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Livets spiral er ikke alene en ny og epokegørende tidsudmåling for årets gang, hvor de 365 dage er inddelt i
36 “fest” á 10 dage, fordelt på tolv “livsveje” i forskellige flammefarver, den er også en forbindelse til og
afstemning efter det kosmiske lys og dets specielle kvaliteter, som tilflyder Jorden og dens liv igennem året.

Livets Spiral er udgivet i to særskilte album i A4 størrelse, et for naturens livsudtryk for den nordlige
halvkugle, som repræsenterer planetens mere maskuline del og et album for den sydlige halvkugle, som

repræsenterer planetens mere feminine halvdel. Således bliver Jordens to halvkugler, som altid har modsatte
årstider, på balanceret og faktuel vis repræsenteret ud fra deres komplementære lysindstrømning og udtryk i

den helhed de sammen udgør i planeten Jorden.

Livets Spiral er genskabt af Casandra, som har arbejdet på den siden år 0 (2000) og flere og flere lever i dag
lever efter Livets Spiral, som løfter bevidstheden og frisætter den enkelte fra den gamle kalender fra oldtidens
Rom. Livets Spiral er et udtryk for, hvordan tiden måles i det liv vi lever i dag, på vej ind i en gylden kultur.

På et år er der 12 livsveje, opdelt i 36 fest, der hver har 10 døgn. De 10 døgn i en fest er en lovprisning og
udvikling af henholdsvis evigheden, sindet, hjertet, kreativiteten, livslysten, skønheden, freden, lyset,

visdommen og renheden, som dagene er navngivet efter.

Hver fest er en lovprisning af livets og årstidernes skiftende flammefarver i de 12 livsveje, som følger Jordens
vandring omkring solen. Sommersolhverv, vintersolhverv, efterårsjævndøgn og forårsjævndøgn fejres med
skabelse af store visioner for de kommende tre livsveje og med atma livstrædanse. Livet leves i soltid i

naturen, urene stilles ikke til industriens sommertid.

De gyldne kulturer har forbindelse til 120 højtudviklede solsystemer, som i forhold til Jorden ligger dybt inde
i Mælkevejens spiral. De 120 atmamalerier og atmaessenserne, som er fremstillet af Casandra, har forbindelse

til disse solsystemer.

Flot ny udgave af evighedskalenderen Livets Spiral – Naturens livsudtryk på den nordlige halvkugle.

 

Forlaget skriver:

Livets spiral er ikke alene en ny og epokegørende tidsudmåling for
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Livets Spiral er genskabt af Casandra, som har arbejdet på den siden
år 0 (2000) og flere og flere lever i dag lever efter Livets Spiral, som
løfter bevidstheden og frisætter den enkelte fra den gamle kalender
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solen. Sommersolhverv, vintersolhverv, efterårsjævndøgn og
forårsjævndøgn fejres med skabelse af store visioner for de

kommende tre livsveje og med atma livstrædanse. Livet leves i soltid
i naturen, urene stilles ikke til industriens sommertid.

De gyldne kulturer har forbindelse til 120 højtudviklede solsystemer,
som i forhold til Jorden ligger dybt inde i Mælkevejens spiral. De

120 atmamalerier og atmaessenserne, som er fremstillet af Casandra,
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