob po{kodbi kolena ni
vedela, kako naj si pomaga, da bo ~im
prej okrevala, si je narisala vilinske
simbole za zdravje, celjenje in spanje.
Kmalu je utonila v spanec, zjutraj pa
njeno koleno ni bilo ve~ ne bole~e
ne zate~eno. Ali lahko pomagajo
tudi v zasebnem ‘ivljenju, si je rekla,
presene~ena nad njihovim u~inkovanjem. In si je radovedna, kaj se bo
zgodilo, narisala {e simbol za ljubezen. »V pol ure so me poklicali trije
mo{ki, ki bi si jih vsaka ‘enska ‘elela
…,« je razkrila.
»Ne vem, ali lahko te uspehe pripi{em le simbolom, verjetno gre
tudi za mo~ mojih misli, saj vedno
stoodstotno verjamem v tisto, kar
delam,« pristavlja. Ne dvomi pa v

naslednje: »Vibracije simbolov so nekaj,
~esar ne smemo zanemariti, saj lahko z
njimi oplemenitimo svoje namere, ‘elje.«

KLJU^I ENERGIJ
Avtorica Maya Peron je v knjigo po
abecednem vrstnem redu nanizala 77 vilinskih simbolov za razli~na ‘ivljenjska
podro~ja in kakovosti, med njimi za sre~o, zdravje, svobodo, samozavest, privla~nost, ne‘nost, materializacijo, spravo, denar in uspeh. K vsakemu je dodala
razlago pomena in opis energije, katero
pooseblja. V knjigo je vpletla tudi 29
zgodb ljudi, kako so jim ti simboli spremenili ‘ivljenje.
Razgrinja, da je sicer poznanih kar
okoli dvesto razli~nih vilinskih simbo-

lov, od katerih ima vsak svojo vibracijo.
Povezovanje s simboli naj bi prispevalo
k osebnostnemu razvoju in duhovni rasti, hkrati pa naj bi njihovemu uporabniku pomagalo priklicati ljubezen, sre~o,
zdravje, zaupanje, mo~, bogastvo, pogum, prijaznost, radost in druge vrednote ‘ivljenja.
Z vilinskimi simboli se je prvi~ sre~ala pred leti. Njihova u~inkovitost jo je
tako prevzela, da se je povezala z njihovo avtorico Marjetko Jer{ek in se z njo
dogovorila za sodelovanje. Leta 2008 je
postala edina nosilka avtorskih pravic
vseh vilinskih simbolov in tako tudi njihova ambasadorka. Najprej jih je oblikovala v amulete in pri~ela {iriti med ljudi,
saj ~uti to kot svoje poslanstvo. Amulete
izdeluje {e sedaj, snuje pa tudi vedno novo uporabo simbolov {e na
drugih izdelkih.
Razlaga, da so vilinski simboli
klju~i energij, s pomo~jo katerih lahko vsak zavestno prenese energije
iz vi{jih ravni v snovni, fizi~ni svet.
Z njihovo uporabo veliko la‘je in hitreje dose‘e svoje cilje, uresni~i svoje
‘elje ter ‘ivi kakovostno ‘ivljenje.

ENERGIJA SLEDI MISLI

VILINSKI SIMBOLI – Na delavnici, ki jo bo imela Maya Peron 26.
februarja, boste spoznali globlji
pomen vilinskih simbolov, njihovo
podporno mo~ in njihovo uporabo
v praksi.
Info: 041/677 089, www.misteriji.si
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Maya Peron s svojo knjigo

»Simboli nam pomagajo, da smo
bolj zavestni, budni in ustvarjalni.
Povrnejo nam stik z na{o notranjo mo~jo in vero v magijo vsakdanjega ‘ivljenja. Vrnejo nam izgubljeno upanje
in nas spremenijo v ~arovnike svoje
usode. S klju~i energij magnetiziramo zamisel. Dovolj je le namera, da
simbol uporabimo, in se tako odpremo izbrani energiji. Na{a podzavest
poskrbi za vse drugo. Energija vilinskih simbolov je kot laserski ‘arek:
fokusira pozornost, energijo, lu~ …«
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SIMBOLI

ZA ENERGIJO

Amulet za zdravje

Amulet za nov za~etek

Amulet za denar

Amulet za u~enje

Amulet za harmonijo

Amulet za zmanj{evanje

Amulet za ljubezen

Amulet za obilje

Amulet za privla~nost

Amulet za samozavest

Amulet za sre~o

Amulet za uspeh

Amulet za varnost in za{~ito

Amulet za vrata dimenzij

Amulet za zaupanje

Amulet za odpu{~anje, pozabo

Izbrani amulet, ki je izdelan iz posebne zmesi kovin – velik je 30 milimetrov, prilo‘ena pa je tudi vre~ka – lahko naro~ite na www.misteriji.si
ali 051/307 777 po 11,90 evra.

Simboli naj bi resonirali z desno polovico mo‘ganov in jo tudi krepili.
Zakaj simboli delujejo, pojasni {e z
drugega zornega kota:
»Energija sledi misli. To je eden najpomembnej{ih ezoteri~nih zakonov in
okultna resnica, na podlagi katere lahko
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razlo‘imo osupljivo delovanje vilinskih
simbolov.«
In kako ~lovek simbole uporablja? »Z
jasno namero ga hranite ~im bli‘e telesu
na podro~ju svoje avre. Spravite ga v
‘ep, torbico, denarnico in zve~er pod
blazino, da lahko {e med spanjem pozi-

tivno deluje na va{o podzavest. Lahko
ga ve~krat vzamete v roke in ga v mislih
prosite za pomo~, ob tem pa nekajkrat
izgovorite njegovo ime.« Da se energije
pozornosti preve~ ne razpr{ijo, avtorica
priporo~a uporabo do pet razli~nih
simbolov hkrati.
C. Z.
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