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Magičen dan 8.8.: Portal Levja vrata in MLAJ v levu 

8.8. bo verjetno eden najbolj magičnih dni tega meseca, saj prinaša visoko frekvenčno 

energijo. 

6. 8. 2021 

Vsako leto se Sonce, Zemlja in zvezda Sirius premikajo v specifičnih točkah in aktivirajo 

portal imenovan Levja vrata. Portal je odprt med 26. julijem in 12. avgustom, najmočnejši pa 

je 8. avgusta – na ta dan lahko prejmemo obilje močne energije. Da se portal aktivira, se 

mora Sonce poravnati z zvezdo Sirius. Sirius je duhovno sonce z višjo božansko modrostjo, 

zato se takrat energije okrepijo, na Zemlji pa lahko prejemamo energijo obeh nebesnih 

teles. Moč Sonca se združi z močjo duhovnega sonca Siriusa, zato smo deležni močne 

svetobe in visokih energij. Sirius - naše duhovno sonce se zopet pojavi na nočnem nebu. 

8.8. je tako verjetno eden najbolj magičnih dni tega meseca, saj prinaša visoko frekvenčno 

energijo. To energijo lahko uporabimo za uspešno manifestacijo, zdravljenje, duhovno delo... 

Če nismo dovolj pozorni nase, pa nas ta energija zlahka tudi pahne v stanja intenzivnih oz. 

okrepljenih čustev oz. v napetost, tesnobo, anksioznost...  

Ta energija spodbuja duhovno prebujenje, prinaša nove uvide, zavedanja in dviga zavest 

Zemlje. Portal je v znamenju osmice, ki ponazarja neskončnost, moč in povezavo z 

božanskim, novo rojstvo in višje resničnosti. 

Portal Levja vrata spodbuja razjasnitev tega, kaj naredi naše življenje zares vredno. Prav tako 

pa, da odstranimo energetsko nesnago iz teles. 

Najbolje, da uporabite to energijo tako, da dobro poskrbite zase in ste nežni do sebe. 

Postavite namere/želje za prihajajoče mesece. Lahko si tudi zapišete cilje.  

Na isti dan, 8. 8., pa se dovrši tudi mlaj v levu, in sicer ob 15:50 uri. Pričenja se nov lunin 

cikel pod vplivom portala Levja vrata. 

Veliko starih civilizacij je opazovalo vzhajanje zvezde Sirius v veri, da gre za močen čas 

prerojevanja, obilja in duhovnega napredka ter premika v višje stanje zavesti.  

Število 88 predstavlja neskončnost, duhovno inteligenco in DNK aktivacijo. Na ta dan naj bi 

integrirali visoke frekvence Siriusa.  

Energija Siriusa je ključ, ki nam pomaga odkleniti višje zavedanje svoje usode, odkrivajo se 

nove plasti naših dušnih dogovorov, zaradi katerih smo prišli na ta svet.  



Letošnji portal Levja vrata je dodatno poseben zato, ker sovpada z mlajem v levu. Vsa 

energija je dodatno okrepljena. Tudi naša sposobnost manifestacije je zato povečana.  

Povežite se s seboj in razmišljajte o tem, kaj si želite ustvariti v življenju, naj želje pridejo iz 

srca. Najbolje pa je, da se zavestno povezujemo s svojo dušo, saj tedaj dosežemo nov nivo 

svobode in moči. Namesto torej, da si želimo in zahtevamo stvari ter pišemo svojo listo željo, 

smo odprti in s popolnim zaupanjem v najvišje dobro sprejemamo, kar pride naravno na 

našo pot.  

Nesigurnost je del življenja, in čeprav je včasih neprijetna, drži pravilo - ko so stvari 

nesigurne, je vse mogoče.  

V tem času so meje med dimenzijami tanjše, zato lažje vzpostavimo stik z dušami v 

onostranstvu in z našimi vodniki.  

Aktivira se levja energija v nas, to pa je odlična priložnost, da najdemo notranjo samozavest, 

premaknemo meje in začutimo brezmejne potenciale svojega bitja.  

Definitivno to ni čas, ko bi bili "majhni" in se držali v udobju. To je čas za pogum, za resnično 

moč. Za ponosno sprejemanje tega, kdor smo, od kod prihajamo in za zaupanje v 

popotovanje, ki leži pred nami.  

Levja energija prihaja iz srca, zato pozabite na ego in delujte z energijo srca. Naj bo vaše 

srce vaš vodnik.  

Vir: foreverconscious.com 

 

9 stvari, ki jih prinaša odpiranje Levjih vrat (8. 8.) 

8. dan v 8. mesecu je v numerologiji zelo duhoven datum. Simbolizira neskončnost in 

brezmejnost naše duše. 8 je število moči in zavesti. Dvojno število 8 pa označuje odličen 

čas za krepitev in čiščenje energije.  

A ne gre zgolj za numerološko poseben dan, tudi astrološko se dogaja nekaj posebnega. 

Portal Levja vrata je odprt od 26. julija do 12. avgusta, 8. avgusta pa je njegova energija 

najbolj močna oz. na vrhuncu. 

Sirius je fiksna zvezda v konstalaciji Raka in poznana tudi kot naše duhovno sonce.  

Naši predniki so verjeli, da predstavlja vrata v nebesa oz. je dom višje vibracijskih bitij. Verjeli 

so tudi, da njena energija prinaša povečano modrost, s katero se lahko poveže tudi človek na 

Zemlji, ko Sirius močno sveti na nebu.  



Tako kot Sonce omogoča življenje našemu fizičnemu življenje, Sirius omogoča življenje našim 

duhovnim telesom.  

Zato lahko odpiranje portala Levja vrata prinese prebujanje in dvigne našo zavest.  

9 stvari, ki jih prinaša odpiranje Levjih vrat: 

1. Zdravljenje srca - portal Levja vrata aktivira srčno čakro. To pomeni, da se lahko mnoge 

stare čustve rane celijo in zdravijo v tem časovnem obdobju. Osvobajamo se občutkov 

žalosti, obžalovanja, krivde...   

2. Odpiranje tretjega očesa - krepi se intuicija. Bolje vidimo in razumemo svet.  

3. Prebujanje manjših, "neznanih" čaker - mnoge čakre se lahko odprejo in pretok energije 

postane svobodnejši. Dojamemo lahko novo modrost in poveča se naše duhovno znanje.  

4. Prisotne so visoke energetske vibracije - dobimo vizije in lažje se aktiviramo v 

uresničevanju naših ambicij. Pomembne uvide lahko prejamamo skozi sanje ali v stanju 

umirjenosti in meditacije.  

5. Povečana vez z Univerzumom - lažje prejemamo signale, sporočila in opozorilne znake, ki 

jih pošilja vesolje. Lahko dobimo tudi razna sporočila naših pokojnih prednikov ali pa od 

naših duhovnih vodnikov na najbolj nenavadne načine. Bodite odprti za čudeže.  

6. Svoboda - imamo povečan občutek notranje svobode in želimo govoriti ter poslušati 

resnico.  

7. Tehnologija - to je tudi dobro obdobje za delo s tehnologijo, za delo na internetu, 

odpiranje novih spletnih strani, aplikacij ipd.  

8. Krepi se energija miru. Mir pa najlažje občutimo, če preživljamo čas v naravi.  

9. Ustvarjalnost - lahko se pojavi neverjetna kreativna energija, ki nam lahko izjemno 

pomaga v življenju.  

Želimo vam, da pod magijo portala Levja vrata dobite posebno moč, s katero se bolj 

povežete s seboj in s celotno stvarostjo.  

Vir: foreverconscious.com 

AVGUST - čas hitrejšega manifestiranja 

Avgust bo vse prej kot počasen mesec. Lažje bomo dosegali svoje cilje in se hitreje odločali. 



Zdaj je zelo pomembno prepoznavati kaj deluje in kaj ne ter česa si morda več ne želimo. 

Zatorej bodite čuječi in opazujte sebe. Včasih se naše želje in potrebe ter obveze spremenijo 

brez da bi mi sami to opazili. 

Avgust 2021 bo mesec spreminjanja prioritet in vrednot 

Predvsem pa odločnosti in dviga odličnosti. Govorimo o času hitrejšega manifestiranja – 

zato previdno komu namenjate energijo in pozornosti. Morda pa lahko za nekaj časa 

prenehate z določenimi projekti, da bi se posvetili bolj perečim temam. Mnogokrat si 

preprosto preveč naložimo naenkrat. 

Nasvet meseca: Vedno znova sebe sprašujte česa si želite in zakaj. 

Stabilnost ali rast 

Zdelo se bo, da več ne vemo, česa si želimo. Želeli si bomo spremembe, ampak obenem 

življenja kot je bilo. Kot bi želeli obenem stopiti naprej in nazaj. Zato je zelo pomembno, kaj 

je tisto, kar vas polni, krepi in v kateri smeri si želite rasti, razvijati in uspeti. 

Strahovi preteklosti in prednikov 

Vse več raziskav dokazuje, da se v našem DNK nahajajo zapisi travm naših prednikov. Leto 

2020 je na nek način pritisnilo na strah pred smrtjo, pred vojno in groznim trpljenjem, kar bi 

lahko razložilo drastične reakcije nekaterih (nakupi 50 kg moke itd.). Avgusta sicer ne 

govorimo o podobno močni energiji, a vseeno bi se lahko pojavil nepojasnjen strah in 

dvomi. Če se vam to zgodi, si pomagajte z dejstvi in se tako umirite. 

Polaganje novih temeljev 

So dnevi, ki nas podpirajo v polaganju novih temeljev. Avgusta se bo pokazalo kateri temelji 

našega življenja so trhli in kateri odnosi so v zadnjem času zgnili. Ne bojte se trenutkov 

resnice, saj vam pomagajo živeti bolj avtentično. Kaj ni bolje poznati resnico, čeprav boli, kot 

živeti v laži? 

Ne zamudite novega zagona 

Avgusta bomo lažje dosegali svoje cilje in se hitreje odločali. Zdaj je zelo pomembno 

prepoznavati kaj deluje in kaj ne ter česa si morda več ne želimo. Zatorej bodite čuječi in 

opazujte sebe. Včasih se naše želje in potrebe ter obveze spremenijo brez da bi mi sami to 

opazili. 

Obdajajo nas močne energije števila 8 

Celoten avgust bo mesec močnih energij, zato nam impulzivnost ne bo neznana. Izbirajte 

tisto, česar si dolgoročno želite v življenju. Obstaja možnost, da bi zapadli v dramo, strah, 



dvome preteklosti in potrebo po dokazovanju svojega prav. Ego nam bo definitivno nagajal v 

tem času. 

Ringa ringa raja, ego nam spet nagaja 

Ego se bo oglasil, pretkano zakrinkan v občutek potrebe po pravičnosti. Naj vas ne preseneti, 

če bodo nenadoma osebe, katere sicer nimajo besede v vašem življenju, pričele zahtevati od 

vas, da ste jim bolj podobni. Bodimo v vsakem trenutku čuječi in se potrudimo ne biti 

podobno zahtevni. Vsak se sam za sebe odloča in izbira. Tako drugi kot vi, vsi imamo to 

pravico. Prišli bodo dnevi, v katerih bomo težje sprejemali drugačnost, za katero bi lahko 

menili, da je škodljiva. 

Čas je za korak naprej 

Korak naprej se prične z odločitvijo. Z izbiro. Bližamo se letu 2022, ki bo še posebej močno. 

Odločajmo se kvalitetno. Izbirajmo pot, ki prinaša mir, ljubezen, zdravo povezanost in višji 

namen. Izbirajte tako, da si boste čez dvajset let hvaležni in ponosni nase. 

www.lili-sorum.com 

Z Ljubeznijo za vas, LiLi SoRuM 

 


