se Bo AstroLoGIjA vrnILA
nA krALjevskI Dvor?
Molekularna biologija in kemija sta prišli do
ugotovitve, da je človek v smislu materije iz
enake snovi kot Zemlja in drugi planeti, torej
tudi zvezde. Astrologija kot zvezdoslovje in
prirodoslovne znanosti pri raziskovanju izvora življenja in njegovih zakonitosti tako potrjujejo prastaro vedenje mislecev, modrecev,
alkimistov, filozofov in nenazadnje šamanov,
da sta makrokozmos in mikrokozmos ne le
povezana, temveč tudi eno in isto. Medsebojna povezanost pa je obenem medsebojna odvisnost. Medtem, ko se zdi v Vesolju
vse stalno, je na Zemlji vse spremenljivo.
Razlika je le navidezna, v resnici je vse v Univerzumu živo kot je ugotovil Tesla, le da ima
čas na Zemlji druge razsežnosti kot na Nebu,
torej v Vesolju, navidezno teče hitreje, ker ga
mi doživljamo kot čas našega življenja in s to
dimenzijo merimo Veliki čas kot ga imenujejo
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šamani. Zato je trenutek našega rojstva odtis
na Nebu, kjer planeti tečejo svoj večni krog
in v času našega življenja po programu, ki so
nam ga »naložili v trenutku rojstva«, določajo
naše življenje od rojstva do smrti, ko se vrnemo tja, od koder smo prišli – med zvezde,
katerih del smo.
Astrologinja Ana Malenica pravi, da je
astrologija znanost, ki človekovo končnost povezuje z vesoljsko neskončnostjo. Pot človekovega življenja na Zemlji
je zapisana med zvezdami, kar so stare
civilizacije upoštevale in se po tem ravnale.
Astrologinja Ana Malenica tako pravi:
»Astrologi so imeli v zgodovini človeštva
pomembno vlogo. Vsak vladar je imel svojega astrologa, s katerim se je posvetoval o
svojih odločitvah vezanih ne samo za njiho-

vo privatno življenje, temveč tudi o tistih, ki
so odločale o usodi kraljestva. Astrologija je
imela svoj znanstveni status v Evropi vse do
konca 17. stoletja. Morin de Villefrance je bil
poslednji astrolog, ki je služboval na francoskem dvoru. Vse do 20.stoletja je bila astrologija bolj ali manj pozabljena. Razcvet se je
začel med dvema vojnama, najprej v Ameriki in potem v Kanadi in Angliji. To obdobje
predstavlja tudi preporod za Nostradamusove prerokbe, za katere se je zelo zanimal
Hitler. Göbels je celo zaposlil nekoliko znanih
astrologov, da so naredili in objavili nemško
izdajo najbolj znanega Nostradamusovega
dela CENTURIA. Psihoanalitik Karel Gustav
Jung je za astrologijo trdil, da je globoko
ukoreninjena v človekovi duši, kjer se je tisočletja »zapisovala« in tako pustila sledi v
kolektivni zavesti človeštva. Žal pa današnja
znanost pozablja na to, da je astrologija mati
vseh znanosti in nenehno poskuša pojasniti ustvarjanje in delovanja Vesolja ločeno od
astrologije. Pozablja, da je človek narejen iz
enakega testa kot so zvezde in astrologija je

prva, ki je to razlagala. Veliko vlogo pri tem,
da je bila astrologija izrinjena iz znanosti, je
naredila tudi cerkev. Številni zgodovinarji poudarjajo, da je bila astrologija prva znanost in
tudi prva religija. Večina verskih obredov je
bila vezana na opazovanje Vesolja in dogajanje na Nebu. Iz obdobja mezopotamskega cesarstva Babilon so nam ostali ostanki
observatorija, ki so ga imenovali ZIGURATI
ali vesoljske planine, v katerih so svečeniki
noč in dan opazovali gibanje zvezd in planetov. Za zigurate v mestih URU, URUKU in
BABILONU predvidevajo, da so bili visoki 90
metrov. Imeli so sedem teras, zgrajenih druga nad drugo,ki so predstavljale sedem planetov. Svečenik, ki se je vzpel na vrh zadnje
terase, je lahko dosegel vrh Vesolja, tako kot
so si ga zamislili Haldejci. Svečeniki so imeli nalogo, da z opazovanjem zvezd zvedo o
volji bogov in le-to posredujejo kralju. Tudi
Biblija omenja legendo v Babilonskemu stolpu, ki naj bi dosegel Nebo. Tudi to je dokaz,
da sta bili religija in astrologija kot znanost
tesno povezani. Današnja katoliška cerkev

foto: Anže Čimžar
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na žalost ne samo, da izključuje astrologijo
iz svoje doktrine, temveč trdi, da se tisti, ki
se poslužujejo astrološkega znanja oddaljujejo od Boga. Veliki astrologi in astronomi so
bili celo preganjani s strani cerkve, nemalo jih
je zgorelo na inkvizicijskih grmadah. Cerkev
pozablja, da so bili preroki astrologi.«
Iz zgodovine nedvoumno izhaja, da
je bila astrologija veda, s katero so se
ukvarjali veliki misleci. Tudi veliki fiziki
so astrologijo razumeli kot znanost, čeprav se je zaradi splošnega mnenja, da
gre za nedokazljive zakonitosti, marsik-

foto: Anže Čimžar
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do z astrologijo ukvarjal skrivaj, da jim to
dejstvo ne bi zasenčilo znanstvene slave.
Tudi mnogi vladarji, vojskovodje in politiki so imeli svoje astrologe, kar pa je
bila velika skrivnost. Veličina teh ljudi bi
bila manj »bleščeča«, če bi ljudje vedeli,
da se pri njihovih odločitvah posvetujejo
z astrologom in da njihovo slavo »osvetljujejo« zvezde. Paradoksalno se zdi, da
so ljudje, ki so kot zvezde sijali v zgodovini človeštva, morali skrivati dejstvo, da
je njihova veličina zapisana v zvezdah.
Kot da bi bila zato kaj manj veličastna.

Se ljudje počutijo manj »vsemogočni«, če
priznajo, da upoštevajo svoj astrološki
zapis in nasvete in opozorila astrologa?
»Jaz osebno razumem astrologijo kot znanstveno vedo, ki je neločljivo povezana z Vesoljem in ima namen, da ljudem pojasni, da
za vsak dogodek, ki smo ga priča obstaja
razlaga in pojasnilo v simboliki zvezd in planetov v našem solarnem sistemu. Biti vladar, biti
uspešen, bogat, srečen – vse to je zapisano
v naši natalni karti. Če človek ne ve, kakšen
zapis ima in kakšen potencial je, ga v svojem
življenju ne more razviti kot bi ga sicer. V tem
je pomen astrologije in poslanstvo astrologa.
Čeprav živimo v času razvitih tehnologij vemo
o Vesolju veliko manj kot so vedeli naši predniki, ker smo se oddaljili od narave in izgubili
stik s seboj.
Za ljudi odprtega srca je bilo Vesolje področje, kjer je zaznaval čudeže in je od samega začetka imel potrebo, da se mu približa in razkrije, kaj se skriva za Luno, Soncem
in ostalimi zvezdami. Da danes toliko vemo
o zvezdah in da nam je na razpolago toliko znanja o astrologiji, smo lahko hvaležni
pra- človeku, ki je bil v zelo tesni povezavi z
naravo in je znal prisluhniti in opazovati vse
pojave in spremembe. V naravi se takrat ni
dogajalo nič , kar se ne dogaja tudi danes
in kar se ne dogaja tudi v nas samih. Vendar današnji človek nima časa, da opazuje in
zaznava spremembe v naravi, v svoji naglici
ne opazi , da pred hudo nevihto ali sončnim
mrkom ptičje petje utihne in da živali takrat
splezajo z dreves na zemljo. Kralj astrologije
PTOLOMEJ je rekel: SMRTEN SEM IN VEM,
DA SEM ROJEN NA ZEMLJI IN DA MOJE
ŽIVLJENJE TRAJA LE EN DAN. Ko pa gledam množico zvezd na njihovih orbitah, moja
noga ni več na zemlji, temveč se vzpenjam
do Zevsa, da me nahrani z ambrozijo, hrano
vsemogočnih bogov.
Astrologijo še vedno kljub dejstvu, da ima
na razpolago konkretne parametre , razumejo kot nezakonskega otroka znanosti. Vendar še najbolj zagrenjeni skeptiki in nasprotniki astrologije ne morejo zanikati dejstva,
da planeti obstajajo, da jih je možno ne samo

videti, temveč tudi opazovati njihovo gibanje.
Preko simbolike planetov nam lahko astrologi razkrijejo vzroke in posledice za skoraj
vsa dogajanja in pojave na našem planetu in
v nas samih.«
Vsak človek ima svoje poslanstvo,
ki je del kozmičnega načrta. Ljudje, ki
upoštevajo dejstvo, da je naše življenje
odvisno od dogajanja na Nebu, svoje
življenjsko poslanstvo vršijo s podporo
planetarnih vplivov, se pri načrtovanju
svojega življenja posvetujejo z astrologom. Zlasti, ko se odločajo o pomembnih življenjskih stvareh kot so poklic,
partnerstvo, otroci, poslovne poteze,
vlaganja, … Astrologi so naredili veliko
kraljev, vladarjev in velikih politikov. Ano
Malenico obiskujejo zelo uspešni ljudje
- politiki, poslovneži in športniki. Ana jim
svetuje, jih opozarja na pomoč ali ovire, jim svetuje. Ana je naredila veliko
»kraljev«, čeprav pravi, da so se naredili
sami, ona jim je samo prenesla sporočilo z Neba.
»Vedno več ljudi svoje življenje načrtuje s
pomočjo astrologa. Nekateri se za to odločijo, ker so se v življenju že prevečkrat polomili
in pri tem ugotovili, da ponavljajo vedno isti
vzorec, iz katerega ne morejo. Astrolog jim
na osnovi njihove natalne karte razloži njihov
večni vzorec in s tem ga lahko presežejo.
Vse več pa je tistih, ki se odločajo za posvet
z astrologom, ker so osveščeni in vedo, da
spremembe na Nebu odločujoče vplivajo na
dogajanje na Zemlji in da je zelo pomembno,
da te trenutne vplive poznaš in upoštevaš.
Zato se pred sklepanjem poslov, odločitvah
o vlaganjih in projektih posvetujejo z astrologom, ki jih opozori na pravi trenutek in na
ugoden vpliv določenih planetov. Upoštevanje pomoči zvezd je garancija za uspeh. Le
redki pa so, ki to priznavajo. Ljudje z vrhov
politike in gospodarstva vstopajo k meni
skozi zadnja vrata. Če bi za to kdo vedel, bi
bila veličina njihovega dela in njihov uspeh
razvrednotena. Konec koncev je to nepomembno. Ne potrebujem slave. Vesela sem,
da s svojim znanjem prispevam k temu, da
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je svet boljši. V letošnjem letu bo veliko sprememb, ki bodo posledica dejstva, da bodo
ljudje, ki imajo moč, oblast in vpliv, delovali v
skladu z zakoni Vesolja. Vsaka odločitev bo
šla skozi tri rešeta, kot je rekel Sokrat: resnico, dobroto in koristnost. Slovenska država
ne bo Titanik. Prihajajo ljudje, ki so osveščeni
in ki me slišijo. Zanimivo pa je, da vedno več
uspešnih ljudi javno priznava, da so uspeli s
pomočjo astrologa. Pred kratkim smo zasledili odmevno novico, da je Severina po mnogih letih zapustila svojega partnerja in pričela
ljubezensko razmerje z enim najuspešnejših
in najbogatejših srbskih poslovnežev Milanom Popovićem. Večina ljudi to razume kot
Severinino željo po še večji slavi in bogastvu.
Toda Milan Popović je medijem povedal, da
svoje življenje že leta in leta načrtuje s pomočjo astrologa, s katerim se posvetuje o vsaki
poslovni potezi in s katerim se je posvetoval
tudi o pravilnosti odločitve za to ljubezensko
zvezo. Dejstvo je, da so zvezde zvezde, ker
upoštevajo zvezde. Le malo pa je takih, ki to
pošteno priznajo.«
Datum rojstva slovenske države je
bil po mnenju astrologinje Ane Malenice izbran tako, da je omogočil izvedbo
programa, ki so ga imeli vodilni politiki
za izpeljavo svojih ciljev. Vse, kar je bilo
skrito, se počasi odkriva in vse, kar ni
prav, propada. Ostale bodo samo tiste
stvari, ki bodo prišle skozi Sokratovo
sito.
»TRIJE PLANETI, KI SO SPROŽILI GLOBOK TRANSFORMACIJSKI PROCES , VERJETNO NAJGLOBJI PROCES V ZADNJIH
2.000 LETIH, SO URAN, SATURN IN JUPITER. URAN POTREBUJE 84 LET, DA PREHODI 12 OZVEZDIJ. TO POT PREHODI SATURN V 30 LETIH IN JUPITER V 12 LETIH.
V času, ki prihaja, se moramo pogovarjati o horoskopu Slovenije in ne o horoskopu
posameznega Slovenca. Ko razlagamo katastrofe, ne govorimo o horoskopu posameznika. Niso vsi, ki so bili na Titaniku, imeli
slabega horoskopa, ampak Titanik se je potopil, ker je imel slab horoskop.
Za ta čas je zelo pomembno za vsakega
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od nas, da ugotovi, kdaj je bil v njegovem
življenju prelomni trenutek, ko se je napačno
odločil. Naše življenje, ki je razvidno iz natalne karte, je potovanje od točke A do točke
B. Recimo, da je točka A v Kopru in točka B
v Mariboru. Do Maribora lahko prideš peš,
z letalom, s kolesom, tudi z ladjo ali z avtomobilom, odvisno od naše izbire. Vendar je
pomembno vedeti, da je najbližja in najhitrejša pot od Kopra do Maribora preko Ljubljane s avtomobilom. Če se je neka oseba
odločila potovati do Maribora preko Trsta ali
Londona, bo to potovanje trajalo dolgo, terjalo bo veliko denarja in bo povzročilo veliko
dodatnih nevšečnosti in težav, odvisno od
njegovega horoskopa.
Žal je iz horoskopa Slovenije razvidno, da
je slovenski narod že od trenutka ustvarjanja izročil svojo usodo politikom, ki ne ljubijo
svojega ljudstva. Mislim, da so se tisti, ki so
delali na osamosvojitvi Slovenije, posvetovali
s astrologom in uskladili datum proglasitve s
svojimi pravimi nameni. Njihove želje so bile,
da prevzamejo upravljanje nad ljudstvom in
medsebojno razdelijo premoženje države,
torej oropajo lastno ljudstvo. Če bi se nova
država razglasila dva dni prej, bi usoda Slovenije bila drugačna. V sedanjem horoskopu
Slovenije je nakazano, da bo narod prevaran
in zmanipuliran. Mundana astrologija preučuje nebesne vplive na države, narode, mesta, masovne pojave in katastrofe in dogodke. V to štejemo tudi politično astrologijo, ki
ima svoje metode, s katerimi predvideva določene dogodke v določeni državi ali v svetu v prihodnosti. Veseli me, da je Slovenija
prepoznala igro manipulacije in ni daleč čas,
ko bodo tisti, ki so se nepravično okoristili,
naropano vrnili. V političnem vodstvu bodo
odločilno vlogo dobili modri ljudje, najbolj zanimivo pa bo, da se bosta pojavila dva Robin
Hooda – moški in ženska. Vsaka država in
vsak dogodek ima svojo natalno karto. Vsi
kontinenti imajo svojo astrološko simboliko,
ki je predstavljena z znamenji živalskega zodiaka. Tako je Evropa predstavljena z znamenjem Ribi, Severna Amerika v Dvojčku,
Azija in Južna Amerika v Biku, Afrika v Raku,

Avstralija v Strelcu, Antarktika v Kozorogu
itd. Slovenija in Hrvaška sta rojeni v Raku,
Italija v Dvojčku, Dunaj v Tehtnici, London v
Dvojčku itd.«
Ana Malenica pravi, da je »horoskop
navodilo za uporabo našega življenja.«
Beseda HOROSKOP izhaja iz gr. besede horoscopium, prikaz stanja planetov
ob rojstvu in od tod izhajajoče napovedi, kar je izposojeno iz gr. Horoskopeoin, astrološka priprava za opazovanje
ascendenta ob uri rojstva in nebesno
znamenje. To je zloženka iz gr. Hora,
doba, čas, ura in izpeljanke glagola skopeo, gledam, opazujem in torej prvotno
pomeni opazovanje nebesne ure, dobe.
Ana Malenica je sprožila pobudo, da bi
slovenska država vsaki mamici ob rojstvu otroka podarila njegovo natalno
karto.
»Ko slišimo besedo horoskop, večina ljudi
to že povezuje z zvezdami in z vplivi, ki ga
imajo zvezde nad posameznikom. V starem
Egiptu je bil HOROSKOPUS visoki svečenik,

ki je bil zadolžen za merjenje časa. Tako je
dobesedni pomen in smisel besede »horoskop« gledanje v čas. Vsako bitje, vsak
dogodek ali stvar ima svojo astrološko simboliko, ki je predstavljena z znaki živalskega zodiaka. Vsak človek bi moral vedeti tri
osnovne stvari o sebi: kje ima v svojem horoskopu sonce, kaj je v podznaku in v katerem
znamenju je bila Luna v trenutku njegovega
rojstva. Horoskop ali natalna karta je navodilo za vsakega posameznika, kako izpolniti
naloge, ki so mu zadane s strani Vesolja. V
teh navodilih je med drugim zapisano, kako
je treba vzdrževati naše fizično telo, ki predstavlja le hišo, ki jo je Vesolje najelo kot dom
za našo energijo v času začasnega bivanja
na planetu Zemlja. Tako kot ima vsak izdelek
na embalaži vtisnjen rok trajanja, tako tudi
Vesolje vtisne rok trajanja te pogodbe. Na to
nihče od nas nima vpliva. Človeku je le dovoljeno izbirati način, kako bo vzdrževal svojo hišo in kako bo dosegel svoj notranji mir in
harmonično sobivanje z vsemi ljudmi, ki so
udeleženi v potovanju, ki ga imenujemo ži-
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vljenje. Bankir nam svetuje, kako bomo naložili svoj denar, učitelji nas pripravijo za poklic,
mame nas naučijo prvih besed in nam pomagajo pri prvih korakih. Prva ljubezen nam
da prvo izkušnjo o spolnosti. Astrolog je pa
tisti, ki nas nauči opazovati prometne znake
ob cesti, ki jo imenujemo življenje. Če se ne
naučimo opazovati znakov ob cesti, bomo
hitro prekoračili hitrost in vozili 100 km na uro
tam, kjer je omejitev 40 km na uro – zapeljali
bomo s ceste in zdrveli v prepad. Policist nas
za prekoračitev hitrosti kaznuje z denarno
kaznijo, Vesolje pa lahko tudi s smrtjo.
HOROSKOP JE ZATO NAVODILO, KAKO
JE POTREBNO VODITI DIALOG MED ZVEZDAMI IN NAŠO ENERGIJO, KI OPRAVLJA
SVOJE TRENUTNO IN ZAČASNO DELO NA
PLANETU ZEMLJA. Moje poslanstvo, ki je
razvidno tudi iz mojega horoskopa, je naučiti ljudi, kako čim bolj harmonično izpeljati
svoje potovanje. Jaz sem kot domači učitelj,
kot domači zdravnik. Moja naloga je, da na
preprost in enostaven način učim ljudi, kako
obvladati lekcije iz njihove horoskopa.

foto: Barbara Kolman
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V tem življenju bom skušala doseči, da
bo država vsaki mamici ob rojstvu njenega
otroka podarila kvalitetno astrološko analizo.
S takšno analizo bo mamica vedela, kakšno
energijo je dobila v roke in kako bo svojega otroka najlažje vzgajala. Velikokrat slišim,
da mi starši rečejo, da je njihov otrok len in
neambiciozen. Pa gre preprosto za otroka,
ki ima slabo izraženega Marsa v njegovem
horoskopu, ki se ne upa upreti odločitvi
svojih staršev pri izbiri poklica. Srečala sem
se s situacijo, da bi neka oseba lahko bila
srečna in popolna že pri dvajsetih, če bi izbrala poklic vrtnarja. Če bi se njegovi starši
posvetovali z astrologom, bi upoštevali dejstvo, da »lekar ne more biti pekar« in ne bi
zahtevali, da je sin študiral ekonomijo. Tako
so imeli nesrečnega sina, dvakrat ločenega,
odvisnega od antidepresivov, da se je lahko obdržal v svetu biznisa, ki je kot rakasta
tvorba uničeval vso njegovo kreativnost. Šele
pri petdesetih si je nesrečni sin upal upreti
staršem. Zapustil je svet biznisa in se tretjič
poročil s kmečkim dekletom, ki ga je spoznal
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v cvetličarni, ko je kupoval rože.
Če bi živeli 200 let, 30 let iskanja pravega
načina življenja, ki nas osrečuje, ne pomeni
dosti. Ker pa je poprečna človekova starost
80 let, bi bilo dobro, zrelo in odgovorno razmisliti, kako bomo živeli.
Sila, ki gospodari človeku ne želi, da človek
trpi. Trpljenje si človek prikliče sam, ker deluje v nasprotju s svojim horoskopom. Zato je
vodilo moje pobude državi, da dobi vsak človek ob rojstvu natalno karto, moja filozofija,
da je potrebno v življenju delati dobra dela in
s svojim znanjem pomagati ljudem, da bo njihovo življenje boljše. Ob rojstvu dobimo rojstni list, ki je dokument, s katerim dokazujemo svojo prisotnost na Zemlji. Na Nebu,tam
med zvezdami pa je zapisan naš rojstni list,
ki nam služi kot zemljevid našega potovanja,
ki se imenuje življenje. «
Maria Ana Kolman

Astrologinja ANA MALENICA
www.astroanama.net
tel. 041 444 755
anama@amis.net
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