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Novo staro življenje
Ana Malenica je astrologinja že štirideset let, njeno delo jo pripelje tudi do oseb, ki doživljajo 
težavne položaje in v njej sprožijo potrebo, da se mora zanje ne vso moč truditi. Lani je zagle-
dala luč sveta njena knjiga Človek sveta vladar, denar njegov ječar, v njej je opisala svoja razmi-
šljanja v želji, da bi postal ta svet boljši. S somišljeniki napada sisteme korporacijskih družb in 
opozarja na nepravične odnose, je tudi idejna voditeljica projekta Objemi me in stopi naprej. 
»Dogodki okoli nas silijo v razmišljanje, da je to čas velikih sprememb in nihče več se ne bo mo-
gel ogniti temeljiti preobrazbi,« je dejala pred letom dni, ko še ni vedela, da prav njo čaka velika 
preskušnja. Z njo smo se pogovarjali o svetu, ki nas čaka po smrti, o angelu varuhu in motivu, 
ki jo je prignal nazaj v življenje.

 ▶ Pred letom dni se vam je zgo-
dilo nekaj usodnega, zastalo 
vam je srce. Ali vas je rešila ura-
dna medicina? 

Sem ena izmed tistih, za katere 
medicinske statistike pravijo, da se pri 
dveh osebah izmed tisoč srce ustavi 
iz neznanih vzrokov. Čeprav spoštu-
jem tiste, ki delajo v uradni medici-
ni, in sem hvaležna za vse, s čimer so 
mi pomagali pri oživljanju, medtem 
ko sem bila v komi in tudi pozneje, 
ko sem se zbudila, pa – v nasprotju z 
medicino – le sama poznam resnični 
odgovor, zakaj se mi je srce ustavilo. 
Če bi zdravniki uradne medicine pri 
zdravljenju uporabljali tudi karmično 
diagnostiko, bi moj kardiolog vedel, 
da so pogoji za to, da se je moje srce 
ustavilo, nastali pred veliko leti in da 
niso povezani niti s povišanim tlakom, 
holesterolom ali kako srčno okvaro. 
Zdravniki v Sloveniji, drugače kakor v 
nekaterih drugih državah v Evropi in 
svetu, nočejo razumeti in ne priznava-
jo niti psihosomatike niti alternativ-
nih načinov zdravljenja. Proti temu se 
odkrito bojujejo in večina jih naredi 
vse, da bi bolnike prestrašila z opo-
zorili, da je alternativno zdravljenje 
škodljivo. Jaz priznavam ene in druge. 

Še bolj kakor uradna medicina bedi 
nad menoj prav sila, ki je tudi ustavila 
moje srce. Ta sila še vedno spremlja 
moje življenje in me nenehno nadzi-
ra, ali sem res dojela vse vzroke, za-
kaj sem bila poklicana na romanje na 
drugi svet. Moje življenje, tako kot vsa 
druga človeška življenja, je dolga ce-
sta, na katero sem ob rojstvu stopila z 
dovoljenjem višje sile. Hoja po njej se 
za vse ljudi konča z umiranjem in tudi 
to se zgodi le z dovoljenjem višje sile. 
Izkušnje, ki si jih nabiramo pri tem, ko 
se peljemo po cesti življenja, so naše 
plačilno sredstvo, z njimi plačujemo 
cestnino. Neozdravljive bolezni in ne-
opredeljena stanja – in tako tudi moja 
ustavitev srca −, je najvišja življenjska 
cestnina, ki jo lahko človek plača. 

 ▶ Pred infarktom ste opozarjali 
ljudi na spremembe. Kaj se vam 
je dogajalo? 

Nekaj mesecev pred infarktom 
sem se mentalno zelo dobro zavedala, 
da sem vstopila v globlji proces, ki bo 
od mene zahteval davek, če ne bom 
storila kaj več, da bi tudi v praksi spre-
menila svoje vedenje in svoj odnos 
do življenja. Prav to, da nisem začela 
hitreje delovati v duhu te spremem-

be, je povzročilo, da sem romala na 
drugi svet. Teden pred infarktom sem 
imela predavanje na Sejmu ezoterike v 
Opatiji, govorila sem o spremembah, 
ki nastanejo pri vsakem človeku, ko se 
zgodi druga inventura planeta Saturn, 
med oseminpedesetim in šestdesetim 
letom. Opozarjala sem sebe in druge, 
svoje poslušalce, na kaj moramo biti 
pozorni od tedaj, ko je Saturn v začet-
ku oktobra 2012 prestopil iz zname-
nja tehtnice v znamenje škorpijona. 
Svojo družino sem pripravljala, da se 
mi bo zgodilo nekaj, kar bo za vedno 
spremenilo mene in tudi njih. Niso 
me jemali resno, čeprav so bili vajeni, 
da nisem nikoli govorila »v prazno«. 
Zastoj srca je bila moja najhujša pre-
skušnja. Verjetno je zaradi tega višja 
sila poskrbela, da sem bila nekako 20 
ur prej, preden se mi je srce ustavilo, 
izločena iz dogajanja, zato se ne spo-
mnim, kaj se je zgodilo. Vse, kar vem 
o tem, kar se je dogajalo od nedelje 
popoldan do ponedeljka do 14. ure, 
ko sem poklicala pomoč, so mi pove-
dali drugi. Mama, moj angel varuh, ki 
me je ves čas mojega romanja na dru-
gi svet »gostila«, mi še vedno ne želi 
povedati, kaj se je v resnici še dogaja-
lo v noči pred infarktom, ko sem bila 
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sama. Pravi mi, da še ni čas za to spo-
znanje in da bi to škodovalo mojemu 
zdajšnjemu zemeljskemu življenju.

 ▶ Ko ste bili klinično mrtvi, so 
vas oživljali. Kakšne so bile po-
sledice?

Človekovo telo je prepleteno z ob-
čutljivo energijsko mrežo. Moja mre-
ža je bila poškodovana zaradi posegov 
oživljanja, ki so jih uporabili zdrav-
niki. Tako kot vsako agresivno far-
macevtsko zdravilo, ki ko zdravi neki 
bolezenski simptom, obenem poško-
duje tudi nekaj zdravih funkcij druge-
ga organa (v medicini označujejo to 
kot stranske učinke), tudi poseg oži-
vljanja človeka lahko poruši njegovo 

energijsko ravnotežje. Trenutno sem 
še vedno na stopnji, ko popravljam 
svojo energijsko mrežo in si skušam 
telo in duh znova povezati v celoto, 
kot sta bila povezana pred infarktom. 
Pred boleznijo sem se pripravljala, da 
bi odšla v Rusijo in se dodatno izo-
braževala iz karmične diagnostike pri 
ruskem zdravilcu in raziskovalcu N. S. 
Lazarevu. Želela sem se izobraževati 
tudi na inštitutu, kjer se ukvarjajo z 
uravnotežanjem energijske mreže po 
metodi dr. Grabowojeva. Med biva-
njem v komi sem pridobila potrebno 
znanje, kako zdraviti energijsko mre-
žo. Mogoče vam bo zvenelo pretira-
no, ampak prepričana sem, da bi se iz 
kome prebudila tudi, če ne bi zdrav-
niki ničesar počeli z menoj. Razlog za 
to je zelo preprost. Ko se mi je srce 
ustavilo, ura, na kateri je nastavljen 
čas moje smrti, še ni bila pripravljena.

 ▶ Kako ste doživljali smrt oziro-
ma prestop v onstranstvo?

Moje zavedanje, da sem se znašla 
v »drugem svetu« sodi v trenutek, 
ko je zdravnik, ki me je »oživljal« na 
CIMU, ugotovil, da je storil vse, kar je 
bilo iz zornega kota medicine mogo-
če, in da je le od mene odvisno, ali se 
bom prebudila. Ko sem slišala pogo-
vor med zdravnikom in mojo druži-
no, sem se zavedela, da sem odšla iz 
zemeljskega sveta. Razumela sem, da 
sem v okolju, v katerem mi je, čeprav 
mi je bilo neznano, zelo prijetno, celo 
lepše kot kdaj koli prej v življenju. 
Tako dobro in popolno je bilo, da sem 
bila prepričana, da si ne želim druge-
ga, kakor ostati tam za večno. Vse, kar 
je bilo okoli mene, lahko imenujem 
»energije«, ker je to izraz, ki lahko 
približno opiše stanje, v katerem sem 
se znašla. Prestopa v drugo dimenzi-
jo nisem doživela kot pot skozi tunel 
do bleščeče se svetlobe, kot opisuje 
to večina ljudi, ki so doživeli klinično 

smrt. Preprosto znašla sem se na dru-
gi strani in se zavedela, da nisem več v 
tem življenju. Čas in koledar nista več 
obstajala.

Zdravniki mislijo, da je človekovo 
telo brez življenja, ko se srce ustavi, 
ker ne počnemo nič takega, kot smo 
vajeni. To ne drži. Življenje se doga-
ja ves čas, to je proces, v katerem so-
delujejo vsi telesni organi. Še naprej 
hodimo, govorimo in opravljamo vse 
dejavnosti, čeprav je naše telo negib-
no. Vsi ti procesi se dogajajo v mož-
ganih. Življenje se nadaljuje na vseh 
ravneh, le da se ne sporazumevamo 
z osebami, ki so na zemeljski strani. 
Ne obstajata niti naš linearni čas niti 
organizacija, ki je značilna za življenje 
na zemlji. V katerem času je bil tedaj 
zemeljski svet, sem vedela iz pogovo-
ra osebja na oddelku, kjer sem ležala. 
Ves tisti čas svojega bivanja na drugi 
strani sem bila vesela, da ne pripadam 
zemeljskem času. Način, kako se čas 
dojema onstran, se mi je zdel zelo 
primeren za sobivanje. Ničesar ne vsi-
ljuje, nobenega imperativa, pa kljub 
temu poteka vse nemoteče. 

 ▶ Kako ste dojemali drugi svet 
na drugačni energijski ravni?

Moja koma je neponovljiva iz-
kušnja, ki sem jo morala prestati, da 
sem lahko poglobila določeno znanje. 
Trajala je toliko časa, kolikor sem po-
trebovala, da sem se dobro seznanila z 
delovnim procesom svojega življenja 
(pri tem mislim na glagol živeti). Bila 
sem v sistemu, ki mi je omogočil vpo-
gled ne samo v moje zdajšnje zemelj-
sko življenje, temveč tudi retrospek-
tivno sodelovanje pri vsem, kar sem 
počela v svojih šestdesetih zemeljskih 
letih. Sočasno sem lahko sodelovala 
kot udeleženka ali opazovalka v vseh 
drugih prejšnjih svojih življenjih. Ves 
čas, ki sem ga preživela v komi, so 
moji možgani, srce in duša normalno 

»Dogodki okoli nas silijo v razmišlja-
nje, da je današnji čas obdobje velikih 
sprememb in nihče več se ne bo mo-
gel ogniti temeljiti preobrazbi,« je de-
jala pred letom dni astrologinja Ana 
Malenica, ko še ni vedela, da prav njo 
čaka velika preskušnja − zastoj srca in 
klinična smrt



www.aura.si

POGOVOR: Ana Malencina

42 AURA 290/2013

sodelovali. Energija, ki me je vodila, je 
poskrbela, da so se slike in dogodki iz 
mojega tedanjega življenja in tudi sli-
ke iz prejšnjih življenj vrteli kakor na 
filmskem platnu. Kateri dogodki so 
bili predvajani, je bilo odvisno od mo-
jih misli. Isti trenutek, ko se je porodi-
la misel o nečem, ne glede na to, ali je 
bila ta vezana na posamezne ljudi ali 
na množico, se je dogodek zavrtel na 
platnu in lahko sem se umestila v tisti 
položaj. Opazovala sem se v različnih 
obdobjih svojega zemeljskega življe-
nja in se sporazumevala z osebami, 
ki so sodili v ta položaj. Večinoma so 
se slike zelo razlikovale od tega, kako 
sem dojemala sebe in z menoj poveza-
ne osebe, ko sem bila še na zemeljski 
strani. Če ne bi vedela, da je to moje 
življenje, bi verjetno za marsikateri 
položaj in dogodek, ki so se vrteli ka-
kor hitri filmski prizori, mislila, da na-
stopa v njih neznana oseba. 

 ▶ Kakšni so bili občutki, ko ste 
se prebudili iz kome, in kako 
sprejemate svet zdaj?

Po zastoju srca se močneje zave-
dam sebe in svojega duha. Ko sem se 
prebudila iz kome, se je zame zemelj-
ski svet spremenil. Energijsko je zdaj 
vse drugačno, skoraj bi rekla tuje in 
nesprejemljivo, nenehno čutim, da bi 
morala ta svet zapustiti, saj ni več moj. 
Le zavedanje, da ga bom kmalu zapu-
stila, mi pomaga obstati. Močneje se 
zavedam, zakaj je proces sprememb, 
ki so me pognale v komo, trajal skoraj 
trideset let. Vse, kar se dogaja v mojem 
zemeljskem življenju zdaj, je le nada-
ljevanje procesa ali izobraževanja in bo 
trajalo naslednjih trideset let. Upam le, 
da ne bom še toliko let živela tukaj in 
da bom odšla prej, še preden se bodo 
dogajale hude spremembe. Vse, kar mi 
je prej veliko pomenilo, je zdaj v moji 
glavi preoblikovano. Še teže kakor prej 
sprejemam, da je svet takšen, kot je, in 

da sama ne morem narediti kaj več, da 
bi se izboljšal. Težko se je sprijazniti s 
tem, da se vsi ljudje, čeprav se zaveda-
mo trpljenja drugih, vedemo, kakor da 
nas to ne zadeva. Prepričani smo, da 
smo dovolj dobri, ker ne ubijamo, ne 
krademo in ker hodimo v cerkev. Da 
smo pravični in spoštljivi, ker pridno 
obiskujemo šolo in se učimo snov, ki 
jo načrtujejo ljudje, ki jim je za člove-
kovo dostojanstvo kaj malo mar. Uči-
mo se iz učbenikov, ki jih pišejo tisti, ki 
jim ni do tega, da bi se naučili resnice, 
spoznali naj bi le različno filozofijo po 
kateri upravljajo naše misli. Zdravijo 
nas večinoma zdravniki, ki jih zanima-
jo le bolezni, ne pa ljudje, ki zbolevajo. 
Če ne bi na drugi strani preživela ve-
liko srečnih trenutkov, bi se verjetno 
že vrnila tja. Spomini na tisti čas mi 
dajejo moč in so mi, kadar mi je hudo, 
kot amuleti za srečo. Čeprav je moje 
življenje na videz le nadaljevanje stare-
ga, sem v bistvu drugačna in nisem več 
pripravljena suženjsko služiti sistemu, 
ki učinkovito uničuje milijone ljudi. 

 ▶ Angel varuh vas je spremljal 
vse življenje, in šele ko ste bili v 
komi, ste zvedeli, kdo je to.

Vsako živo bitje dobi takoj ob roj-
stvu za spremstvo svoje sence, svoje 
vzporedne energije, ki ga spremljajo 
do konca njegovih dni. Dobimo svo-
jega angela varuha. Pa ne samo enega. 
Angeli varuhi so stkani iz enakih ener-

gij, kot so naše lastne energije ali ener-
gije oseb, ki jih imamo najraje in so za 
nas najpomembnejše. To so energije, 
ki jih najmočnejše čutimo, doživljamo 
in s katerimi smo povezani s popkovi-
no, ki se nikoli ne pretrga. Zame je to 
moja mama, moj Angel VoTeMa (v 
mojem maternem jeziku to pomeni 
»volim te mama«). Ker nisem fizič-
no odraščala ob svoji mami, čeprav je 
bila še živa, me je takoj od rojstva spre-
mljala njena energija in me varovala 
v angelski obliki. Čutila sem podpo-
ro tega svojega angela, vendar vse do 
kome nisem vedela, kdo je v resnici 
moj angel. V letih odraščanja moj an-
gel varuh ni imel imena. Preprosto bil 
je moj »angel varuh«. Šele ko sem bila 
v komi, sem zvedela, kateri pogoj mora 
biti izpolnjen, da neka oseba, ki živi v 
zemeljski obliki, sočasno opravlja tudi 
vlogo angela varuha za neko drugo 
osebo. To je brezpogojna ljubezen, ki 
povezuje osebo, ki je varovana, in ose-
bo − varuha. Moja mama je gojila do 
mene brezpogojno ljubezen, jaz pa do 
nje žal hudo zamero. Nisem poznala 
karmične resnice in sem tako zelo ško-
dovala sebi in njej. Med komo so se vse 
nejasnosti med menoj in mamo zgla-
dile in vsi neurejeni karmični vzorci so 
se uravnotežili. Zdaj ima moj angel ne 
samo ime, temveč tudi glas, ima videz, 
zame pomeni varnost in zagotovilo, 
da se mi ne more zgoditi nič takega, 
česar ne bi zmogla prenesti. Tudi pred 

V horoskopu Ane Malenice je 
veliko hudih preskušenj, kate-
rim bi se morda lahko odpo-
vedala, da bi manj trpela. Ko 
pa pomisli, da bi s tem izgu-
bila možnost za razumevanje 
astrologije, zase ne želi več 
niti drugačnih niti lažjih poti.
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komo sem bila zmožna drugačnega ču-
tenja, vendar sem o tem molčala, ker 
sem bila v svojem okolju večkrat nera-
zumljena. Zdaj si o tem upam govoriti 
in mi ni več mar, ali me imajo za čuda-
ško. S svojim vedenjem ne škodujem 
nikomur, in to je edino, kar višja sila 
zahteva od mene. Sodelovati skušam 
z okoljem v duhu besed mojega prilju-
bljenega filozofa Immanuela Kanta, ki 
je napisal: »Ni treba verjeti vsega, kar 
ljudje govorijo, no, ravno tako ni treba 
niti dvomiti, da ljudje ne govorijo brez 
razloga«.

 ▶ Kakšni razlogi, kateri motiv 
vas je vrnil v to življenje in ka-
kšna je bila rehabilitacija? 

Poglavitni razlog, da sem se vrnila 
v ta svet, so bili moji otroci in moje 
nedokončano delo iz astrokodiranja 
in astrofilozofije. Moja rehabilitacija 
je potekala na dva načina. Ker so me 
oživljali zdravniki uradne medicine, 
sem se sprva tudi zdravila po njihovi 
metodi. Ko sem se zbudila iz kome, 
sem hitro okrevala. Možgani so delo-
vali usklajeno s srcem in dušo. Jema-
la sem zdravila, s katerimi se zdravijo 
stanja hipertoničnega srca, kot je to 
napisal moj zdravnik. Vendar se je po 
štirinajstih dneh moje stanje poslab-
šalo. Zdravila, ki sem jih uživala, so 
povzročila rušenje imunskega sistema 
in moja energijska mreža je bila precej 
poškodovana. Posledica tega je bila, 
da sem v prvih treh mesecih po infark-
tu prebolela tri viroze in pljučnico,in 
zdraviti sem se morala tudi z močnimi 
antibiotiki. 

Poleg tega sem trpela zaradi nes-
pečnosti in panike, da si ne bom opo-
mogla. Te težave so tako izčrpale moje 
telo, da sem komaj skrbela za osnovno 
higieno. Rehabilitacija je napredovala 
počasi in moje stanje je bilo zaskrblji-
vo. Bila sem razdvojena med nasveti, 
ki sem jih prejemala od svojega angela 
varuha in zdravnikov, ki so me zdravi-

li s konvencionalnimi zdravili. Ko se 
je moje stanje po infarktu poslabšalo, 
sem se odločila, da bom odgovornost 
za svoje zdravje vzela v svoje roke in 
tako sem tudi storila. Ob podpori svo-
jih svetlobnih vodnikov sem začela ce-
liti svojo energijsko mrežo. Odšla sem 
v kraj, kjer sem čutila energijsko rav-
notežje, in sem v treh tednih dosegla 
takšen uspeh, da sem tudi po merilih 
uradne medicine lahko končala svojo 
rehabilitacijo pet mesecev po infarktu. 
Zdravniki so moje uspešno zdravljenje 
seveda pripisali svojim metodam.

 ▶ Pot preobrazbe, po kateri 
mora človeštvo, zahteva drugač-
no medosebno sporazumevanje. 
V tem duhu je tudi vaš projekt 
Objemi me in stopi naprej. Ali je 
še aktualen?

Že nekaj let skušam ljudi pritegniti 
v veliki objem, s katerim bi lahko pre-
prosto in pacifistično dosegli pozitiv-
ne spremembe za naš planet. Veliki 
objem temelji na zakonu privlačnosti. 
Slabe misli pritegnejo slaba dejanja, in 
dobre pozitivna. Najprej se rodi misel, 
ta se spremeni v besedo in beseda se 
spremeni v dejanje. Pravijo mi, da je 
to, kar želim doseči – da bi se sočasno 
objelo nekaj deset milijonov ljudi po 
vsem svetu − utopistično in da tega ni 
mogoče uresničiti. Ne verjamejo, da bi 
s tem dejanjem lahko dosegli tolikšne 
spremembe, da bi se človeška zavest 
dvignila na višjo frekvenco. Strinjam 
se, da meni za zdaj še ni uspelo pridobi-
ti sponzorjev, ki bi denarno pomagali, 
da bi projekt Objemi me in stopi naprej 
zaživel v pravi, množični obliki. Vem 
pa, da se bo tedaj, ko bo Uran v zname-
nju ovna, zgodila velika sprememba in 
da bom tudi jaz prispevala svoj delež. 
Vsak od nas bo moral prispevati svo-
je in podpreti Vesolje, ki bo človeštvu 
ponudilo dve možnosti: ali se bomo 
potopili kakor Atlantida ali pa dvigni-
li nad zdajšnjo frekvenco in dojeli, kje 

so meje človekovega delovanja. Ko 
Vesolje posega v človekovo zavest, to 
naredi v imenu višjega dobrega. Ko pa 
v spreminjanje zavesti posega človek, 
naredi to le zaradi nizkih človeških ko-
risti. To pa je zelo nevarno. Nikola Te-
sla je verjetno edini od znanstvenikov 
v zgodovini človeštva, ki je dojel razse-
žnosti Vesolja − če govorimo o vplivih 
na človekove možgane. Zavedel se je, 
da bi večina njegovih dosežkov zelo 
škodovala ljudem, ker bi si jih prilastili 
finančni mogotci. Zato se je umaknil iz 
znanosti. 

 ▶ Ali se dober astrolog že rodi, 
tako kot pesnik, slikar ali pevec?

Dober astrolog se rodi, tako kot 
se rodi dober kuhar ali dober zdrav-
nik. Astrologija je kakor matematika. 
Lahko se naučiš seštevati, odštevati 
in druge operacije. Ampak matemati-
ko spoznaš šele takrat, ko jo razumeš. 
V mojem horoskopu je veliko hudih 
preskušenj, katerim bi se morda lah-
ko odpovedala, da bi manj trpela. Ko 
pa pomislim, da bi s tem izgubila mo-
žnost za razumevanje astrologije, zase 
ne želim več niti drugačnih niti lažjih 
poti. Vsak astrolog ima svoj astrološki 
kod in svoj astrološki scenarij, ki ga na-
pišejo zvezde. Moj veliki učitelj Mile 
Dupor  je razumel moj scenarij in me 
prav usmeril, čeprav je moja krušna 
mama nasprotovala temu, da bi se uči-
la astrologije. Želim si, da bi tudi jaz, 
tako kot je to naredil moj učitelj, svo-
je znanje podarila osebam, ki imajo v 
svoji rojstni karti napisan scenarij za 
astrologa. Predvsem pa si želim, da bi 
država takoj ob rojstvu podarila vsa-
ki mami izdelavo horoskopa njenega 
otroka. Tako bi mame vedele, kaj jim 
je Vesolje položilo v naročje, in bi 
otroka laže vzgajale. 
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