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“Človek ob svojem rojstvu ne prinese ničesar razen svojega dostojanstva. Vsak od nas je
dolžan spoštovati dostojanstvo drugega človeka, tako kot smo dolžni spoštovati in čuvati
lastnega. Spoštujmo vse ljudi, tako kot si želimo, da oni nas spoštujejo. Naj to postane
naša molitev, naša himna in naša luč v temi. To je naravna potreba vsakega človeka, ki
obogati življenje.“
Cora la Son: “Biseri modrosti”
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Knjigo posvečam mojim otrokom Dijani, Kristijanu in Kristini-Srni.
Vesolje ve, zakaj ste ravno vi moji otroci in zakaj sem ravno jaz vaša mama.
Želim, da v tem življenju slišim vaše besede, da ste spoznali resnico, da sebe najdeš le v
sebi.

Zahvaljujem se moji sestri Jadranki, nečakinji Maji in svaku Dragašu za spodbudo, oblikovanje naslovnice in ureditev knjige.
Zahvaljujem se prijatelju Zuhdiji, ki je bil vedno zraven, ko sem sklenila napisati novo knjigo
in me je spodbujal da knjigo, »Človek sveta vladar-denar njegov ječar«, tudi objavim. Vse
ostale so še vedno shranjene le v mojem računalniku in čakajo spodbudo, da jih objavim.
Zahvaljujem se se prijateljicam Ani Pajič in Mariji Ani Kolman za lektoriranje.

Globoko se zahvaljujem vsem, ki so mi zaupali vpogled v njihove natalne karte in s tem
obogatili moje in njihova življenja.
Zahvaljujem se mnogim ljudem, brez katerih moje življenje ne bi bilo to, kar je. Nekateri
so že zapustili ta svet in se bom z njimi ponovno srečala, ko se bom še sama poslovila od
tega prečudovitega planeta, ki ga imam tako neskončno rada. Nekateri so odšli iz mojega
življenja, ker so naše poti bile moteče za obe strani in se v tem življenju ne bomo več srečavali. Nekateri so odšli iz mojega življenja le začasno, dokler se ne bomo oni in jaz naučili
spoštovati in sprejemati različnosti in se bomo ponovno srečali, ko bo prišel pravi čas.
HVALA VSEM, KI STE SE ŽE ZDRUŽEVALI V SKUPNEM OBJEMU IN VSEM VAM, KI SE BOSTE
ZDRUŽILI V VELIKEM OBJEMU 14.2.2013
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BESEDE AVTORICE KAKO JE TA KNJIGA NASTALA
Sem astrologinja in soustanoviteljica društva APIS, ki se bori za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja. Nekateri teksti v tej knjigi so že zbrani v opusu ASTROFILOZOFIJA, ki sem jih objavljala v obliki člankov, predavanj in intervjujev v obdobju od leta
2009 do 2011.
Večina drugega besedila temelji na mojih razmišljanjih, ali so sadovi mojih dolgoletnih
astroloških izkušenj. Ko govorimo o denarju in bogastvu, se ne morem strinjati, da je vsak
človek sposoben zaslužiti in imeti denar zgolj zato, da o denarju razmišlja pozitivno in si ga
močno želi. Moje izkušnje kažejo, da se nekdo rodi z zlato žlico v ustih (horoskopu), navadno žlico ali pa samo z zobotrebcem. Tisti, ki mu je vesolje za popotnico v to življenje dalo
zlato žlico, vse česar se dotakne, spremeni v denar. Tisti z zlato žlico imajo vedno denar
in vedno prikličejo situacije, ki jim prinesejo denar in jim za to ni treba kaj dosti narediti.
Tisti, ki pa se rodijo, le z zobotrebcem morajo vedno trdno delati, da zaslužijo za osnovne
življenjske potrebe.
Analizirala sem osebe, ki v eni uri zaslužijo toliko kot nekateri v enem letu ali celo v nekaj
letih svojega življenja. Analizirala sem tudi osebe, ki morajo delati noč in dan, da zaslužijo
le toliko, da se prebijejo od prvega do zadnjega dne v mesecu. Opazila sem, da je veliko
premožnih tako nezadovoljnih in nesrečnih, da se kregajo sami s seboj in z vsem ostalim
svetom. Najhujše je pa to, da jih je tako zelo strah, da ne bodo izgubili premoženja, kljub
temu, da ga imajo toliko, da ga ne morejo zapraviti v treh naslednjih življenjih. Če bi upoštevali njihove pozitivne misli in optimizem, bi bili oni najbolj revni na svetu.
Nasproti njih so tisti, ki nimajo materialnega bogastva. Zadovoljni so, da so živi in zdravi,
živijo za danes in ne razmišljajo, kaj bo čez pet let. V vsaki situaciji vidijo le dobro, zadovoljni so s tistim, kar imajo in se veselijo dobrega kosila ob nedeljah ali ob praznikih. Če
bi bilo njihovo materialno stanje odvisno od optimizma in prijaznosti, bi bili bogatejši od
Billa Gatesa.
Štiri desetletja dela z astrologijo so mi pomagala razumeti, kaj je človek in kaj vpliva na
kvaliteto njegovega življenja. Astrolog lahko pomaga vsakemu človeku, ki dopušča možnost, da obstaja neka višja sila, ki upravlja s človekom in da na to silo človek nima vpliva.
Vsi imamo vse planete v svojem horoskopu. Vsak od nas dobi njihove vplive v različnih
odmerkih. Človek s svojim pojmovanjem in vrednotenjem časa izključuje možnost, da ima
horoskop svoje omejitve, ki so pod upravljanjem Vesolja in da le Vesolje ve, kaj je možno
doseči ali pa narediti v tem ali nekem drugem časovnem obdobju oziroma življenju.
Stari rek pravi »vsako vreme nosi svoje breme!« To pomeni, da je zelo pomembno vedeti,
da so v življenju obdobja, ki so bolj prijazna do človeka in obdobja, ki so zelo neprijazna. Na
žalost sedaj živimo v obdobju, ko vesolje terja plačilo za vse nepravilnosti, ki jih je človeštvo
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naredilo v zadnjih dva tisočih letih. Kljub močnim opozorilom, ki jih je Vesolje pošiljalo ljudem v zadnjih letih in jih še vedno intenzivno pošilja vsak dan, tisti ki imajo trenutno moč
v rokah, nadaljujejo svoje nečedne in nepravične dejavnosti.
Očitno se ne zavedajo, da bodo vse spremembe, ki se bodo zgodile, prišle v paketu, ki ne
izključuje bogatih in premožnih kot privilegiranega razreda. Če bo vesolje sklenilo, da nas kaznuje, kot se je to že dogajalo v zgodovini človeštva, bo trpljenje lahko celo težje za premožne
in site, ker niso izurjeni za nekatere napore, kot so lakota, mraz, nehigienski pogoji ali bolezni.
Trenutno živim in delam v Ljubljani, prestolnici Slovenije. Samostojna država Slovenija je
nastala, tako kot vse ostale države na Balkanu, po razpadu SFRJ. Ko človek živi 40 let v
nekem okolju, se ga navadi in je normalno, da mu postane težko, če nenadoma izgubi vse,
kar mu je bilo znano in kar je oblikovalo njegovo vsakodnevno življenje.
Ko se ozrem nazaj vidim, da sem čutila praznino ves čas, ko sem bila vezana na določene
navade in predmete. Šele, ko sem izgubila materialne stvari sem dojela, da je moja domovina povsod tam, kjer sem trenutno doma. Vzgojena sem v duhu, da je domovina kot
mati. Tako kot vsaka mati misli, da je njen otrok najlepši, bi vsak človek moral misliti, da je
njegova domovina najboljša in najlepša.
Moja domovina je enako kot za vseh 7 milijard ljudi, ves svet, ves planet. Vse, kar je v tej
knjigi napisanega je zgolj moje razmišljanje in moj prispevek, da bi ta svet postal boljši. Ni
propaganda za vrnitev starih časov. Časa ne moremo vrniti nazaj. Delim stališče mojega
očeta, ki je bil preprost človek, ki je živel v času Kraljevine Jugoslavije in v času SFRJ in je na
mojo žalost in svojo srečo umrl v času nastajanja novih držav na Balkanu in v ostalih delih
Evrope. Na mojo žalost pravim, ker sem zamudila druženje z njim v času moje zrelosti ,
ko sem dojela, kaj pomenijo starši v našem življenju. Na njegovo srečo zato, da ni doživel
časa, ko je človekovo dostojanstvo vrženo v blato in ko se večina ljudi le preživlja in ne živi
življenja dostojnega človeka.
Bil je zelo preprost, vendar moder človek in mi je dal za popotnico misel, ki je takrat nisem
razumela, me pa je navdušila pred tridesetimi leti in me še vedno spremlja skozi življenje.
»Pri dobrem gospodarju je še psu dobro«, je rekel.
Večkrat je omenil, da mu ni žal, da je v času druge svetovne vojne preživel štiri leta v taborišču. Borba proti fašizmu je združila ljudi in je po končani II. svetovni vojni prinesla večini
ljudi boljše življenje.
Predolgo sem na tem svetu in preveč poznam astrologijo, ki je postala moja dimenzija življenja, da bi verjela v idealno družbo in da so vsi ljudje enaki. To bi pomenilo, da imamo vsi
enake horoskope; pa jih nimamo. Vsak horoskop je svoja zgodba. Celo enojajčna dvojčka,
rojena z majhno časovno razliko, kot je potrebna, da drug za drugim prideta iz maternice,
imata različna horoskopa.
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Veliko ljudi pozna astrologijo le preko svojega horoskopskega znamenja. Večkrat slišim komentar katere moje astrološke stranke, da se ne počuti pravega Ovna ali pravega Vodnarja,
ker da nima nobene od lastnosti, ki jih navajajo splošne astrološke razlage o Ovnih ali
Vodnarjih. Da bi bil nekdo pravi Oven ali pravi Vodnar, bi moral imeti vse planete v svojem
horoskopu postavljene v znamenje Ovna ali Vodnarja. Vsak človek pa ima v svojem horoskopu vse planete, seveda v različnih znamenjih in zato tudi dobi od njih vsaj nekaj njihovih
dobrih in slabih lastnosti. Te lastnosti planeti vtisnejo v njegovo zavest ob rojstvu, podobno
kot pritisnemo pečat na dokument, da potrdimo njegovo verodostojnost. Ob rojstvu človek
dobi na Zemlji izpis iz matične knjige rojenih in zgoraj v Vesolju dobi svojo natalno karto –
horoskop. Oba sta avtentična dokumenta, ki vsak na svoj način dokazujeta, da je ta in ta
oseba živela, oziroma živi.
Država, v kateri jaz trenutno živim, je prečudovita pokrajina, butik država, urejena in čista,
žal pa naseljena s peščico bogatih posameznikov brez karizme, ki plavajo v denarju in z
množico revnih državljanov, ki živijo na robu preživetja.
To, kar omenjam, bi se lahko nanašalo na katero koli drugo državo v Evropi, Aziji ali Ameriki. Na žalost danes v večini držav ni poskrbljeno niti za minimalno zaščito človekovega
dostojanstva za vsakega državljana. Naravna potreba človeka, da ima delo, možnost izobraževanja in zabave, zdravljenja in streho nad glavo, ni več človekova pravica, temveč le
privilegij bogatih posameznikov.
Vse manj je veselja in nezadovoljstvo se čuti na vseh ravneh. Kot astrologinja opažam, da
v zadnjih letih vsak dan več ljudi išče svoj lastni način, kako osmisliti življenje in kje najti
novo vizijo, ki bi lahko človeštvo potegnila iz stanja obupa in ga vrnila na pot blaginje.
Ugotavljam, da odgovor leži predvsem v družbeni ureditvi, ki jo danes imamo v državah
članicah Evropske unije, v Ameriki, Aziji, Afriki in v arabskih državah. Gre za perverzno,
mutirano obliko kapitalizma, ki nam kot vampir črpa temeljno energijo in nas ovira v duhovni rasti. Gre za strup, ki povzroča bolezen, ki razkraja v Sloveniji, v vseh državah bivše
Jugoslavije, državah članicah EU in vseh ostalih državah na vseh kontinentih. Tako zasnovan sistem v človeku prebuja strah za preživetje in mu ubija vsa plemenita čustva, ker mu
v svoji materialni varianti ponuja samo pižamo in delovno obleko.
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1. KAKO BOMO REŠEVALI TA SVET?
Že nekaj let poslušam in berem o katastrofah, ki grozijo našemu planetu. Največ se je
govorilo in se še vedno govori o napovedi Indijancev Maya za leto 2012. Mislim, da so te
napovedi, tako kot mnoge pred njimi, ki so napovedovale uničenje sveta v različnih oblikah,
velika izmišljotina in predstavljajo le del strategije »kreatorjev« kako ustrahovati ljudi.
Ob koncu 2012 leta se ne bo zgodilo nič od tistega kar so napovedovali, tako kot se ni
zgodilo nič niti pri vseh prejšnjih slabih napovedih. To kar je resnično in čemu se človeštvo
ne more izogniti, je duhovna preobrazba človeka. Čas, v katerem sedaj živimo nam vsakodnevno daje nove dokaze, da je edina pot, po kateri človek lahko hodi duševna, umska in
predvsem spiritualna preobrazba. Moje dolgoletne izkušnje na področju astrologije so mi
pokazale, da 50 človeških let predstavlja le utrinek v primerjavi s kozmičnim časom in da je
človek v 50 letih svojega življenja sposoben le za drobtinico spremeniti svoje razmišljanje
in dejanja.
Zato je bilo potrebno toliko stoletij in tisočletij, da se je človekova zavest dvignila na višjo
raven, da je človek začel dojemati, kaj je resnično potrebno narediti. Zaradi dviga nivoja
zavesti se tudi zavedamo, da se naš čas ne vrti hitreje samo zato, ker so »kreatorji« umetno
posegli v čas, temveč tudi zato, ker je večina ljudi razsvetljenih. Planet Zemlja je podoben
veliki hiši, ki je bila in je še vedno prekrita z nesnago, ki so jo skozi tisočletja ustvarile
človekove misli, besede in dejanja. Tako kot se je nabirala nesnaga, so se ustvarjale tudi
energije, čistilke, ki so to hišo pridno čistile. Na tem principu delujejo planetarni vplivi v
horoskopu vsakemu človeku. Vsak planet in zvezda v vesolju ob rojstvu vsakem človeku
podari nekaj dobrih in nekaj slabih lastnosti. Vsak posameznik ima ne samo pravico do
razpolaganja s temi energijami, ampak tudi obveznost, da jih uporabi in izkoristi po svojih
najboljših močeh, vendar vedno le v duhu višjega dobrega.
Stoletja in tisočletja so energije, čistilke, bile v manjšini in niso uspele tako hitro in sproti
čistiti umazano hišo, planet Zemlja, kakor ljudje hitro so ustvarjali nesnago s svojimi mislimi, besedami in dejanji.
V tem času se hitreje prebujamo in začenjamo verjeti v stvari, ki so se nam še pred desetimi
leti zdele nenormalne, nemogoče ali celo znanstvena fantastika. Danes se iz sekunde v
sekundo povečuje število ljudi, ki se zavedajo, kje leži ključ za rešitev človeštva.
Vse, kar se sedaj dogaja ni nič novega, nič kar ni bilo prisotno v naših horoskopih tudi prej, le
da je sedanja planetarna konstelacija aktivirala določene aspekte in je današnji človek hitro
»odrasel« in je sposoben zaznati in razumeti svoja dejanja, kakor tudi dejanja drugih ljudi.
Potreba po spremembah je bila prisotna v človeku že od njegove ustvaritve enako kot so
bili prisotni elementi, ki so povzročali, da so v te spremembe bili v večjem številu vključeni
tudi posamezniki, ki so tem spremembam nasprotovali. Ker je takšnih energij bilo več, kot
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je bilo število energij čistilk, je njihova moč skozi stoletja naraščala in s tem njihove želje in
apetiti po lažjem in boljšem življenju na račun množice ljudi, ki so jih izkoriščali z različnimi metodami nadzorovanja.
Mene osebno se niti ena od groženj o kataklizmi našega planeta nikoli ni niti dotaknila, niti
me ni prestrašila, ker sem prepričana, da bo človek dojel, da mora sodelovati v skladu z
zakoni vesolja in da bo sprejel okvirje, s katerimi je vesolje omejilo usodo človeštva. Edini
nadzor, katerega pa priznavam in sprejemam, je nadzor vesolja. Verjamem tudi, da obstajajo različni zunajzemeljski programi, ki jih izvaja vesolje v dobro človeštva in so močnejši
od programov, ki jih izvajajo predstavniki svetovne ﬁnančne elite, kreatorji ali kakorkoli jih
imenujemo.
Dokaz, da se svetovna elita kljub vsemu denarju in tehnološkemu znanju počuti ogrožena
s strani naravnih zakonov, ki jih določa vesolje, je tudi ta, da v iskanju novih argumentov,
kako upravljati planet, neprestano brskajo po znanju starih civilizacij.
Te civilizacije, v katerih kreatorji iščejo rešilne argumente, so ravno tako izginile, kljub
temu, da so bile na višjem tehnološkem razvoju kot je današnja civilizacija. Tudi one niso
dojele, tako kot ne današnji svet, kaj je resnični človekov problem. Biti dober do drugih na
enak način, kot bi moral vsak predstavnik človeške rase biti dober do samega sebe. Biti
dober do samega sebe pomeni spoštovati svoje ﬁzično telo, ki predstavlja dom za naše
duhovno-astralno telo, ki je povezano z Vesoljem in uskladiti pretok energije med njimi.
Skrbeti za telo pomeni tudi pravilno prehranjevanje in higiena, ki mora biti usklajena z
klimatskim in geografskim okoljem v katerem živimo. Vse, kar človek razmišlja in dela, bi
moralo imeti pozitiven karakter in temeljiti na sožitju med ljudmi, rastlinami in živalmi.
Vsa komunikacija med vsem, kar živi, bi morala vedno potekati po mirni in civilizirani poti.
Prekomernost v uživanju hrane, pijače, zabave, neskromnost, nehvaležnost, nespoštovanje
dostojanstva človeka, živali in rastlin in nespoštovanje naravnih zakonov so marsikatero
civilizacijo pripeljali do propada.
Zaradi neplemenitih dejanj se lahko tudi naš današnji svet spremeni v Titanik, ki se je
napotil na svoje luksuzno potovanje. Titanik so gradili bankirji, poslovneži in strokovnjaki.
Še danes je nerešena uganka, zakaj se je Titanik potopil: zaradi napake v konstrukciji ali
ﬁnančnih malverzacij in umazanih iger kreatorjev bančne politike. Ljudje zdravega razuma
in duha že desetletja opozarjajo svetovno javnost, da je naša civilizacija potrebna temeljite
transformacije, vendar se glas duha slabo sliši zaradi hrupa moderne tehnologije.
Za razliko od potnikov, ki so bili na Titaniku, se večina ljudi, ki pluje na ladji Zemlja že zaveda, kaj je tisto, kar grozi, da bi se potovanje končalo predčasno, nepričakovano ali neuspešno. Mali ljudje, ki nas je veliko, smo tisti, ki gradimo Noetovo barko, ki bo rešila naš planet.
Na eni strani je množica ljudi in narodov, ki so s spretno manipulacijo pripeljani na rob
preživetja in na drugi strani je manjšina ljudi, ki so se skozi stoletja prikopali do denarja in
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moči na račun neukih, naivnih, nebogljenih in manipuliranih. Tako kot je na Titaniku utonilo veliko revnih ljudi, ki so opravljali ﬁzična dela, je utonilo tudi veliko bogatih. Tisto noč so
v mrzli vodi Atlantika umirali enako bogati, polnih želodcev, v krznu in okrašeni z dragulji
in revni, praznih želodcev in praznih denarnic.
Veliki pozabljajo, da smo vsi v istem paketu. Ne glede na to, kaj imajo v svojih rokah, na
podlagi česa oblikujejo svoje vizije varne prihodnosti, ne morejo uničiti malih ljudi, ne da
bi ogrozili še sami sebe. Vprašanje je, kdo bi bil končni zmagovalec in kdo bi se lahko rešil,
če bi res prišlo do kataklizme. Ves material, potreben za gradnjo Noetove barke se nahaja
v srcih nas, malih ljudi, v naših mislih in, v nadaljevanju, v naših dejanjih. Ne glede na vse
znanstvene dosežke, ki so v rokah manjšine, zaenkrat ne obstaja način, da bi se dokopali
do tega dragocenega materiala. Ne morejo nam ga na silo vzeti ali nas oropati, če mi tega
ne bomo dovolili.
Rešitve za transformacijo so zelo enostavne in so shranjene v vsakem človeku dobre volje,
ki ima v srcu ljubezen do sočloveka in do naše skupne domovine, planeta Zemlja. Ne glede
na to, kakšno moč imajo ﬁnančni in politični mogotci, ne bodo mogli ničesar narediti brez
sodelovanja malih ljudi. V glavah in v srcih malih in trenutno ogroženih ljudi, so shranjene
formule za rešitev.
Globoko verujem, da je ljubezen močnejša od kateregakoli orožja in da nas bosta zdrav
razum in dobra volja pripeljala do pravih rešitev. Verjamem, da bodo pri reševanju vseh
najtežjih kriznih trenutkov odpadle vse znanstvene teorije in da je rešitev v brezplačnem
»paketu«, ki ga ima v svojem horoskopu vsak človek in vsako bitje. Le zdrav razum je treba
uporabiti in se odločiti za »paket«, ki nam ponuja ljubezen, dobroto, strpnost, skromnost,
prijateljstvo in vero v višje dobro. Le tako lahko omilimo negativne vplive shranjene v »paketu«, kjer so spretno zaviti zloba, požrešnost, maščevanje in sovraštvo.
Verjamem, da bodo rešitve za ta svet prišle s strani malih ljudi in da bodo mali ljudje združeni v celoto, potegnili voz zgodovine človeštva naprej.
S tem namenom pišem to knjigo. Vsaka beseda je prepojena z ljubeznijo za ljudi s srcem,
za dobre in razumne ljudi. Vsaka beseda je vabilo vam, dobrim ljudem, da se združimo in
da s skupnimi močmi stopimo na dan 14.2.2013 v veliki objem. Verjamem, da je združena
človekova misel sposobna narediti čudež in v sekundi spreobrniti ta svet na boljše. Verjamem, da je moč skupnega objema močnejša od kateregakoli orožja in da bi lahko z enim
velikim skupnim objemom dosegli, da se kvaliteta življenja nas, ljudi, spremeni na boljše.
Ko sem s pomočjo astrologije in gibanja planetov izračunala, da je človeštvo duhovno pripravljeno za spremembo na boljše, sem dala v javnost pobudo za prvi veliki objem. Primeren čas
za veliki objem je bil 12.6.2010. Imela sem v mislih objem tisočih ljudi. Pri tem nisem upoštevala, da mi moj horoskop ne ponuja sposobnost za organizacijo tako zahtevnega projekta in
da za izvedbo projekta potrebujem ljudi, ki imajo sposobnost dobre organizacije.
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Očitno je, da jaz nisem znala ideje predstaviti na pravi način in v projekt pritegniti večje
število enako mislečih ljudi. Dne 12.6.2010 smo se objeli v parku Tivoli v Ljubljani, v manjšem obsegu s podporo organizatorke Luninega festivala, gospodične Barbare in njenih
sodelavcev. Dragica Štokelj se je s svojo družino in prijatelji objela pred parlamentom EU v
Bruslju. Člani društva Svetega Antona so se objeli na Gabrovki. Marjan Petrovič se je objel s
prijatelji na Triglavu. Objeli smo se ponovno v letu 2011 in v letu 2012. Vsem se zahvaljujem
za topel objem. Toda to je daleč od velikega objema, s katerim bi lahko objeli naš planet in
ga duhovno dvignili na višjo raven razumevanja življenja.
Primeren čas za naslednji veliki objem je 14.2.2013. Imamo dovolj časa za organizacijo.
Vabim vas, dobri ljudje, da podarite nekaj svojega lastnega časa, da združeni v ljubezni
premagamo te krizne čase. K sodelovanju vabim vse medije in ljudi, ki imate v svojih horoskopih znanje za izvedbo takšnih projektov. Jaz osebno imam v tretji hiši svojega horoskopa
(to je hiša medijev in komunikacije) Saturna in Neptuna, kar pomeni, da mi mediji niso
ravno naklonjeni in da jaz nisem prava oseba, ki bi znala lansirati informacijo, ki bi dvignila
množice na noge in jih popeljala v veliki objem. Zato sem se tokrat odločila, da zaprosim
za pomoč.
Upam na uspeh in hkrati prosim, da se bodo med vami, ki boste knjigo prebrali, našli takšni, ki se boste za to idejo ogreli in zakotalili kolesje, da se v veliki objem vključi čim več
ljudi v vseh krajih in državah sveta.

Zakaj je koristen veliki, skupni objem?
Živimo v času, ko so vodenje svetovne politike prevzeli posamezniki in ozki krogi, ki ljudem na našem planetu kot vsebino življenja vsiljujejo družbeni sistem, ki na prvo mesto
postavlja osebne interese. Pri tem pozabljajo, da kvaliteta življenja ljudi ne sme temeljiti
na nenehnem reševanju konﬂiktov, katerih vzroki ležijo v napačni, nepravični in nepravilni
delitvi materialnih dobrin. Ko gre za delitev naravnih dobrin, so na prvem mestu interesi
posameznikov ali elitnih krogov, kar je povzročilo, da je celotno človeštvo zajel virus ﬁnančne bolezni.
Glavni simptomi te težke in nalezljive bolezni, ki napada predvsem množice revnih so nesramno visoki dobički, ki jih ustvarjajo lastniki kapitala s posojanjem denarja in zaračunavanjem obresti. Iluzorno je pričakovati, da se bodo ﬁnančni mogotci prostovoljno odpovedali svojim privilegijem in ponudili človeštvu radikalne spremembe po mirni poti. O rešitvi
ne želim razmišljati drugače, kot o dialogu. Mali ljudje ne potrebujejo orožja, da bi dosegli
spremembe, ker bi s takšnim načinom postali enaki s tistimi, ki ustvarjajo pogoje, da se
svet vsak dan bolj pogreza v bedo.
Namen moje knjige je vabilo v veliki objem s katerim lahko preusmerimo negativne vibracije in s tem dejanjem opozorimo svetovno elito na simptome, ki razen ﬁnančne bolezni, ki
je zajela našo civilizacijo, grozijo še z drugimi, hujšimi posledicami.
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Pridružite se nam ljudje, ki čutite duševno stisko, ker:
- ste prevarani in ponižani zaradi izgube strehe in možnosti preživljanja,
- ste pred začetkom recesije še živeli normalno in ki ste čez noč zdrsnili iz srednjega
razreda v bedo,
- vas moti in se čutite nemočne opazovati, kako globalizacija kapitala uničuje plemenitost v vas in v ljudeh okoli vas,
- se zavedate, da vam lastniki medijev izpirajo možgane z lažnimi informacijami in
vam prikrivajo resnice,
- veste, da so si predstavniki elite izmislili besedo »terorizem«, da opravičijo svoje
brutalne metode ubijanja ljudi v afriških, arabskih in južnoameriških državah s
ciljem, da jih oropajo njihovih naravnih bogastev,
- vam ni vseeno, da uničujejo naravno okolje in rušijo ravnovesje zaradi kratkoročnega in hitrega bogatenja,
- se zavedate, da imajo milijoni ljudi v vseh državah simptome psihičnih bolezni le
zaradi nenehnega ustrahovanja pred izmišljenimi sovražniki,
- vidite reševanje krize, v približevanju samemu sebi in z zbliževanjem z dobrimi in
razumnimi ljudmi v vaši bližini,
- nasprotujete farmacevtskim lobijem, ki s svojimi zdravili ogrožajo zdravje ljudi in
sejejo bolezen,
- želite živeti v družbi v kateri ni razlik med ljudmi ne glede na barvo kože, versko ali
politično pripadnost,
In na koncu, združimo se v objemu vsi, ki se zavedamo, da je vse, kar sem zgoraj navedla,
posledica uporabe instrumentov peščice ljudi, ki imajo denar.

2. KDAJ NAJ BO VELIKI OBJEM?

14.2.2013 leta ob 12 uri po evropskem času!
Astronomi pravijo, da v vesolju kroži temni planet imenovan NIBIRU. Na svoji poti skozi
vesolje gre temni orjak enkrat na 3600 let tudi skozi naše osončje. Nibiru je 5 krat večji od
naše Zemlje, kar pomeni, da ima tudi 5 krat večjo gravitacijo. V primeru, če bi se Nibiru
preveč približal našemu planetu, obstaja nevarnost, da bi ogrozil nagib Zemlje. Če bi se
to zgodilo, bi imelo za posledico zamenjavo severnega in južnega pola. Ni treba poznati
astronomije in astrologije, da vemo, kakšno katastrofo bi to izzvalo in je vprašanje, če bi
človeštvo to katastrofo preživelo. Jaz osebno verjamem, da to ni le prazna grožnja in sem
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tudi prepričana, da Nibiru resnično obstaja. Verjamem tudi, da je v skladu z višjimi cilji, da
zvezde včasih trčijo med seboj na podoben način, kot se to zgodi med ljudmi, saj je Zemlja
z vesoljem povezana za vedno z enako popkovino, kot so zvezde povezane med seboj. Ko
pride do trčenja med zvezdami, nastanejo nove galaksije.
Zadnjih dve tisoč let so bila številna krvava trčenja med ljudmi na planetu Zemlja predvsem zato, ker je prišlo do rušenja ravnovesja med vero v višje dobro človeka in ustvarjeno
novo religijo, ki je počasi postajala sama sebi namen. Za vesolje čas ne obstaja in se ga ne
da meriti niti z urami niti s stoletji. Edino merilo je ravnovesje med zvezdami in človekom.
Ko se to zgodi, vesolje poseže s svojimi metodami, ki so včasih lahko usodne za zemljane.
Približevanje planeta Nibiru je mogoče zadnji opomin zemljanom, da dojamemo, da je
čas za korenite spremembe. Prepričana sem, da bodo ljudje dojeli kdo je glavni krivec za
sedanjo krizo in da bodo ukrepali na paciﬁstičen način, brez hudega prelivanja krvi in z
razumnim ravnanjem preprečili globalno katastrofo. Kriza, v kateri se je znašel ves naš
svet, ni le globalna kriza družbene ureditve – kapitalističnega sistema. To je pika na i zaradi napačne odcepitve človeka že na začetku nekega pra-časa. Sedanja kriza se je začela
ustvarjati že pred 2000 leti in skozi dolga stoletja je ustvarjala globoke rane, ki smo jih žal
ljudje zdravili z napačnimi zdravili.
Na razpolago imamo dve zdravili: svetovno nuklearno vojno, ki bi lahko uničila celotno
civilizacijo in instrument, s katerim bi dosegli korenito spremembo, ki se nahaja v človekovih možganih. Človekovo telo je sestavljeno iz 70% vode in v človekovih možganih je 85%
vode. Voda je nosilka informacij in človekovi možgani so računalnik, v katerem je naloženih
veliko programov. Če imamo težavo s poslovnim računalnikom v pisarni, pokličemo programerja ali servis, da nam računalnik očisti in spravi v red. Koga moramo poklicati, da
popravi in uredi računalnike v naših glavah? Kdo je usposobljen, da prebere programe, ki
so naloženi v naših osebnih računalnikih v naših možganih?
14. februar je dan Sv. Valentina, zaščitnika zaljubljenih. Ljubezen je edini pogoj, da dosežemo ravnovesje s kozmičnimi energijami in dogovor z vesoljem. Dokler ne bomo poiskali
mikrokozmosa v sebi, ga ne moremo iskati v makrokozmosu. Če bi vsi ves čas ravnali kot na
Valentinovo, bi se večina težav, s katerimi se soočamo, uredila na lažji način. Mnogi skregani pari čakajo ta dan, da se pobotajo. Na ta dan smo ljudje bolj prijazni drug z drugim,
tudi tisti, ki si sicer niso preveč blizu. Milijoni rdečih srčkov napolnijo izložbe v trgovinah,
restavracijah in parkih. Vsa mesta, kjer se zbiramo ljudje, so okrašena s simboli ljubezni.
Ljudje se obdarujemo, se imamo radi in se veselimo. V atmosfero spuščamo milijarde pozitivnih misli, dobrih želja in pričakovanj. Tople misli, prijazne besede in svetloba v ljudeh
so močnejše orožje od agresije. Če se nas bo nekaj tisoč, nekaj stotisoč in če sanjam naprej,
nekaj sto milijonov ob isti uri objelo, bomo naredili velik ščit okrog zemlje in preprečili
vpliv planeta Nibiru. Javite se vsi, ki vam je naš planet pri srcu, ki imate vizijo in idejo kako
organizirati ta dogodek.
združimo se v velikem objemu 14.2.2013
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Obiščite spletno stran našega društva na www.objemimeinstopinaprej.si ali nam ali pišite
na e-mail: anama@amis.net.

3. ČLOVEK SVETA VLADAR
Človeka je vesolje ustvarilo z namenom, da v imenu vesolja gospodari na Zemlji, da z
dobroto in plemenitostjo bdi nad živalmi, rastlinami in vsem, kar je na planetu ustvarjeno.
Vendar kaže, da je človek že na samem začetku napačno razumel prejeta navodila in stopil
na neko stransko, temno cesto, ki ga je odpeljala daleč od ceste, ki je bila razsvetljena in
ki mu je bila namenjena, da bi ga popeljala do cilja. Človeka vesolje ni nikdar pustilo na
cedilu in mu je vedno v pomoč postavljalo znake ob cesti, po kateri je hodil.
Vse moje življenje sem se spraševala, kot ženska in kot astrologinja, kaj je to, kar človeka
zapelje na napačno pot. Še danes je to vprašanje ostalo brez pravega odgovora, kajti vsak
odgovor je v meni prebudil le kopico novih vprašanj. Ker zaradi tega nisem mogla spati,
sem sklenila na razumski ravni postaviti okvir v svojih možganih in sprejela odločitev, da
bom svoja razmišljanja in vprašanja zakaj se nekaj zgodi tako in ne drugače, časovno omejila na zgodovino človeštva od začetka novega štetja, tj. od Kristusovega rojstva.
Ne glede na to, da sta mi zelo pri srcu Islam in Budizem, sem iz ljubezni do svojih staršev sklenila ostati kristjanka. Tako kot globoko verujem v Jezusovo zavest, se enako močno odmikam
od katoliške cerkve. Ko so pred dvajsetimi leti v Sloveniji začeli zaklepati cerkve in so vpeljali
enak urnik, kot je delovni čas v prodajalnah ali uradnih ustanovah, so se moji obiski cerkva
spremenili le v obisk arhitekturnih spomenikov. Moja vera v višjo silo in moj bog sta vedno ob
meni in ne potrebujeta nobenega posrednika, ki mu je za to potrebno plačati provizijo.
Verjamem, da je prihod Jezusa Kristusa pred dvema tisočletjema bila pomoč človeštvu,
poslana s strani vesolja, da se vrne na pravo pot. Vse kar se je kasneje dogajalo, je le potrditev, da je človek še enkrat ubral napačno pot in se prepustil vodenju napačnega vodje.
Katoliška cerkev, ki je kakor kaže zgodovina, vzela stvar v svoje roke in onemogočila da bi
prepoznali svojega odrešenika, ki ga je vesolje poslalo kot pomoč na poti vračanja nazaj do
križišča, kjer se je na začetku nekega pra-časa napačno odcepil.
Človek je bil ustvarjen s strani vesolja in poslan na zemljo, da bi bil vladar našega planeta,
vendar se je pokazalo, da je svoje poslanstvo zamenjal za drugo vlogo. Postal je suženj
denarja. Prostovoljno je privolil v odnos, da je denar postal njegov ječar. Prepričana pa
sem, da se človek ne more izogniti izpolnitvi svojega poslanstva. Vesolje nikdar nič ne
pozablja in terja od vsakega plačilo ali vračilo podarjenega. Vem pa, da bo človek postal
združimo se v velikem objemu 14.2.2013
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sveta vladar šele takrat, ko se bo naučil gospodariti samemu sebi in živeti v sožitju sam s
seboj in s svojim okoljem.
Že nekaj desetletij moje misli pestijo vprašanja, na katera nisem dobivala odgovorov, ki bi
zadovoljili mojo notranjo potrebo po tem, da bi vsi ljudje na svetu živeli dostojanstveno.
Kot otrok sem opažala, da ljudje prosijo boga za pomoč, vendar se je bog redkokdaj odzval
in jim izpolnil prošnje.
Videla sem ljudi klečati v cerkvi pred kipci in podobami boga ali drugih svetnikov. Videla sem
ljudi klečati pred župniki. Vedno, ko sem jih videla klečati, sem vedela, da pomoči ne bo.
Klečali so pred napačnimi osebami. Ko sem spoznala astrologijo sem dojela, da lahko človek
kleči le pred vesoljem, kot višjo silo, ki je nad nami vsemi. Tako kot pred petdesetimi leti, se
še vedno sprašujem, zakaj ljudje vedno prosijo boga za pomoč, čeprav o njem ne vedo nič.
Niti toliko ga ne poznajo, da bi vedeli, kako mu je ime. Razmišljala sem, da se bog ne odziva na prošnje tudi zato, ker ljudje ne poznajo njegovega imena. Zato sem bogu, o katerem
so me učili od majhnega pri verouku dala ime: TIN. Ker ga nikoli nisem videla, sem ga
lahko v svoji glavi oblikovala tako kot mi je ustrezalo. Tako ima moj bog TIN v mojem srcu
še danes tisoč različnih podob.
To, kar je resnično, kar resnično obstaja in kar je vidno in dokazljivo tako za mene kot,
za vse druge ljudi, je vesolje. Bog Tin pa je vesoljna inteligenca naložena in zasidrana v
človekovi zavesti.
Ker pa je ta zavest med vsemi zavestmi, ki obstajajo v vesolju, dosegla najvišjo raven, je
ravno človeku dano, da postane gospodar našega sveta. Zavest nima ﬁzične oblike. Izvira
in nastaja le v možganih vsakega človeka, vsake živali, vsake rastline, vsake energije in
vsega kar ima življenje. Vsaka oblika življenja ima svojo raven zavesti in vsako zavest lahko
imenujemo bog in temu bogu zavesti lahko damo ime.
Bog Tin mi predstavlja resnično povezavo med človekom in vesoljem. Razen pred vesoljem,
človek lahko kleči tudi sam pred seboj takrat, ko izpolni svoje poslanstvo brez strahu in
sprenevedanja in ko doseže stanje duha, da spoštuje samega sebe zaradi svojih dejanj.
Lahko kleči tudi pred drugim človekom le iz spoštovanja do njegovega dostojanstva in ljubezni do vsega kar živi na našem planetu.
Nikoli pa ne sme klečati pred drugim človekom iz strahu pred izgubo svojega dostojanstva
ali pa vira denarja za lastno preživetje. Na žalost človek ni nikoli do sedaj klečal niti pred
vesoljem, niti pred seboj tako ponižno, kot kleči pred njegovim visočanstvom DENARJEM
oziroma pred lastniki denarja.
Ta knjiga je nastala tudi kot prispevek, da se bo človek čimprej vrnil nazaj do tistega križišča, kjer se je na začetku nekega pra časa napačno odcepil. Že dva tisoč let se poskuša
vrniti nazaj na pravo pot in ravno sedaj, so se planeti v naši galaksiji postavili v oporo človezdružimo se v velikem objemu 14.2.2013
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štvu. Le nekaj korakov je potrebno narediti in že za naslednjim ovinkom nas čakajo zadnja
navodila. Navodila za novega človeka. Tokrat človeštvo ne bo zapravilo svoje priložnosti,
kot jo je pred dva tisoč leti, ko ni prepoznalo prihoda Jezusa Kristusa. Ponovno je prišel čas
za novo dobo in za novega človeka. Človeštvu je ponovno ponujena priložnost, da se spremeni na boljše in da nadaljuje po poti, ki jo je takrat pokazal Jezus Kristus.
Novi človek, ki se bo počasi rojeval preko globokih transformacijskih procesov, ne bo imel v
glavi računalnika v povezavi s srcem, kjer je naložen euro.
Vzrok vsega slabega za človeka se začne pri denarju. Prvi začetki denarja so bili v človekovih možganih, vendar to ni bilo tako nevarno, dokler denar ni prišel v srce in se usedel
na prostor, rezerviran za ljubezen. Tako je denar postal človekov ječar. Človek svojega poslanstva in potrebe po varovanju vsega živega na planetu ne more uresničiti dokler denar
gospodari v njegovem lastnem srcu.
človek ne bo mogel postati človek nove dobe, dokler ne bo razčistil svojega odnosa do
denarja in temeljito spremenil svojih življenjskih navad.
Mnogi dvomijo v možnost takšnih sprememb, ker menijo, da človek, ko enkrat začuti prednosti denarja, ni sposoben nikoli več resnično verovati v nič drugega kot v denar. Pravijo, da
se mu podreja, če ga ima in še bolj se mu podreja če ga nima.

4. ČLOVEK, KAM SI SE NAPOTIL ?
»Hudič se je podelal na ves svet« , bi rekla moja pokojna mama za današnji svet, če bi
samo za eno uro prišla nazaj iz svojega raja. Človek je okužen z neozdravljivim virusom,
najhujšim, ki so si ga kadarkoli izmislili največji umi vseh časov. Prišlo je do grozljive degradacije človekovega dostojanstva. Mali ljudje, ki nas je skoraj sedem milijard, smo vključeni
v umazan načrt manjšine, ki nam dnevno štiriindvajset ur izpira možgane in upočasnjuje
naše misli. Ko se pogovarjam z ljudmi, mi večina pravi, da proti tej pandemski bolezni ni
ustreznega zdravila in da ne obstoja družbena ureditev, ki bi bila dobra za vse ljudi.
V pogovorih z ljudmi slišim nezadovoljstvo na vseh nivojih in ob tem čutim veliko žalost, ker
so se vdali v usodo, prepričani, da ne moremo narediti nič, da bi nam bilo boljše.
Pravijo, da ne obstaja sistem, ki bi bil pisan na kožo vsem ljudem.
Ni res. Jaz imam skoraj šestdeset let in se spominjam, da je bilo še petindvajset let nazaj
vse drugače.
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Živela sem in delala med ljudmi, ki so imeli srca polna veselja in sreče, smeha in optimizma. Ni bilo večjih skrbi za preživetje, čeprav smo, za pojme tistih razvajenih, živeli v
pomanjkanju, saj je ob koncu druge svetovne vojne bilo v Jugoslaviji vse porušeno in je bilo
potrebno vse na novo zgraditi. Kljub pomanjkanju so ljudje imeli vse potrebno za normalno
življenje, ker so imeli pristen odnos v družini in tople medsebojne odnose na vseh nivojih
od poslovnih do prijateljskih.
Ko sem jaz odraščala, so bili naši starši razbremenjeni strahov ali bodo sposobni plačevati
naše šolanje. V isti klopi smo sedeli otroci zdravnikov, delavcev in kmetov. Izobraževalni
sistem ni le ponujal vsem otrokom enake, brezplačne možnosti za izobraževanje, temveč
tudi možnost, da samostojno uporabljamo naše misli in našo lastno inteligenco. Nismo
imeli neumnih pripomočkov in igrač, ki so blokirale našo lastno kreativnost.
Ko smo bili bolni, smo imeli vsi enake možnosti za zdravljenje v bolnišnicah ali ambulantah. V okviru šole je bilo poskrbljeno, da smo imeli brezplačno zobozdravstvo.
Lahko bi vam dolgo pisala o tem, kako varno smo živeli. Več bi vam pisala, bolj bi zvenelo
kot utopija. Pa ni res. To, kar sem vam povedala o mojem otroštvu, je resnica, ki jo poznajo
vsi, ki so rojeni po letu 1946, po končani drugi svetovni vojni in so živeli na področju bivše
Jugoslavije.
To ni nostalgija, kot mi nekateri očitajo, za nekim prejšnjim časom, le informacija, da je
možno ustvariti takšno družbeno ureditev, ki ponuja večini ljudi možnost, da živijo bolj
dostojanstveno.
Komunicirali smo preko čustev, spoznavali smo svoje zakonske partnerje na zabavah in
osebno, direktno. Nismo se bali niti ljubezni niti bolečine. Danes ni človeka, ki ne čuti pritiskov na vseh nivojih. Oblastniki nam prikrivajo informacije, ki bi razkrile njihova umazana
dejanja in početja in nam polnijo ušesa s sporočili in podatki, ki ohromijo naša čustva in
ljudi usmerjajo v škodljiva in perverzna dejanja. Otrokom in mladini vcepljajo napačne
predstave o življenju in jim projicirajo lažne slike nacionalne zgodovine. Besede poštenost,
čast, dostojanstvo, prijateljstvo, dom, humanost in zvestoba izginjajo iz našega besednjaka. Vsiljujejo nam cenene prehrambene izdelke sumljive kvalitete kljub certiﬁkatom, ki nosijo podpise zvenečih imenih svetovno priznanih inštitutov in znanstvenikov.
Bogati so nam, malim ljudem že vzeli možnost izbire, da sami odločamo kako bomo dostojanstveno živeli. Skoraj vse, razen naših misli, že imajo v lasti privilegirane skupine ljudi.
Edino misli so še naše, ker še vedno nimajo popolne kontrole nad našimi možgani in to je
naša edina priložnost.
Izkoristimo jo !
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5. ZGODOVINA ASTROLOGIJE IN NJENA VLOGA V ŽIVLJENJU LJUDI
Astrologija je znanstvena veda, ki je neločljivo povezana z vesoljem in ima namen, da ljudem pojasni, da za vsak dogodek, ki smo mu priča, obstaja razlaga in pojasnilo v simboliki
zvezd in planetov v našem solarnem sistemu.
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.
To je najstarejša veda, ki je obstajala še pred prihodom človeka, ker je tudi vesolje obstajalo
še pred prihodom človeka. 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
ni dogajalo nič, kar se ne dogaja tudi danes. Vendar današnji človek nima časa, da zazna,
da pred hudo nevihto ali sončnim mrkom ptičje petje utihne in da živali takrat splezajo iz
dreves na zemljo.
Moderni človek pozablja, da je vsa naša današnja velika znanost nastala iz vseh sprememb
v naravi, ki jih je pračlovek beležil na svoj primitiven način brez vseh čudežev moderne
tehnologije.
Na kosteh irvasa in mamuta iz obdobja paleolita, 20 – 25 tisoč let nazaj, so najdeni zapisi,
ki predstavljajo lunine mene.
Na jugu Anglije, v Solsberiju, se nahaja struktura dvanajst čevljev visokih Menhirov, orjaške
kamnite tvorbe poimenovane Stonehenge. Okoli njih se nahaja šestinpetdeset lukenj, ki so
jih imenovali Obrijeve luknje in so razporejene okoli stolpov. Profesor Hoskins iz Bostonske
univerze je s pomočjo računalnika rekonstruiral to primitivno, razrušeno gradbišče in ugotovil, da izhaja iz obdobja 1800 let pred našim štetjem. Predstavlja observatorij bronaste
dobe, ki so ga svečeniki uporabljali za najavo poletnih časov, sončnih in luninih mrkov in
opazovanje gibanja planetov in zvezd. Dokazal je precizno točnost izračunov položaja sonca in lune, z odstopanjem do ene stopinje.
Zapisi o starih ljudstvih navajajo, da je bil zelo razvit kult spoštovanja sonca. Vsako jutro so
slavili njegovo vnebovzetje, ki se je zgodilo prejšnjo noč. Pokopana telesa faraonov Keopsa,
Kefrena, Mikerina in drugih, so priče verovanja Egipčanov, da so njihovi faraoni delili večno
življenje sonca. Faraon Amenoﬁs si je v čast sonca nadel ime Eknaton.
Pozdrav soncu so izvajali grški ﬁlozoﬁ, tudi Sokrat in Dion. Indijanske matere še danes svoje novorojence dvignejo proti soncu. Pozdrav vzhajajočemu soncu je bila praksa pri Kitajcih
in Japoncih. Sonce častijo šamani, druidi in mnogi duhovno ozaveščeni ljudje. Kitajci so
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oboževali ozvezdje Velikega medveda kot božanstvo, ki je upravljalo plodnost in rojevanje.
Sedem zvezd Plejad je veliko število starih ljudstev oboževalo in od nekdaj se ve, da je
skupina sedem sester iz ozvezdja Plejad velika prijateljica ljudi.
V Indiji še danes častijo luno kot kraljico vsega, kar raste na zemlji in kot zaščitnico vsega,
kar živi.
Pred približno šest tisoč leti so na področju sedanjega Iraka živeli Sumerci, ljudstvo, ki se
je ukvarjalo s kmetijstvom in živinorejo. Oni so dojeli skrivnostno povezavo med nebesnimi
cikli in cikli rasti na zemlji. Spoštovali so sonce, luno in velikega ženskega boga, imenovanega »Hči nebeške neveste«, ki je prebivala na Veneri in so jo preimenovali v boginjo
plodnosti. Na kamnitem reliefu iz 14. st. pred našim štetjem je zabeleženo veliko trojstvo,
ki so ga častili Sumerci : sin, bog Mesec je bil moškega spola in najmočnejši med njimi, bog
ženskega spola Samas – bog Sonce in tretji član trojstva je bila boginja ženskega spola,
boginja plodnosti Ištar.
Ko slišimo besedo horoskop, večina ljudi to povezuje z zvezdami in z vplivi, ki ga imajo
zvezde nad posameznikom. V starem Egiptu je Horoskopus bil visoki svečenik, ki je bil zadolžen za merjenje časa. Tako je dobesedni pomen in smisel besede »horoskop« gledanje
v čas.
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 življenje.
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 pa je tisti, ki nas nauči opazovati prometne znake ob cesti,
ki jo imenujemo življenje.
Veliko zgodovinarjev se strinja, da je bila astrologija prva znanost in prva religija, ki jo je
človek razvil. Večina verskih obredov je izhajala iz povezave z naravo in spoštovanja naravnih zakonov. Znanstvene aktivnosti raziskave vesolja in zvezd so dokazale, da sta religija in
astrologija tesno povezani in ju ne smemo obravnavati ločeno.
Iz obdobja mezopotamskega cesarstva Babilon so nam ostali ostanki observatorija, ki so
ga imenovali ZiguratiI 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 devetdeset metrov. Imeli so sedem teras, ki so bile narejene ena nad drugo in
so predstavljale sedem planetov. Svečenik, ki se je vzpenjal na vrh zadnje terase, je lahko
dosegel vrh vesolja, kot so si ga zamislili Haldejci. Svečeniki so imeli nalogo, da z opazovanjem zvezd zvedo za voljo bogov in le-to posredujejo kralju.
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Biblija omenja legendo o Babilonskemu stolpu, ki naj bi dosegel nebo. To je še en dokaz,
da sta religija in znanost tesno sodelovali. Današnja katoliška vera na žalost ne samo, da
izključuje astrologijo iz svoje doktrine, temveč trdi, da se tisti, ki se poslužujejo astrološkega znanja oddaljujejo od boga.
Pred nobenim kraljem niti božanstvom človek ne kleči tako ponižno, kot kleči pred božanstvom »denar«. Najmočnejšega božanstva ni ustvarilo vesolje. Ustvaril ga je človek sam in
mu je dal ime DENAR.
Vsak človek je legitimni predstavnik vesolja, saj mu vesolje ob rojstvu izroči dokument, zapis,
ki je shranjen v nekem vesoljnem računalniku. In če nekateri vesolje – silo, ki je nad nami,
imenujejo Bog, potem je vsak človek legitimni predstavnik Boga na zemlji in te pravice si
nikakor ne more lastiti niti Katoliška Cerkev preko svoje religije, niti nobena druga religija.
Kruta resnica pa je, da je Katoliška cerkev preko svojih predstavnikov postala legitimni
predstavnik največje religije na svetu, ki se imenuje BANČNIŠTVO.
Sam Jezus Kristus je bil orodje, ki so ga izrabili in zlorabili cerkveni možje, da so lahko
zasužnjili ljudstvo. Če bi Cerkev sledila naukom Jezusa, bi takoj in nemudoma prenehala s
svojo dejavnostjo in vse bogastvo, ki ga ima v svoji lasti, bi razdelila revežem.
Prvi korak, ki bi ga Katoliška cerkev morala narediti, da opraviči svoje poslanstvo je, da
začne proces temeljite reorganizacije svojega imperija, ustavi vse svoje nečedne dejavnosti
in prizna svoje grehe in napake. Če je temelj doktrine katoliške vere obstoj boga, potem ni
vprašljivo dejstvo, da se bo bog obrnil tudi proti predstavnikom Cerkve in proti vsem, ki ne
delajo in delujejo za višje dobro.

6. KAJ POMENI DA IMAMO SONCE V DOLOČENEM HOROSKOPSKEM ZNAMENJU
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 mu jih je
namenilo vesolje. V teh navodilih je med ostalim 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. V horoskopu najdemo navodila za vsa naša početja
in vse življenjske situacije in dogodke.
združimo se v velikem objemu 14.2.2013
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Čas rojstva določa naš podznak in je usklajen z ozvezdjem, ki je bilo na najvišji točki na
horizontu v trenutku rojstva. Predstavlja našo masko pod katero se skrivamo in katero
moramo v času življenja odvreči, da bi postali čimbolj podobni znamenju, v katerem je bilo
sonce v trenutku rojstva.
Ne preseneča me dejstvo, da se nekdo ne prepozna v svojem sončnem znamenju, čeprav
se večina ljudi iz neznanja identiﬁcira s svojim sončnim znamenjem in preko le -tega ocenjuje svojo ali tujo osebnost.
Sončno znamenje predstavlja končni cilj človekovega življenja. Pot do njega je dolga in
težka in zahteva od človeka veliko potrpljenja, znanja, odpovedovanja, tolerance, dela in
duhovnega učenja. Nagrade za dosežene rezultate so veličastne in oseba, ki ji uspe doseči
transformacijo, se po svojem karakterju močno razlikuje od osebe, ki je bila na začetku
življenja, kot se noč razlikuje od dneva, tema od svetlobe ali črno od belega. Biti to, kar
predstavlja sončno znamenje, bi moralo biti za vsakega človeka moralno zadoščenje za vse
trpljenje, ki ga doživimo tekom življenja.
Zemlja se nenehno vrti okoli Sonca. Za celoten obrat Zemlja potrebuje 365 dni. Ves čas
tega vrtenja se navidezno spreminja položaj Sonca na nebu. Zaradi sončne svetlobe podnevi ne vidimo ostalih zvezd na nebu in tako nimamo prestave, kako Sonce skupaj z ostalimi zvezdami ustvarja določeno ozvezdje.
Na nebu obstaja oseminosemdeset ozvezdij, od katerih šestinpetdeset lahko vidimo na severni zemljini polobli vse leto. Od davnih časov so ljudje mislili, da se zvezde ne premikajo,
ker jih zaradi velike oddaljenosti niso mogli videti, čeprav so jih vsako leto našli na istem
mestu in v njih prepoznavali določene like. Ob vsakem letnem času se na nebu vidijo ista
ozvezdja. Ker se Zemlja okoli Sonca vrti vedno v isti ravnini, ki jo imenujemo ekliptika, se
nam navidezno zdi, da se Sonce giblje v istem ozkem pasu nebesnega loka in sicer poleti
visoko in pozimi nizko nad horizontom.
Zato pravimo, da se sonce (ko gledamo iz Zemlje) redno premika (giblje) skozi trinajst
ozvezdij. To premikanje Sonca se začne v januarju po sledečem vrstnem redu: Kozorog,
Vodnar, Ribi, Oven, Rak, Lev, Dvojček, Lev, Devica, Tehtnica, Škorpijon, Kačonosec in Strelec. Ko prehodi vseh trinajst ozvezdij se čez eno leto, v januarju sonce ponovno vrne v
ozvezdje Kozoroga. To se vidi iz katerekoli točke našega planeta.
V petem stoletju so babilonski in grški astrologi zaradi lažje razlage ta pas razdelili na
dvanajst delov in so izločili ozvezdje Kačenosca. Ker vsa ozvezdja v tem nebesnem pasu
(razen ozvezdja Tehtnice) predstavljajo resnična ali mitološka bitja, so astrologi ta pas poimenovali živalski zodiak. Luna tudi potuje skozi ozvezdja Zodiaka in je edina, ki občasno
potuje tudi skozi druga ozvezdja, kot je recimo ozvezdje Kita.
Teh 12 ozvezdij živalskega zodiaka predstavljajo naš horoskop ali natalno karto.
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7. SONČNI SISTEM
Mogoče se bo komu zdelo nenavadno, da se v knjigo o denarju vključuje tudi temo o astrologiji in astronomiji. Moje astrološke izkušnje pravijo, da so vse moje stranke našle pot do
lažjega življenja, ko so spoznale kako je narejen njihov horoskop in kakšna je njihova povezava z neskončnostjo vesolja. Nasploh pa mislim, da pomen denarja njegovo uporabo in
vse škodljive posledice zaradi zlorabe lažje razumemo, če imamo nekaj osnovnega znanja
iz astrologije in astronomije. Saj je človek narejen iz enakega testa, kot so zvezde, planeti
in vsa ostala nebesna telesa, ki tvorijo naše osončje.
Človek bo razumel vesolje šele takrat, ko se bo izobraževanje začelo že v vrtcu in nam
znanstveniki ne bodo razlagali, da se je naše osončje ustvarilo iz velikega oblaka plina
in prahu pred približno 4,6 milijardami let. Po znanstveni razlagi, naj bi se iz te stisnjene
mase prvo ustvarilo Sonce in iz preostalega materiala še ostali planeti in nebesna telesa,
ki se zaradi močne sončeve gravitacijske moči gibljejo okoli Sonca vsaka po svoji orbiti.
Grška mitologija pravi, da je vesolje nastalo iz kaosa. V globini Uranovih sanj je bila prisotna
ideja vesolja in rodilo se je tako, da je Uranova kreativna moč znotraj kaosa eksplodirala v
obliki uranovega principa, ki predstavlja božji um, ki je sposoben spontano ustvariti kreacijo iz imaginacije in vizualizacije. Meni astrologija predstavlja ne samo vero, temveč tudi
dimenzijo življenja in mi je deﬁnicija o nastanku vesolja, kot jo razlaga mitologija blizu.
Težje verjamem znanstvenikom, da je naše osončje zaenkrat edini del vesolja, kjer obstaja
oblika življenja, kot jo razumemo zemljani. Koliko je še drugih oblik življenja je zaenkrat
skrivnost, o kateri se javno ne pogovarjajo sive glave velikih znanosti, čeprav že obstajajo
številni dokazi, da nas bitja iz drugih galaksij ne samo obiskujejo, temveč nas učijo kako
obdržati pri življenju naš modri planet.
Naše osončje sestavljajo Sonce, kot sredinska zvezda in devet planetov, ki se vsi vrtijo okoli
sonca v približno enaki ravnini, vendar vsak od njih na različni razdalji.
Najbližji planet soncu je Merkur, ki mu po vrstnem redu sledijo Venera, Zemlja, Mars, ki jih
imenujemo notranji planeti in Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton, ki jih imenujemo
zunanji planeti.
O Plutonu znanstveniki še vedno niso prepričani, ali sploh je planet glede na svojo velikost
in speciﬁčno orbito gibanja. Ne glede na njihovo razvrstitev, Pluton je planet, ki je najbolj
oddaljen od sonca in ga štejemo kot generacijski planet, ki močno vpliva na usode ljudi.
Vlada podzemnemu svetu Hada in v astrološki simboliki vlada smrti in globokim transformacijskim procesom. Ko enkrat dojamemo, kaj je smrt, smo pripravljeni tudi za življenje.
Vprašanje je, kdaj se življenje začne; z rojevanjem ali z umiranjem. Ko umremo, nas na zemlji vpišejo v knjigo umrlih in nas izbrišejo iz seznama živih. Pluton človeško dušo sprejme
v svoje kraljestvo in zanjo skrbi do naslednjega rojstva.
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V družino sončnega sistema spadajo še mnoga manjša telesa, kometi in asteroidi. Med
Marsom in Jupitrom se nahaja veliki asteroidni pas in na veliki razdalji od sonca se nahaja
kometni pas imenovan Ortov blok. Iz tega kometnega pasu se občasno izloči kakšen komet
in se napoti proti notranjem delu sončnega sistema. Verjetno bi takšne akcije človek moral
razumeti kot opozorilna znamenja. Predvsem pa to, da je vesolje sila, kateri se mora pokloniti in sprejeti, da mu manjka še veliko znanja, da bi lahko razumel, kako vesolje deluje.

8. MLEČNA STEZA
Nihče verjetno ne ve kakšne so razsežnosti Vesolja in če sploh Vesolje ima konec. Kdo ve
koliko galaksij pleše v Vesolju, ne vedoč ena za drugo. Meni se zdi, da so vse galaksije povezane z nevidnimi kanali enako kot so vse vode na našem planetu povezane med seboj.
Dvomim, da je tudi priznanim znanstvenikom, ki običajno imajo odgovore na vsa vprašanja, jasno zakaj gre. Tako kot so otoki razmetani po oceanih na Zemlji, so tudi vse galaksije
razmetane po neskončnem vesoljnem oceanu.
Ena med njimi je tudi naša galaksija, ki se imenuje Mlečna steza in je sestavljena iz več
kot milijarde zvezd med katerimi je tudi naše Sonce. Mlečno stezo najboljše opazujemo v
poletnem času, ko jo vidimo kot bledi megleni trak visoko razpet med skrajnimi točkami
od ene do druge strani horizonta.
Prva najbližja naši galaksiji je Andromeda, ki je oddaljena cca 2,5 milijona svetlobnih let in
najbolj od nas oddaljena galaksija je oddaljena od nas cca 13 milijard svetlobnih let.
Zavedanje koliko je veliko Vesolje, bi nam moralo spremeniti odnos do življenja in nas
izpolniti s spoštovanjem, ker imamo možnost pripadati nečemu tako veličastno velikemu
in da nam je dana možnost, da raziskujemo njegove skrivnosti. Kaj je naš modri planet v
primerjavi z Vesoljem in kaj smo mi posamezni ljudje, ki se toliko pehamo za denarjem ali
za kariero. V primerjavi z Vesoljem niti zrno prahu nismo, pa vseeno tako majhni kot smo,
dvigujemo svoj nos in svoj glas, v neumnosti svojega lastnega razuma.
Vesolje je v simboliki astrologije predstavljeno z astrološkim znamenjem Vodnar, kateremu
vlada planet Uran. Astrološki simbol Vodnarja je deček, ki iz vrča zliva vodo na celoten
svet. To pomeni, da je celotno Vesolje ena velika zakladnica znanja, ki je na razpolago
vsem ljudem. Paradoks pa je, da so med najbogatejšimi na svetu tisti ljudje, ki so izrabili
integrirana vezja za izdelavo računalnikov, mobilne telefonije in interneta. Vsa ta energija
prihaja iz Vesolja in bi morala biti v lasti celotnega človeštva.
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9. KAJ JE DENAR IN KAKO ASTROLOGIJA TOLMAČI DENAR?
Ekonomisti pravijo, da je denar obračunska enota, ki se uporablja kot menjalno sredstvo
pri trgovanju. Ker pa denar ima določeno vrednost, katero ekonomija priznava, ljudje denarju zaupajo. Tako je denar postal glavno orodje s pomočjo katerega ljudje shranjujejo
vrednost za prihodnost, ali pri uresničevanju svojih ciljev za doseganje boljše kvalitete življenja preko izobraževanja, zabave ali nakupa stanovanj, hiš in ostalih nepremičnin.
Bogastva, ki pa so shranjena v človekovi natalni karti nikdar ne spreminjajo svoje vrednosti.
Preživijo vse družbene spremembe, krize, vzpone in padce družbe in zgodovine. Nikdar ne
spreminjajo svoje cilje, ne kradejo, ne goljufajo. To je bogastvo za katerim stoji Vesolje z
vsemi svojimi zlatimi in diamantnimi rezervami.
Življenje ljudi bi bilo veliko lažje, če bi se učili razumevati, da za njim stoji Vesolje kot večni
garant, ker ve, da je vsak človek unikaten in da ima na razpolago vse možnosti, da uspe
v okvirjih, ki so nakazani v njihovih horoskopih. Če bi sprejeli v celoti svoje horoskope in
živeli usklajeno s svojimi realnimi sposobnostmi, ne bi nasedali zgodbam o uspehu, da
vsak lahko obogati in da zadostuje le to, da si močno želi imeti denar in da samo pozitivno
razmišlja o tej svoji potrebi.
Pri takšni propagandi so najbolj prepričljivi ustvarjalci mrežnih marketingov, ko dajo na trg
neki novi produkt in ponudijo ljudem prirejeno in spretno zapakirano zgodbo o uspehu.
Redkokdaj je namen takšnih ponudb altruistična želja ponudnika, da bi vsi udeleženi zaslužili. Ponudniki vedno imajo le en cilj in le-ta je, da sami obogatijo. Ko ponujajo možnost
visokih zaslužkov ljudem »pozabijo« povedat, da je cilj njihovega zalaganja usklajen z njihovim horoskopom, ki jim omogoča, da na račun manipulirane mase ljudi, zaslužijo denar.
Od 10 , 100 tisoč, ali nekaj milijonov ljudi, ki so vključeni v takšno mrežo, vedno neko določeno, manjše število ljudi, lahko zasluži enormno velike zneske in nekateri tudi resnično
obogatijo. Vendar največji procent ljudi, ki sodelujejo v takšnih množičnih projektih po celem svetu zaslužijo nekaj malega in večini preostanejo le še sanje o bogastvu. In zakaj ?
Zato ker je to tako določeno in zapisano v njihovih horoskopih. In tudi zato, ker jim njihovi
horoskopi ponujajo mnogo drugih možnosti, da delajo nekaj bolj konkretnega,kar jim lahko prinese zadosti denarja, ki jim omogoča kvalitetno življenje.
Sanje so dovoljene in so celo koristne, če s svojimi sanjami ne ogrožamo niti sebe niti druge
ljudi. Če nas pa sanje odpeljejo v brezdelje in nas iluzije o bogastvu odnesejo na drugo
stran, da zapravimo še tisto malo kar zaslužimo z delom, se je potrebno resno vzeti v roke.
Na maratonski tek se vključi nekaj tisoč ljudi, vendar le eden od njih priteče na cilj prvi in
dobi nagrado. Če bi bil edini pogoj za zmago, da s svojimi mislimi določamo ali povzročamo zunanje okoliščine sem prepričana, da bi vsak udeleženec zmagal, kajti vsak od udeležencev maratona se je trdno pripravljal in je sigurno vsak pretečen meter pri napornih
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treningih spremljala tudi njegova želja za zmago. Ko se spuščamo v karkoli v življenju je
zelo pomembno zavedanje, da razen trdnega dela in močne želje za uspehom, je potrebna
tudi sreča.
Kaj je sreča?
Ko iščemo odgovore in deﬁnicijo za srečo posameznika Astrologija preverja peto hišo v
horoskopu, ki jo imenujemo tudi Bona Fortuna. Ta hiša nam ponuja vse, kar nas osrečuje
in nam prinaša veselje in zadovoljstvo: zabavo, spolnost, darila, mladost, ljubezen, šport,
otroke, darila, hitre zaslužke in prijetno družbo. Če ima nekdo v tej hiši dobre planete,
potem zanj lahko rečemo, da je otrok sreče.
Tudi ko iščemo odgovore na vprašanje, ali bomo zaslužili v igrah na srečo, ali v igralnicah,
sprašujemo peto hišo našega horoskopa. Nenadni dobiček je lahko napovedan z dobrim
aspektom med planetoma Jupiter in Uran. Če pa ima nekdo v peti hiši svojega horoskopa
na isti stopinji planeta Jupiter in Uran, v konjunkciji, trigonu ali sekstilu, bo lahko uspešen
v igranju lota. Če že ne pri vsakem žrebanju lota,vsaj enkrat v življenju bo zadel sedmico.
Pri vsakem tekmovanju je vedno samo eno prvo, drugo in tretje mesto. Vsi ostali udeleženci
so le tisti, ki niso »izkoristili« svojo priložnost. Prepričana pa sem, da je vsak udeleženec
imel močno željo po zmagi in se je v svojih sanjah tudi videl na prvem mestu. Ravno tako
vsak, ki kupi loterijski listek ima željo po glavni premiji, sicer ne bi listka kupil.
Nihče ne želi biti lačen niti bolan. Mislite, da ljudje namenoma ostanejo brez službe. Ali ne
bi vsak od nas želel odpreti svoj razum in postati bogat. Kaj mu to preprečuje. Kaj je tisto,
kar preprečuje, da spremenimo svoje razmišljanje in da stopimo na pot, ki nas pelje v uspeh.
Če želimo zvedeti ali smo se rodili z zlato lopato, zlato žlico ali z zobotrebcem v ustih,
sprašujemo drugo hišo našega horoskopa. Če imamo v tej hiši več dobrih planetov, potem
nam je zagotovo namenjen dober posel. Jupiter ali Venera, pa zagotavljata zlato. Planet
Saturn ali Mars v drugi hiši nas postopno navajata na misel, da se tudi s trdnim delom
lahko počasi daleč pride.
Pri tolmačenju denarja je potrebno upoštevati aspekte planeta Venere. Tam kjer je Venera v
našem horoskopu nam pove, kaj je priporočljivo delati in kaj lahko delamo z ljubeznijo. Če
delamo z veseljem in uživamo v svojem delu je to največ in najboljše, kar lahko naredimo
za sebe in za svojo Karmo.
Denar ima svoje dostojanstvo. Tisti, ki svoje delo opravlja z ljubeznijo za svoje delo prejme
denar, kateremu on postane vladar. Tistemu, ki svoje delo opravlja z odporom in če dela le
zato da preživi, denar katerega prejme za opravljeno delo, postane njegov grobar.
Če nekdo uživa v svojem delu se njegova energija tekom časa lahko tako uravnovesi in očisti, da se vse česar se dotakne spremeni v denar in mu prinese blagoslov na vseh področjih
njegovega življenja.
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Največkrat je zgodba o denarju in način kako služimo denar, ključ našega horoskopa. Pogostokrat slišim od klientov, da Bog nekomu ni dal tega ali onega, ko govorimo o uspešnosti in denarju. Za mene je bog Vesolje in dejstvo skupne zavesti vsega kar obstaja okoli nas
na Zemlji. Tako individualna kot skupna zavest se izražata preko univerzalne sile, ki nas
vse združuje v kreaciji, ki jo na čustvenem nivoju imenujemo ljubezen. Življenje na Zemlji
je prirejeno človeku, da nenehno gre naprej in želja po napredku je gonilni motiv, ki mu
človek sledi.
Kozmična inteligenca ni človeku namenila pomanjkanja, ker bi s tem negirala samo sebe.
Večkrat je potrebno poudariti, da vsak planet v naši natalni karti ponuja vsakemu od nas
dobre in slabe lastnosti. Odvisno od stanja naše zavesti je odvisno kako se bomo odzivali
na planetarne in zvezdne vplive. Ko bo človek dojel, da je energija neuničljiva in da vsaka
naša misel in vsako naše dejanje ustvarja vzrok, kateremu bodo sledile neke posledice, bo
vedno dobro razmislil kako bo ravnal v sedanjem življenju.
Zelo se nagibam k razmišljanju, da se bo človekova zavest resnično začela spreminjati šele
takrat, ko bo človek ob svojem rojstvu dobil spremstvo čuvaja, ali neki mehanizem, ki mu
bo na vsako njegovo besedo ali dejanje, ki ni usklajeno z kozmično inteligenco po vzorcu
pravilno-pravično, pokazal sliko kakšno trpljenje ali kazen ga čaka zaradi napačnega ravnanja. Tako ne bi obstajali revni, ki umirajo od lakote in bogati, ki v vsaki sekundi postanejo
bogatejši za toliko kot neki delavec zasluži v enem letu.
Če nekdo ima talent za slikanje, ali glasbo ni rečeno, da lahko postane vrhunski slikar, ali
pevec, samo zaradi talenta in če ne bo uporabil pravo orodje. Zgodovina nam ponuja vrsto
zelo nadarjenih umetnikov, ki so v svojem aktualnem zemeljskem življenju umrli v veliki
revščini. Šele čez nekaj desetletij ali stoletij so ga posmrtno prepoznali kot umetnika. Prepričana sem, da je umetnik v tistem življenju imel ,vsaj toliko možnosti, da se preživi če bi
se odločil še za neko drugo delo.
Sam talent za slikanje ali za glasbo mogoče ne bo nekoga naredil za vrhunskega slikarja ali pevca, ampak lahko pomaga da ta oseba postane učitelj slikanja ali učitelj glasbe.
Lahko se ukvarja s scenograﬁjo ali je pa lahko dober animator v nekem hotelu. Enako je
z duhovnim razvojem. Vsako človeško bitje ima toliko razuma, da dojame, da vsak napad
na njegovo dostojanstvo, ki njega zaboli, bo tudi zabolelo njegovega bližnjega. Vsak od nas
ima v svojem horoskopu toliko razuma, da vsaj poskuša biti dober.
Zelo enostavno je pravilo, ki nas uči kako bi morali ravnati. Za to ne potrebujemo visokega
IQ. Osnovno kar človek mora spoštovati je, da ne naredi ničesar drugemu, kar ne želi, da
bi njemu naredili. Horoskop vsakega človeka je opremljen s toliko razumskih- Merkurjevih
orodij, ki mu omogočajo, da na silo ne odgovarja s silo in da vedno poskuša najti neko drugo, mirno pot za reševanje konﬂiktnih situacij. Biti dober ni privilegij posameznika, temveč
je obligacija vsakega človeka .
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Predobro poznam astrologijo, da bi zagovarjala tezo, da je možno doseči uspeh zgolj, če
razmišljamo pozitivno in imamo močno željo da bomo uspeli. Zagovarjam pa tezo, da
vsako normalno človeško bitje ima v svojem horoskopu toliko razuma, da se zaveda, da
ne sme ogrožati drugega človeka niti moralno niti materialno. Pri načinu služenja denarja
se ta človekova potreba in obveznost zelo dobro izkaže. Vse kar ljudje počnemo mora biti
usklajeno z zakoni, ki jih določa Vesolje in nikakor ne človek. Prisotnost Neptuna v človekovem horoskopu pogostokrat ga napelje v ravnanje, da zunanje okoliščine zlorabi in jih
prilagodi svoji lastni koristi. Ker pa teče beseda o denarju in manipulaciji širokih človeških
mas, verjemite mi, da vodje takšnih projektov vsi po vrsti imajo nadpovprečni IQ in izjemne
talente za služenje denarja.
Milijoni ljudi se ukvarjajo z biznisom, bančništvom ali s trgovino, ampak med njimi je zelo
malo Onassisov, Bill Gatesov ali Rockfellerjev. Veliko je kuharjev in pevcev, pa le nekateri
doživijo svetovno slavo in postanejo bogati. Vse to je v horoskopu zapisano. Na to se ne
more vplivati.
Lahko se pa odločimo, da bomo vsaj poskušali po svojih najboljših močeh, da bomo vse
kar počnemo v življenju, delali v duhu, da ne naredimo ničesar, kar ne želimo, da bi nam
nekdo naredil. Če nam v neki življenjski situaciji zmanjka znanja spomnimo se, da vse kar
nas boli, boli tudi druge ljudi in da smo vsi ljudje narejeni iz enakega testa kot je narejeno
Vesolje. V raj ne odhajajo niti tisti, ki so se rodili z zlato lopato v horoskopu niti tisti, ki so se
rodili z zobotrebcem, če za dobro človeštva niso naredili nekaj, da so žrtvovali sebe.

10. ZGODOVINA DENARJA
Nekoč, ko je bil naš današnji svet na tehnološki ravni še »primitiven in nerazvit« je bil denar
konkreten, ker je temeljil le na kovancih, ki so imeli znano vrednost, ki je veljala enako za
vsakega, ki ga je imel v lasti. Kovanci so bili resnični in verodostojni, ker so vsebovali natančno količino neke kovine, bakra, zlata, srebra, železa ali kositra, kakor je bilo označeno
na kovancu. Na ta način je bil denar merilno in menjalno sredstvo, ki je imelo garancijo za
shranjevanje vrednosti, in se mu je lahko zaupalo.
Verjetno je zgodovina denarja stara toliko kot je staro samo človeštvo. Njegova evolucija
je potekala vzporedno z evolucijo samega človeka. Tako kot je človek neločljiv del vesolja,
je denar v takšni ali drugačni obliki del človekovega življenja. Vsekakor je menjava blaga
bila začetek in je nemogoče, da bi se kot takšna vrnila v našo civilizacijo kot model rešitve
današnje krize.
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Individualna menjava blaga je bila izvedljiva med posamezniki znotraj malih skupnosti.
Pri porastu števila prebivalcev so se tisti, ki so morali kaj zamenjati, predvsem kmetijske
pridelke, zbirali na mestih določenih za trgovanje. Iz tega so se razvile tržnice, kjer je bilo
možno dobiti na enem mestu vse, kar so ljudje tistega časa pridelali in izdelali. Predvsem
je šlo za kmetijske in rokodelske pridelke.
Ker pa je v naravi človeka, da gre naprej, je ta njegova potreba po širjenju povzročila mnoge
spremembe, ki so se posledično dotaknile vseh segmentov človeške družbe, predvsem pa
denarja, kot merilne enote za vrednotenje človekovega ustvarjanja.
Da se je svet lahko razvijal naprej, je potreboval večjo količino denarja za opravljanje trgovskih dejavnosti. Zato so se pametne glave, ki so v svojih natalnih kartah imele močnega
Saturna, domislile hudičeve ideje in so začele izdajati papirnati denar. Papirnati bankovci
so denar, ki za razliko od kovanega denarja, ne vsebuje dejanske vrednosti, ki jo predstavlja. Za vrednost papirnatega denarja jamči le izdajatelj bankovca. Bankovci niso niti slaba
niti nepraktična oblika denarja. Če ga ne bi imeli, bi bilo opravljanje trgovskih, gospodarskih in vseh drugih dejavnosti na zemlji danes nemogoče. Ko se je še potovalo peš ali s
konji in kamelami, ni bilo težko nositi s seboj mošnjičkov z zlatniki ali srebrniki.
Danes, ko svet povezujejo letala, je nemogoče prevažati tone kovanega denarja za plačilo
sklenjenih poslov. Zato je vsako oblika denarja, ki ponuja praktično in hitro možnost, seveda zaželena. Narobe je le-to, da človek v svoji razvojni ideji istočasno, ko najde koristno
rešitev za lažje in boljše življenje, ki bi bila koristna za vse ljudi, ustvari tudi način, kako naj
posamezniki, ali privilegirane skupine pridobijo čim več osebnih koristi.
Seveda se ta osebna korist vedno dosega na račun malih in nemočnih, ki niso blizu »korita« in ki so odvisni od tistih, ki upravljajo z državo ali neko drugo institucijo, ki ima vpliv na
ureditev ﬁnančnih tokov. Ali je kaj drugače v živalskem svetu? Največ sena poje krava, ki
je blizu jasli, ali svinja, ki je pri koritu. Prvo se na napajališču napijejo velike živali in tiste,
ki se jih zaradi njihove krvoločnosti vse druge živali bojijo in šele potem, če še kaj ostane,
pridejo na vrsto manjše živali.
Iz natalne karte človeka je razvidno tudi to, katera oseba je ustvarjena za to, da »izdeluje«
denar in kdo je ustvarjen za to, da ta proizvedeni denar kupuje od lastnika, po ceni in pod
pogoji, ki jih določa lastnik kapitala. To pomeni, da sta lastnik kapitala in tisti, ki njihov denar kupuje ali najema neločljivo povezana. Če ne bi bilo enih in drugih, tudi današnje krize,
ki grozi, da naš svet pogoltne, ne bi bilo. Zato je krivično upirati prst le v bogate in vplivne
in vso krivdo današnjega sveta valiti na njih.
Kot so na voljo razne teorije našega planeta, so nam na voljo tudi razne zgodbe o nastanku
prvega denarja. Jaz zelo rada pri razlagi astrologije posegam po grški, rimski in egipčanski
mitologiji. Zato pri astrološki razlagi o denarju, rada posegam po zgodbi iz obdobja faraonov. Ta zgodba mi poleg razlage o nastanku denarja pove tudi to, kaj vse vpliva na to, da
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se v človeku prebudijo vse neplemenite in plemenite lastnosti, ki mu jih ponujajo planeti
v njegovem horoskopu.
Zgodba pravi, da je faraon opazoval kaznovanje sužnjev z bičanjem, ker so se upirali delu,
premikanju težkih skal pri gradnji piramid. Zato je dal nalogo svojim svečenikom, da poiščejo način, da bi sužnji brez upora opravljali svoje delo. Faraon je želel doseči še več od
pokornosti. Njegov ego je želel, da bi sužnji svoje delo opravljali ne le iz strahu pred kaznijo,
pač pa tudi iz navdušenja do dela. Svečeniki, ki so v svojem času bili edini izobraženi, so dobro poznali astrologijo in psihologijo človeka. Vedeli so, da v vsakem človeku obstaja mehanizem, ki je podrejen neki višji inteligenci in ki ga je možno aktivirati, če imaš pravi ključ.
Ali se je kaj spremenilo od takrat do danes? Ali nimamo tudi danes ljudje svojih motivov,
zaradi katerih dovoljujemo, da nas »bolj pametni« zapeljejo in nas s spretno manipulacijo
pripeljejo do stanja, da prostovoljno naredimo vse, kar od nas pričakujejo.
Faraon je objavil, da bo vsak suženj za nagrado dobil košček zlata, če bo v nekem časovnem roku premaknil večjo količino kamnov, kot je bilo normirano. Pridobljeno zlato je bilo
možno zamenjati za karkoli, kar je bilo na voljo: obleka, hrana ali nakit. Najbolj mamljiva
je bila možnost, da se je z zlatom lahko odkupila svoboda.
Tako so sužnji dobili pravi motiv, da so lahko delali z voljo, več in preko svojih zmožnosti
in faraon je dobil za zadoščenje občutek, da sužnji delajo iz ljubezni do njegove svetosti.
Ker smo ljudje različni in imamo različne potrebe in sposobnosti, so bili tudi med sužnji
takšni, ki niso bili sposobni dosegati boljših rezultatov, niti si želeli kupiti svoje svobode. Za
njih je življenje postalo še težje, ker je tekmovalni duh, ki je prisoten v vsakem človeku, v
tistih, ki so bili močnejši, zatrl čut za solidarnost in sočutje do šibkejših. V želji, da čim prej
dosežejo svoj cilj, se niso ozirali na to, da so s svojimi dejanji povzročili povečanje norm ne
samo za tiste, ki so imeli višje cilje, pač pa tudi za ostale sužnje. Nekateri med njimi niso
bili sposobni dosegati višje norme, drugi niso imeli želje po večjih zaslužkih niti po odkupu
iz suženjstva. Oboji niso dosegali norme in so bili zato še naprej bičani in kaznovani. Neuki
sužnji niso spregledali, da je bil vsak njihov korak skrbno načrtovan in da so svečeniki imeli
sto odstotno kontrolo nad vsem dogajanjem.
Edini, ki je imel resnično korist, je bil faraon. Ker je bil faraon lastnik vsega, je vedno dobil
zlato nazaj, ne glede na to za kaj so sužnji menjali pridobljeno zlato, za hrano, obleko ali
pa za odkup svobode.
Količina zlata, ki je bila potrebna za odkup svobode je bila skrbno preračunana in suženj, ki
je zlato varčeval za odkup svoje svobode, je moral varčevati skoraj do konca svojega življenja. Ko je končno imel privarčevanega toliko zlata, da je lahko odkupil svojo svobodo, je bil
že tako star in izčrpan, da ni več imel vrednosti za svojega gospodarja. Tako je bilo za faraona vseeno, če je suženj odkupil svojo svobodo ali ne. Zlato pa je dobil nazaj po legalni poti.
Vsi so bili zadovoljni. Suženj je imel izpolnjene svoje sanje in faraon je imel svoje zlato.
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Suženj je desetletja lažje opravljal svoje težko delo, ker je imel cilj, da postane svoboden.
Na koncu je res umrl srečen v iluziji, da je dosegel svojo svobodo. Ker pa pravica do pridobljene svobode ni bila prenosljiva na njegove otroke, je suženj svojo krvavo prigarano
svobodo odnesel s seboj na drugi svet. Le njegovi vnuki so s ponosom pripovedovali zgodbo
o dedku, ki je umrl svoboden.
Faraonova domislica, ne samo, da je dosegla svoj namen glede njegovih sužnjev, postala
je seme, iz katerega še danes zrastejo vsi mogoči načini manipulacij z ljudmi. Svečeniki
so dobro vedeli, kakšno »barvno lažnivko« je potrebno ponuditi človeku, da bi se nanjo
prelepili enako, kot se muhe lepijo na med.
Z enako strategijo in v enakem duhu se je nadaljevalo manipuliranje v nadaljnji človeški
zgodovini, le da je bila vsaka nova situacija modernizirana in prilagojena času in okoliščinam v katerih so živeli novi ljudje. Z denarjem se je vedno manipuliralo. Včasih je podlaga
za manipulacijo pohlep in požrešnost, včasih potreba ali pa duševna stiska. Če bi ljudje
znali ravnati tako kot je rekel Siddharta : znam misliti, čakati in se postiti, bi bilo na tem
planetu marsikaj drugače.
Vesolje je vsakemu človeku podarilo toliko energije Merkurja, da lahko preživi normalno in
dostojanstveno, če pravilno razmišlja in izpolnjuje tudi obveznosti do sebe in do družbe in
od družbe ne zahteva le pravic.
Strpnosti nas uči Saturn in ponuja nam modrost, kako postati moder s čakanjem in učenjem, spoštovanjem svojega in tujega dostojanstva. Zaradi nestrpnosti in neučakanosti je
marsikdo padel in zavozil svojo priložnost za doseganje ciljev, ki mu je sicer v njegovem
horoskopu ponujena.
Dobra učna metoda je post, ko se človek prostovoljno odloči odpovedati hrani nekaj dni
v mesecu. Na ta način naučimo svoje ﬁzično telo, da odločitve, kako naj živimo in kako
naj skrbimo zanj, prihajajo iz človekovih možganov in ne iz njegovega želodca. Nekdo je
rekel, da lakota tudi največje ribe pritegne na trnek. Ko enkrat spoznamo, kdo izdaja ukaze
za upravljanje vseh funkcij ﬁzičnega telesa, lahko naše ﬁzično telo tudi obvladamo. To
pomeni, da so možnosti, da nas nekdo zaradi strahu pred lakoto prisili v dejanja, ki nam
škodujejo, veliko manjše. Ta modrost nam pride prav tudi takrat, ko nas pritegnejo v svoj
mamljivi objem reklamni oglasi za razne prehrambene izdelke sumljive kvalitete, ki jih
kupujemo in plačujemo z denarjem brez vrednosti.
Denar so bili na začetku zlatniki ali srebrniki, kasneje so bili kovanci iz manj vrednih kovin
in sedaj imamo ničvreden papir, ki je vreden toliko, kot piše na njem in s katerim lahko
kupiš vse, kar potrebuješ in česar ne.
Kakšna razlika je med časom, ko je faraon nagrajeval s koščki zlata in med časom, ko smo
dobili papirnati denar in na koncu negotovinsko plačevanje s pomočjo kartic, kot je že
normalna praksa. Vse te oblike denarja so imele, imajo in bodo imele za cilj le bogatenje
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lastnikov denarja. To bo trajalo vse do takrat, dokler se ne bomo začeli vesti spoštljivo
do denarja mi, mali ljudje, ki smo največji porabniki denarja, kakor tudi tisti, ki nam ga
preskrbijo in s tem prevzamejo oblast nad našim življenjem. Sedanja razmerja na žalost
omogočajo doseganje ciljev le v vrstah privilegiranih lastnikov denarja. Nečesa pa nikdar
ne smemo pozabiti. Za vsako dejanje sta vedno potrebni dve strani in nič se ne zgodi brez
naše privolitve.
Zaradi napačnega odnosa do denarja je prišlo do diferenciacije in razslojevanja ljudi in
so se porušile vse vrednote in etika. Tako smo ljudje postali razdeljeni na dve kategoriji:
bogate, »sposobne« in neodvisne in revne, sposobne in odvisne.
Srednjega razreda, ki smo ga poznali vsaj mi, ki smo pred petindvajsetimi leti živeli v državi,
ki je ni več in se je spominjamo le kot zgodovino. Pridnost, resnost in entuziazem so lastnosti,
ki največkrat škodujejo tistemu, ki jih ima. V službo ljudje hodijo, da zaslužijo za preživetje in
ne da uživajo v svojem delu, ker želja po zaslužku zamegli vsa ostala čustva. Denar kot motiv,
denar kot izziv, denar kot stimulacija, denar zaradi denarja. Denar ni več privilegij premožnih,
temveč privilegij revnih, ki z najemanjem posojil postajajo še bolj revni in odvisni in lastniki
izdelkov, ki jih največkrat ne potrebujejo in ki so le za enkratno uporabo.
Imperativ sodobnega človeka ni več « zaslužiti denar«, ampak suženjsko »služiti denarju«. Zaslužen denar potrebujemo za poplačilo posojil, ki nas rinejo v še globlje suženjstvo. Tako denar
v praksi začne ustvarjati probleme, ki postanejo z vsakim novim posojilom bolj nerešljivi.
Človek, ki nima denarja, razmišlja in pričakuje, da se je možno ustaviti takrat, ko ga enkrat
dobi. Misli, da tisti, ki zaslužijo veliko denarja, tudi uživajo v tistem, kar denar lahko omogoči. Nasprotno, ko ljudje enkrat zaslužijo veliko denarja, postanejo zasvojeni in ga želijo
še več in več. Izgubijo občutek za čas in za čast in postanejo sužnji svoje lastne požrešnosti
in lastnega denarja.
Radi se pohvalimo s tem, da smo postali razvita družba in za naše prednike mislimo, kako
so bili ubogi, ker so bili primitivni. Pri tem se ne zavedamo vse bede življenja sodobnega
človeka. Naši predniki so imeli več možnosti za samooskrbo, kar je za današnjega, sodobnega človeka le še iluzija, če ne bomo začeli korenitih družbenih sprememb. Po vsem svetu
potekajo projekti, kako naj vsak posameznik pridela toliko hrane, da se lahko sam preživi.
Nekoč je vsak član skupnosti imel odprto možnost lastnega preživetja in preživetja članov
svoje družine. To mu ni uspelo zgolj zato, ker je bilo tako zapisano v njegovi natalni karti.
Tudi danes imamo ljudje v svojih horoskopih nakazano kakšne talente in sposobnosti smo
ob rojstvu prinesli na ta svet. Vsakemu od nas je omogočeno, da v okviru svojih sposobnosti izdela nekaj, kar lahko delno uporabi za sebe in svojo družino in ostanek zamenja za
nekaj drugega, kar je izdelal ali pridelal nekdo drug. Ali ni ravno takšna menjava blaga bila
osnova za razvoj trgovine na drobno, na veliko, bančništva in posledično vsega slabega, kar
je sledilo temu razvoju.
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»Blagovna menjava« ne poteka več iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da nam primanjkuje
časa, ker odhajamo v službe že zjutraj utrujeni in se vračamo zvečer še bolj utrujeni in
nimamo moči za nič drugega, kot da se uležemo v posteljo in zaspimo. Drugi razlog je, da
je bolj enostavno stopiti v veleblagovnico in napolniti voziček z izdelki v lepi embalaži in jih
plačati z bančno plačilno kartico.
Verjetno nihče od nas, malih smrtnikov, ne razmišlja o zgodovini denarja, niti se nam ne
zdi pomembno vedeti od kod denar izvira, še posebej, kadar se znajdemo v stiski zaradi
pomanjkanja denarja. Takrat je pomembno le, da denar dobimo, ni pa pomembno od kje
in za kakšno ceno. Prav dejstvo, da človek v svojih razmišljanjih ne gre rad v globino nekega
problema, je eden od glavnih razlogov, da lahko postane žrtev manipulacije s strani tistih,
ki zelo analitično pristopajo k raziskavi človekove psihe in za to porabijo veliko denarja.
Takrat, ko smo v največjih stiskah zaradi pomanjkanja denarja in ko se nam zdi, da nas
lahko reši ﬁnančna injekcija v obliki bančnega posojila, bi se morali ustaviti in razmisliti
o našem stanju. Ko je energetski potencial obremenjen s karmičnimi madeži, se vedno
nekaj lahko »zakomplicira« ravno zato, da nas nauči, da prepoznamo bistvo problema in
ne sprejemamo SOS rešitve.
V naši bivši skupni domovini nismo poznali hipotekarnih posojil. Na podlagi osebnih dohodkov smo pridobivali bančna posojila za nakup stanovanja, gradnjo ali prenovo hiše.
Tako kupljena stanovanja in tako zgrajene hiše so bile dom. V času, ki ga sedaj živimo, na
žalost večina stanovanj in hiš, kupljenih s krediti, ki so zavarovani z vpisom na hipoteko
na nepremičnine, hitro postanejo zapori, v katerih živimo ves čas odplačevanja posojila.
Kot kažejo razmerja na današnji svetovni sceni, bo velik problem naše civilizacije pridelava
hrane in prehranjevanje. Zato ne preseneča dejstvo, da je sumersko ljudstvo, ki se je ukvarjalo predvsem s kmetijstvom imelo prvi kovani denar. Leta 3200 p.n.št. so že imeli bakreni
denar imenovan »shekel«. Denarni posli so se opravljali v templjih, s katerimi so upravljali
svečeniki, ki so, poleg verskih, opravljali tudi funkcijo državnih institucij. Prebivalstvu so
nudili skladišča za pridelke (današnje državne rezerve) in opravljali so dobrodelne dejavnosti (današnji Rdeči križ, Karitas, Unicef ipd.), ki so skrbele za nemočne in bolne. Templji
so imeli neomejeno avtonomijo in so sami sebe preživljali z dajanjem posesti v najem, ali
pa s posojanjem denarja in so seveda koristnikom za svoje usluge zaračunavali obresti.
To dejstvo nam jasno govori, da imata religija in vera dolgo tradicijo v ﬁnančnih in materialnih poslih. Ukvarjanje z denarjem sigurno odmika vsako cerkev od njene osnovne
vloge. Razumljivo je, da so svečeniki nekoč združevali v eno denar in vero, saj so bili edini
izobraženi. Toda danes, ko so ljudje izobraženi, bi se cerkev morala odmakniti od pridelave
denarja in to vlogo prepustiti državi. Takšna ekonomija bi bila sigurno sposobna kvalitetno
in radodarno skrbeti za vse ljudi in tudi za cerkvene institucije.
Če se vrnem k Sumercem povem, da so v obdobjih, ko je bila žetev slaba, kmetje lahko
dobili iz rezerv določeno količino pridelka vnaprej in so ga morali, povečanega za obresti
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vrniti pri naslednji žetvi. Razmišljam, ali so na ta način tudi oni postajali odvisniki, ki so
celo svoje življenje bili ujeti v vračanje posojila, tako kot smo današnji moderni ljudje.
Ko vzamemo prvo hipotekarno posojilo za nakup strehe nad glavo, se poslovimo od mirnega spanca. Nagibam se k razmišljanju, da je način, kako je funkcionirala njihova ﬁnančna
politika, vseeno omogočal ljudstvu dobro kvaliteto življenja ne glede na to, da so svečeniki
upravljali ﬁnance. Predstavljali so centralno banko, ki je vedno vse, kar so zaslužili, vrnila
nazaj v skupnost. Svoj denar so uporabljali le kot dokazilo, da je žito ali drugi pridelki bilo
izdano. Sumerci niso bili bojevniki niti osvajalci, zato niso imeli potrebe po iskanju dodatnih možnosti za uporabo denarja, razen za uravnovešanje medsebojnih odnosov.
Takšna potreba se je začela pojavljati pri narodih, ki so imeli željo po osvajanju tujih ozemelj, bodisi zaradi trgovanja ali pripojitve drugih držav k svojemu imperiju. Tako so nastali
prvi začetki monetarne ekonomije, kar je predstavljalo konec naravne ekonomije, kot jo
je imelo Sumersko ljudstvo. Seveda se to ni zgodilo preko noči in čeprav je bila evolucija
počasna, je dosegla svoj prvotni namen.
Vedno se sprašujem, kaj je to v človeku, kar ga sili, da nenehno teži k novemu, četudi po
dolgih in grenkih izkušnjah ugotovi, da je bilo tisto prvo boljše in se na koncu zopet vrne na
začetek. Delavci v kmetijstvu so v Italiji skoraj do leta 1950 prejemali plačo delno v naravi.
Mogoče je rešitev velike ﬁnančne krize, ki je napadla vse članice EU ravno v tem, da se socialni status popravi preko izplačevanja zaslužene plače v naravi. To bi pomenilo, da država
prevzame kontrolo nad zdravstvom, šolstvom, kulturo in pridelavo hrane.
Kako bi to sprejeli lobiji, ki danes to nadzirajo, je druga plat medalje. Po drugi strani se
danes že dogaja, da delodajalci v mnogih državah osebne dohodke svojim zaposlenim
izplačujejo tudi v obliki bonov za nakup hrane ali drugih izdelkov v trgovinah, ki so skoraj
v pravilu v lasti podjetja. Ali nas to ne spominja na zgodbo o faraonu in njegovih sužnjih ?
Redkokdaj je najemnik denarja tisti, ki zmaga, ker je pravilo in imperativ modernega bančništva, da morajo lastniki kapitala vedno doseči, da se denar vrne nazaj v isto blagajno.
Na ta način denar neha krožiti in ko se to zgodi, nastopi kriza. Praviloma denar neha krožiti
takrat, ko posamezni člani človeške družbe postanejo bogatejši od države in ko oni začnejo
upravljati z državno zakonodajo in ustavo, kot s svojo privatno lastnino.

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

34

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

11. ZGODOVINA BANČNIŠTVA
Z uporabo kovanega denarja se je že pojavila anomalija, ki je zaznamovala nadaljnji razvoj
človeške civilizacije. Šlo je za pravico privilegiranih posameznikov, ki so pridobili monopol
nad izdelovanjem kovancev. S to pravico so se prebudile še druge neplemenite človekove
potrebe, ki so odprle Pandorino skrinjico in izpustile vse demone, ki zvesto spremljajo svojega gospodarja – DENAR.
Ljudje menijo, da je najhujše, kar motivira ﬁnančne mogotce, da služijo denar, človeška
potreba po bogatenju. Hujše od požrešnosti, kar zasvoji človeka tako, da izgubi razsodnost,
je njegov pohlep po moči in želja, da prevzame vlogo boga ali bogov.
Ko se je svet razvijal naprej, je denar začel prevzemati vodilno vlogo in kazati svojo temno
plat. Tako kot so na začetku ustvarili tržnice, kjer so se dogajale blagovne menjave, so kasneje ustvarili mesta, kjer so shranjevali in delili denar. Prvi čuvaji so bili zlatarji, katerim so
trgovci zaupali svoje dragocene kovine. Za to so prejeli papir o hrambi dragocenosti. Kmalu
se je začel tudi promet s temi potrdili o hrambi. Potrdila so bila unovčljiva s strani tistega,
ki je imel v svoji posesti tak papir.
Verjetno so ljudje, ki so se ukvarjali s tovrstnimi posli imeli v svojih horoskopih močne
aspekte Saturna, Merkurja in Neptuna. Najboljši bankirji in ﬁnančniki imajo v svojih horoskopih močne aspekte Saturna, največji goljuﬁ in lažnivci imajo močne aspekte Neptuna in
največji prevaranti, trgovci in borzni mešetarji imajo močne aspekte Merkurja. V simboliko
Saturna spadajo lastnosti kot so varčnost, neradodarnost, krutost, neusmiljenost in kontrola. Neptun ima v svoji simboliki prevare, manipulacije, skrivnosti, strategijo in prilagajanje. Merkur ima med vsemi grškimi bogovi največ pooblastil za delovanje.
Zgodba pravi, da je Merkur takoj po rojstvu zbežal iz zibelke in že na poti do pašnikov, kjer
je Apolon pasel Zevsova teleta, iz želvinega oklepa naredil piščal. Tako lepo je zaigral na
piščal, da je prepričal Apolona, da za piščal zamenjal devet Zevsovih telet. Zaradi te prevare je sam Zevs izgnal Merkurja iz Olimpa. Vendar je bilo to le za kratek čas, ker je Merkur
hitro prepričal vrhovnega boga Olimpa o svojih enkratnih sposobnostih. Zevs ga je poklical
nazaj in mu zaupal službo osebnega kurirja, ki je v zlatih sandalih in z zlato čelado na
glavi letel po vsem kraljestvu. Zato je Merkur bog pesnikov, pisateljev, medijev, športnikov,
poštarjev, potnikov, goljufov, prevarantov in trgovcev. On je edini bog, ki mu je dovoljeno
gibati se v vseh treh svetovih, zemeljskem, podzemnem in zračnem. Zato je Merkur tisti,
ki nas pospremi, ko zapuščamo zemeljsko življenje in kateremu zaupamo svojo poslednjo
misel in sporočilo.
Skrbniki-zlatarji so sigurno imeli lastnosti vseh treh planetov, ker so hitro dojeli, da je možno povečati svoje bogastvo s tem, da se del tujega, pri njih deponiranega denarja posoja
z obrestmi drugim ljudem, ki so ga potrebovali. Z obračanjem tujega denarja so si lahko
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prislužili svoj lastni denar. Ali ni to osnova za največjo goljuﬁjo vseh časov? Istočasno ko so
goljufali lastnike denarja, ker so posojali njihov denar in obresti od le-tega zadrževali za
sebe, so si prislužili spoštovanje družbe, ker so se zaradi svojega bogastva zelo hitro povzpeli v sam vrh družbene smetane. To so bili le začetki procesa propadanja družbe zaradi
njegovega visočanstva »denarja«, ki na kolena spravlja tudi najmočnejše države na svetu.
Leta 1694 je bila s dodelitvijo koncesije Williamu Patersonu za ustanovitev Bank of England
narejena usodna napaka, ki se še danes maščuje celotnem človeštvu. Ta akt je pravno
dovolil monopolističen sistem, ki je izročil vse pravice upravljanja z javnim denarjem v zasebne roke. Ta usodni akt je zagrešil angleški kralj William III, ki si je sposodil 1,2 milijona
funtov, ko je začel vojno s francoskim kraljem Louisom XIV. Denar so mu posojilodajalci
posodili pod pogojem, da jim dovoli ustanoviti banko, ki bo izdajala papirnato nacionalno
valuto, za katero je bil le del denarja v obtoku (frakcija) pokrit z zlatom. Angleška vlada je
za svoja posojila plačevala osem odstotne obresti in posojilodajalci so si zagotovili odplačevanje dolga z direktnim obdavčenjem izdelkov za široko porabo, kot so sladkor, mleko, olje.
Ta dogodek se lahko šteje za rojstni dan nacionalnega dolga Velike Britanije. S posojilno
pogodbo z angleško vlado si je Bank of England zagotovila pravico izdajati denar brez
kritja in ga posojati lastni vladi z obrestmi. To je pomenilo zamenjati svoje bankovce brez
vrednosti za vladne obveznice. Enak sistem uporabljajo od takrat vse centralne banke,
med katerimi je najbolj znana ameriška Federal reserve. Ta sistem omogoča bančnikom,
da imajo v trezorjih, le minimalno (deset odstotkov) zlate podlage za dejansko vrednost
denarja, ki je v obtoku. To pomeni, da banke lahko tiskajo denar po svoji volji in ga posojajo
po potrebi, ne da bi jih države nadzirale.
Za denar, ki ga evropske banke posojajo uporabnikom in zanj nimajo kritja, istočasno zahtevajo hipotekarne zastavitve in kritje v najmanj stopetdeset odstotni vrednosti odobrenega posojila. Za kakšne zaslužke gre, nam lahko pove podatek, da se je dolg angleške vlade
v obdobju med 1694 in 1815, večinoma zaradi obresti, povečal iz 1,2 milijona funtov na 885
milijonov funtov. Centralna banka Anglije nikoli ni zahtevala vračila posojila, ker bi se v
primeru zahtevka vračanja posojila morali davki močno povečati, kar bi sigurno pripeljalo
do nezadovoljstva ljudstva in bi prevara prišla v javnost.
V zgodovini bančništva pripada zelo pomembno mesto nemškemu bankirju Amscher Mayer Rothschildu, ki je 1773 leta ustvaril svoj bančni imperij. Njegove izjave, katere navajam,
zelo jasno razlagajo, kakšen je njegov horoskop.
»Naša politika je ta, da zanetimo vojne in organiziramo mirovne konference tako, da nobena
od sprtih strani ne more imeti koristi. Vojne morajo biti usmerjene tako, da se države (nacije)
iz obeh strani vedno bolj poglobijo v javnem dolgu in so tako vse bolj pod našo oblastjo.«
Razen bančništva ne obstaja noben drug posel, ki nekomu omogoča, da s posojanjem tujega denarja ustvarja svoje lastno bogastvo in denar. Očitno se bančniki ne ukvarjajo preveč
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z mnenjem drugih ljudi, sicer bi pazili, da ne dajo v javnost tako zavezujoče izjave kot je
ta Rothschildova, ki pravi: »Dovolite mi, da se ukvarjam z vprašanjem in kontrolo denarja
države in briga me kdo piše zakone.«
Druga skupina bankirjev, ki ima še starejšo zgodovino kot jo imajo bankirji je na žalost
predstavnica dveh najbolj razširjenih religij na svetu, katoliška cerkev. Ni skrivnost, da je v
rokah Vatikana in katoliške cerkve nekaj svetovno najmočnejših bank. Kdor prvi pride, prvi
melje, pravi ljudski pregovor in ravno katoliška cerkev je bila tista, ki se je organizirano in
strokovno začela ukvarjati z blagovno menjavo. O tem nam pričajo številni zgodovinski
dokazi.
Arheologi so med ruševinami svetišča v mesta Uruk, v Mezopotamiji, našli glinaste ploščice, iz katerih je možno razbrati, da so duhovniki imeli svetišče za banko. Tako kot tudi
danes duhovniki pobirajo prostovoljne prispevke in darove, so svečeniki v Mezopotamiji
prejemali darila od ljudi in se bogatili na račun revnih in neizobraženih ljudi za katere, so
opravljali različne oblike pomoči. Imeli so posestva, ki so jih dajali v najem in so sprejemali
tudi vredne predmete v hrambo. Vse to je bilo zabeleženo na glinastih ploščicah 1700 let
pr.n.š.
V Siriji in Babilonu so imeli napisan Hamurabijev zakonik na glinastih ploščicah. To so bile
posojilne in darilne pogodbe in vrsta tekstov, ki kažejo da je bančništvo cvetelo. Glavno
plačilno sredstvo je bila rž (žito). Uporabljali so že zlato in srebro v kovanih delcih. Hamurabijev zakonik je vseboval tudi določila o ﬁksnih obrestih, ki so bile določene za posojanje
raznih dobrin kot so volna, žito, olje ali začimbe. Svetišča in templji so razen religioznih
obredov služili predvsem za shranjevanje vrednih predmetov, trgovanje in opravljanje plačilnega prometa.
Obstaja rek, ki za premožnega človeka pravi, da je bogat kot Krez. To je bil kralj lidijskega
ljudstva, ki je imel svoj lastni kovani denar opremljen z državnim pečatom. Vendar so bili
svečeniki tisti, ki so opravljali vse plačilne posle za kralja in so imeli bolj kot kralj sam pregled nad vsem, kar se je dogajalo okoli denarja. Zato bi bilo bolj smiselno rek »bogat kot
Krez« spremeniti v »bogat kot svečenik«.
Tradicijo kovanega denarja so imeli tudi Grki, ki so potrebovali denar za trgovanje po vseh
deželah Sredozemlja. V glavnem mestu Atike, v Atenah so imeli rudnike srebra, kjer so tudi
izdelovali svoje večje kovance drahme in manjše obolose. V znanih templjih Delﬁ, Delos in
Samos so imeli tudi zelo vredne zaklade, ki so bili pridobljeni kot darila premožnih ljudi za
uspešno prerokovanje in uslišane molitve za vojne zmage, uspehe v ljubezni in trgovanju.
Dodatna dejavnost svečenikov v templjih, poleg prerokovanja in religioznih ritualov, ki je
kopičila največ bogastva, je bila posojanje denarja.
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12. OBRESTI
Verjetno je po prvi asociaciji, ki jo imamo ko izgovorimo besedo »denar« - bogastvo, užitki,
naslednja misel, ki se nam poraja, beseda »obresti«. Obračunavanje obresti je od nastanka
denarja do današnjih časov dejavnost, ki omogoča lastnikom kapitala hitro bogatenje brez
konkretnega dela in jim posledično odpira širok spekter možnosti za vzpostavljanje kontrole in neplemenite manipulacije nad celotnim svetovnim gospodarstvom.
Denar se je spreminjal v svojih oblikah, obresti pa so ostajale in so le spreminjale svoje
odstotke. Obresti so obračunavali vsi lastniki denarja v vseh sistemih in obdobjih, od njegovega nastanka do današnjih časov. Dolga je bila pot od prvotne blagovne menjave preko
kovanega denarja Sumercev, Grkov, Rimljanov, pa do potiskanega papirnatega denarja. Na
žalost je vsaka nova oblika denarja denarju odvzela nekaj njegovega denarnega dostojanstva. Danes je papirnati denar velikokrat vreden le toliko kot je vreden toaletni papir.
Potiskan denar je danes skoraj brez vrednosti, nekaj ﬁktivnega za katerega ne veš kakšno
podlago ima in če sploh ima kakšno podlago, razen nabavne cene papirja na katerem je
natisnjen. Pa še ta potiskan denar počasi izgineva in izgublja svojo ﬁzično obliko. Večina
denarja v obtoku obstaja le še kot številka v računalniku.
Nekateri pravijo, da se z denarjem lahko kupi vse. Drugi menijo, da to ni res in da za svoje
srečno življenje človek ne potrebuje denarja. Moje astrološke izkušnje so me naučile, da se
človek mora prilagoditi situaciji in času v katerem živi. Če živimo na planetu zemlja, moramo spoštovati pravila in norme, ki smo jih ljudje medsebojno dogovorili, da bi lažje živeli.
Res je, da ta pravila in zakoni niso pisani na kožo vsem ljudem enako in da večina danes
živečih ljudi čuti posledice teh nepravilnosti na najbolj krut in nehuman način. Res je, da
se z denarjem ne more kupiti zdravja, če pa zbolimo, lahko z denarjem kupimo zdravila ali
medicinsko nego, s katero ublažimo posledice bolezni. Videla sem, kako razpadajo družine, ker ni denarja za pokrivanje življenjskih stroškov, šolnine ali počitnic. Denar ne more
vsega popraviti, marsikdaj pa ublaži posledice težkih preizkušenj in tragedij.
Večkrat tudi slišim, da je nekdo obogatel, ker se je ukvarjal s prodajo orožja, droge, ljudi, s
prostitucijo, krajo ali goljuﬁjo. Za denar zaslužen na takšen način pravimo, da je to »umazan denar«. Ali je res umazan denar le denar, ki se ga pridobi na takšen način?
Enako umazan denar je tudi vsak denar, ki je obogaten z obrestovanjem, ki prinaša lastnikom
kapitala visoke ﬁnančne dobičke. Visoke obrestne mere so vzrok vseh gospodarskih kriz, ker
zaradi eksponentne rasti prinese v ﬁnančni sistem poleg nestabilnosti še odvisnost celotne
družbe od peščice ljudi, ki imajo v svojih rokah denar. Z obveznostjo plačevanja obresti za
denar, s katerim se ﬁnancira gospodarstvo, je obremenjenega več kot devetdeset odstotkov
denarja v obtoku, kar posledično prinese nekontrolirano rast količine denarja. Za svoje preživetje gospodarstvo v vseh državah Evrope plačuje tudi do deset odstotne obresti.
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Enako je pri potrošniških posojilih, ki nam jih ponujajo banke kot model za sodobno življenje. Kupujemo avto na kredit in zavarovanje za avto plačujemo na obroke. V primeru prometne nesreče, ko je poškodovana le pločevina, ali se zgodi še kaj hujšega ne razmišljamo,
da se so v dogajanje vtkale negativne energije tudi procenti iz naslova nepravičnih obresti,
ki so bile obračunane pri obročnem odplačevanju posojila za nakup avtomobila kakor tudi
obročnega odplačevanja zavarovanja.
Kupujemo oblačila na kredit, na dopust gremo na kredit. Plačujemo hrano s kreditnimi karticami in se pri tem ne zavedamo, da je vsak grižljaj, ki ga pojemo plačan na obroke. Ne znamo
več živeti brez kreditov, celo hvaležni smo, ker imamo možnost pridobitve kredita in se pri
tem ne zavedamo, kako visoke obresti plačujemo in kdo vse obogati na račun teh obresti.
Živimo v lažnem blišču, ki je podoben milnemu mehurčku, ki se razblini, če le močneje
pihnemo vanj. Enako je z našimi posojili. Če ostanemo brez službe in ne moremo odplačevati obrokov za posojila, hitro začutimo udarec šibe lastnika kapitala. Največkrat šele
takrat dojamemo, kaj pomenijo obresti in kolikšna je cena kapitala. Pri samo tri odstotni
obrestni meri za posojilo, vrnemo v štiriindvajsetih letih dvakrat več kot znaša glavnica.
Obrestovanje je vzrok, da so ﬁnančni mogotci uspeli večino prebivalstva v najbolj razvitih
državah spraviti na kolena.
Do kdaj bo človek zatiskal oči pred resnico in sprejemal s hvaležnostjo vse izdelke, spretno
zapakirane v balone, ki jih ponuja ﬁnančni sistem?
Ali ne razmišljajo lastniki kapitala, da so mnoge kulture in civilizacije v zgodovini človeštva
propadle ravno zaradi nepravično in nepravilno nastavljenega ﬁnančnega sistema.
Kaj se bo zgodilo, ko se bo celotno gospodarstvo sesulo? Ali se res ne zavedajo, da bo tako
nastavljen sistem, ki je sam sebi namen, prej ali slej počil? V nekaterih islamskih deželah
ne poznajo tako oderuškega obrestovanja denarja in zaslužek od posojanja denarja obračunavajo drugače.
Najbolj je pa žalostno dejstvo, da je katoliška cerkev tudi na seznamu ﬁnančnih mogotcev,
ki upravljajo s našim planetom in bogatijo na račun visokih obresti. Ne glede na to, da je
temelj doktrine katoliške vere sam Jezus Kristus, ki je preganjal tiste, ki so posojali denar
in zaračunavali oderuške obresti, ima katoliška cerkev vsak dan v svoji lasti več ﬁnančnih
institucij, skladov in fundacij, ki v imenu humanosti izkoriščajo revne ljudi po vsem svetu.
Na zemlji ni skoraj nobenega kotička, do katerega se še ni priplazila demonska kača, ki se
hrani le še s krvavim denarjem.
Brez oderuškega obrestovanja denar lahko zadrži svoje denarno dostojanstvo in prispeva
k razvoju kreativnosti na vseh nivojih gospodarstva, politike, umetnosti, športa in kulture.
V vsakem primeru so lastniki denarja nenehno postavljeni pred preizkušnjo, da se spustijo
tudi v neplemenite posle. Le redki so med njimi tisti, ki so duhovno ozaveščeni in katerim
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uspeva, da kljub temu, da se ukvarjajo z ﬁnančnimi posli, zadržijo svoje lastno človeško
dostojanstvo neomadeževano. Srečala sem nekaj bankirjev, ki so poslovali po vzorcu pravilno in pravično in so zaradi svojega pozitivnega odnosa do denarja bili v poslovnih krogih
»žigosani«. Na žalost niso zmogli pritiskov in so se morali umakniti iz bančnega sveta. Niso
bili usklajeni z današnjim časom.
Zato je težko govoriti, da so osebe, ki imajo za življenjski slog kopičenje denarja, lahko
duhovno ozaveščene, ne glede na to, koliko denarja prispevajo v humanitarne sklade. Vsekakor je denar, ko je enkrat obrestovan, vedno še dodatno obremenjen z negativno karmo.
Pri služenju denarja s posojanjem največ škode naredijo ravno obresti, ki prinašajo kratkoročne in hitro merljive učinke, ker se takšen denar obrestuje na letni ravni in se obresti
pripišejo ob koncu leta. Če posojilojemalec ne uspe vrniti glavnice povečane za obresti na
letni ravni v treh letih, je vprašanje če se bo sploh še kdaj osvobodil ﬁnančnega suženjstva.
Tako kot je Marx napisal biblijo o kapitalu, tako so ﬁnančni mogotci napisali svoj lastni
kodeks za služenje kapitala, ki jim dovoljuje, da na legalen način, brez kontrole, ropajo ne
samo ljudi, temveč tudi naravo in njene vire s ciljem po hitrem zaslužku. Marxov Kapital je
napisan v obrambo človeškega dostojanstva, ﬁnančni kodeks pa ščiti lopovščino in določa
kakšne lastnosti mora imeti ﬁnančnik-bančnik, da lahko uspešno opravlja svoje delo.

13. KAJ JE OBJEM
Objem je oblika telesne intimnosti, ki običajno vključuje sklepanje rok okoli druge osebe ali
skupine oseb. Objem je ena od najbolj razširjenih človeških dejanj, ki ponazarja ljubezen
v vseh pomenih in stopnjah. Za razliko od nekaterih drugih oblik ﬁzične intimnosti, se
objemanje opravlja javno in zasebno, ne da bi bilo nezaželeno v mnogih državah, verah
in kulturah. Objemajo se medsebojno moški in ženska, ljubimec in ljubica, mati in otrok,
dedek in vnuk, prijatelji, sorodniki, poslovni partnerji, sosedje. Objemajo se stari in mladi,
črni in beli, objemamo se vsi, ne glede ne spol, starost, družbeni status, vero ali politično
pripadnost.
Objem, se lahko izmenja tudi kot znak podpore, sreče in zavezanosti skupnim ciljem. Objem je lahko dokaz naklonjenosti in čustvene topline. Objemi izhajajo iz veselja ali sreče.
Objem je izraz sočutja in podpore v težkih življenjskih situacijah, kot so pogrebi ali nesreče.
Če pogledamo z znanstvene plati, je dokazano, da objemanje koristi zdravju. Študije so
pokazale, da objemanje povzroči povišanje stopnje oxitocina-hormona ljubezni in zmanjšanje krvnega tlaka. Objemanje učinkovito deluje na psihično labilne osebe, ker jih vrača
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v trenutek rojstva. Dotik človekovega telesa je topel, ker je človekovo telo toplo. Toplina
prihaja od sonca in občutek topline nam vedno prinaša občutek ugodja.
Objem je prvo kar človek doživi ob svojem rojstvu, ko vstopi v novo okolje. Devet mesecev je
dojenček varen v materinem telesu in po rojstvu je dotik roke, ki pomaga pri porodu, tisto,
kar prvo začutimo. Šele kasneje, ko nas mati vzame v naročje, pride njen objem.
Objem ni samo človeška lastnost, saj tudi veliko živali na ta način izmenjuje toploto. Objem
je govorica telesa, ki jo razume vsak človek, ne glede v katero neznano deželo ga zanese
pot. Objem je starejši od besede. Živali se pred nevihto stiskajo, ker se tako objete čutijo
močnejše in jih je manj strah.
Vsako noč, ko se dan poslavlja, ga noč sprejme z objemom in vsako jutro se od noči poslovi z
objemom. «Na svidenje«, si rečeta na tisti ozki črti obzorja, kjer se objemata nebo in zemlja.
Če se ne bi objela seme in zemlja, v katero je seme položeno, iz semena ne bi zraslo novo
življenje. Objem med reko in morjem se začne tam, kjer se reka izliva v morje. Vsaka točka,
kjer se dve stvari dotikata, predstavlja objem. Vse na tem našem svetu temelji na dotiku, na
objemu. Na neki točki se vedno dotikata dobro in slabo, mrzlo in hladno, lačno in sito. Ko
nam uspe v ta dotik spustiti toplino, se vedno lahko slabo spremeni v dobro.
Belo perilo, ki ga nismo redno vzdrževali s časom postane sivo. Če želimo, da ponovno postane belo, ga moramo večkrat oprati, da bo umazanija izginila. Z uporabo nekega agresivnega sredstva za beljenje, bomo poškodovali strukturo tekstila in se bo perilo strgalo. Zato
ga je potrebno večkrat oprati z nežnimi pralnimi sredstvi. Enako je s človeškimi odnosi. Za
vse sta potrebna evolucija in čas. Najbolj pomembno pa je začeti neki proces, ker vse, kar
se začne, se enkrat lahko tudi konča.
Objem je lahko začetek spreminjanja človeka na bolje. Če se bomo združili v objemu, imamo možnost rešiti ne samo sebe, temveč prihodnje rodove in tudi naš planet. Združimo se
sedaj, ko smo še gospodarji svojih misli in v naša srca prikličimo svetlobo in zavedanje, da
vsaka naša misel lahko pritegne tisoč drugih pozitivnih misli. Nismo sami, ker imamo na
svoji strani najmočnejšega zaveznika. Naš največji zaveznik je vesolje. V vsakem obdobju
človeške zgodovine so zvezde najavile dogodke, ki so zaznamovali življenje.
Vplivi planeta Uran so skupaj z delovanjem drugih planetov botrovali vsem revolucijam,
kot so angleška, francoska, oktobrska in vsem drugim pomembnim dogodkom, ki so spreminjali ta svet.
Meseca junija 2010 sta se planeta Uran in Jupiter premaknila iz znamenja Rib v znamenje
Ovna. V simboliki planeta Uran je revolucija in v simboliki planeta Jupiter sta napredek in
pravičnost. V zadnjih dvestopetdesetih letih se ni zgodilo, da bi planeta Uran in Jupiter ob
istem času prestopila iz znamenja Rib v znamenje Ovna. To se tudi ne bo zgodilo v naslednjih dvestopetdesetih letih.
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Ta dogodek nam je vesolje poslalo v pomoč, da bi lahko prvič v novejši zgodovini človeštva
ustvarili duhovno revolucijo. Ustavimo se za trenutek in poglejmo okoli sebe, kaj nam zvezde sporočajo in na kaj nas opozarjajo, kaj nam želijo povedati.
Vsak od nas vedno dobiva znamenja ob cesti, pa kaže, da jih ne želimo videti, ker nas silijo
v spremembe, ki nam niso všeč. Preprosto rečeno je naše življenje le navadna cesta, na
katero stopimo ob rojstvu in po kateri se vozimo do njene zadnje točke, do naše smrti.
Ko se vozimo z avtomobilom po katerikoli cesti, vidimo postavljene prometne znake, ki nas
usmerjajo in obveščajo, s kakšno hitrostjo je potrebno voziti, da se varno pripeljemo do
cilja. Ali nimamo tudi v vesolju Mlečno stezo. Ali ni človek del vesolja?
Koliko je človek prepoznal ta fenomen skupnega vstopa Urana in Jupitra v znamenje Ovna,
bo zelo kmalu pokazala prihodnost. Prepričana sem, da je večina ljudi dojela, da je nastopil čas za spremembe in da mora vsak človek nekaj prispevati po svojih najboljših močeh.
V tem času, v katerem sedaj živimo se ustvarja novi človek, nova miselnost in nova doba.
Vsak človek bo zase vedel, kaj mora narediti. Še nekaj let nazaj me je zelo žalostilo, ker
je malo ljudi razumelo, ko sem jim razlagala o stvareh o katerih pišem v tej knjigi. Danes
na to gledam drugače. Ko se utrudiš od dolge hoje, ko te žeja napade in te pot pripelje do
vodnjaka v katerem je voda motna, ker je iz njega pred teboj pil vodo nekdo, ki je vodo v
vodnjaku z nekim svojim dejanjem naredil motno, imaš dve možnosti. Ena je, da se napiješ
motne vode in druga je, da počakaš, da se voda počasi zbistri. Jaz sem izbrala to drugo
možnost.
Ni pomembno, če ljudje ne razumejo vseh besed, ko razlagam o astrologiji, o svojih čutenjih in o svoji ljubezni do ljudi. Pomembno je, da sem se jaz opogumila in naredila to, kar
je moje poslanstvo in povedala, kako doživljam ta današnji svet. Prepričana sem, da bom
tudi jaz in enako misleči prispevali, da bo svet v prihodnosti živel brez krvavih vojn, ki jih
vedno začenjajo bogati in stari, umirajo pa revni in nedolžni otroci.
Poznam nekaj ljudi, ki so govorili in pisali o nujnosti sprememb več kot dve desetletji nazaj
in so imeli zaradi tega težave v družbi, v kateri so živeli. Moje mnenje je, da ni pomembno,
da so imeli težave zaradi njihove iskrenosti in neprilagojenosti času, v katerem so živeli. Ni
pomembno niti to, da jih je slišalo ali razumelo le malo ljudi. Pomembno pa je, da so jih
slišali tudi tisti, ki imajo trenutno škarje in platno v državi, kjer trenutno živijo. Na žalost so
jih le slišali, niso pa jih razumeli, ker še vedno delajo enako kot so delali pred enim letom,
tako kot so delali pred dvajsetimi leti. Da pa je prišlo ne samo na njihova ušesa, pač pa tudi
v njihova ušesa, vemo, razen mene astrologinje tudi drugi, ki so bili priče odzivom na dogajanja. V enem našem pogovoru mi je rekel: Danes, po toliko letih sem vesel svoje notranje
moči in lastne izkušnje Nitzejeve misli »kar ne ubije, ojača«.
Sama nisem šla po tej trnovi poti, imam pa svojo izkušnjo. Da ni bilo večjega medijskega
odziva na nekatere moje članke (malo bolj pikantne) ni vzrok le v tem, da nisem na seznazdružimo se v velikem objemu 14.2.2013
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mu oseb, ki podpirajo vsak družbeni sistem, ki človeka postavlja na stranski tir in ga »resno« jemlje le v predvolilnem času. Razlog leži v mojem horoskopu. Osebe, ki imajo v svojem horoskopu Luno v znamenju Device, kot jo imam jaz, najraje izberejo vlogo šepetalca v
gledališču. Na odru se mora vsak igralec naučiti besedilo le za svojo vlogo. Šepetalec pa se
mora naučiti besedila vseh igralcev, za primer če bi kdo od igralcev pozabil svoje besedilo.
Seveda je šepetalec vedno skrit za zaveso in njega publika ne vidi. Da bi lahko razumela
ljudi okoli sebe in da bi razumela, zakaj je na političnem, gospodarskem, kulturnem, duhovnem in humanitarnem odru ravno ta in ne neka druga prireditev, sem morala predvsem
spoznati svoj horoskop in tudi horoskope vseh posameznikov, ki so trenutno na čelu držav
članic EU. Tako sem ugotovila, kdo ima v svojih rokah čarobno palico za rešitev krize, ki je
zajela ves svet.
V tem obdobju človeške zgodovine niso več na prvem mestu horoskopi posameznikov,
ker je planet Zemlja prišla do točke, ko se je kritična masa pozitivne energije izenačila z
odstotkom negativne energije. Zato so sedaj bolj pomembni horoskopi narodov, držav in
dogodkov, tako kot to razlaga Mundana astrologija in horoskopi posameznikov imajo le
nalogo, da potrebne spremembe opravijo in izpeljejo.
Ko so odvrgli atomsko bombo na Hirošimo ne pomeni, da je vseh 100.000 ljudi, ki so takrat
umrli, imelo slab horoskop. Ko v letalski nesreči, ali katerikoli drugi nesreči umre več sto ali
več tisoč ljudi, individualni horoskopi nimajo pomena. Pomen ima natalni horoskop celine,
države, mesta, ali dogodka. Vsak dogodek ali tragedija se zgodi v skladu s karmičnimi zakoni in vse je zasnovano na kolektivni zavesti.
Dobro je vedeti, da se vsa naša dejanja začnejo z mislijo, ki se oblikuje v levi polovici naših
možganov. Mogoče nam bo pomagalo spoznanje, da ima vsak človek, ne glede na to, kje
živi in koliko denarja ima, določen svoj delež pri odločanju ali bo naš svet preživel ali se bo
vpisal na seznam civilizacij, ki so izginile. Ravnanje s svojimi mislimi nas lahko nauči, da
smo bolj previdni, ko se medsebojno pogovarjamo in bolj izbirčni pri poslušanju radijskih
in televizijskih poročil.
Ne samo jaz, tudi drugi ljudje okoli mene pogrešajo dobre in vesele novice, pogrešamo
smeh in sproščenost. Utrujeni smo od informacij o letalskih nesrečah, naravnih katastrofah, padcu borznega indeksa, porastu števila brezposelnih ali epidemijah, ki množično
ubijajo ljudi.
Nisem edina, ki se sprašujem, kam je namenjena barka človeštva. Tudi drugi ljudje v drugih
državah se podobno odzivajo na trenutno politično in gospodarsko vzdušje v svojih državah. Vsem nam je postala naša lastna kože pretesna in postelja življenja prevelika.
Mogoče se jaz osebno štejem med srečne, ker je moja ﬁlozoﬁja vezana na gibanje planetov.
To znanje mi pomaga, da nekatere dogodke lažje razumem.
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Natalna karta je edina osebna izkaznica, katero priznavam in upam, da s svojim delom
prispevam, da se ta svet naredi boljši in srečnejši. Čas v katerem živimo, je več kot težak in
vsak od nas čuti svojo odgovornost, ki nas dnevno povezuje z ljudmi in z njihovimi težavami. Ugotavljam, da osebe, ki nimajo dostopa do informacij preko radia, televizije, časopisov ali interneta ali so se prostovoljno odločile, da jih ne uporabljajo, lažje prenašajo čas v
katerem živimo in v katerem energije pospešeno delujejo.
Na našem planetu ni nobenega človeka, ki ne čuti močne spremembe. Če verjamemo ali
ne, da smo ljudje narejeni iz istega testa, kot so narejene zvezde in Vesolje, vsakodnevno
sprejemamo dokaze, da človek ne more ustaviti nesreč, ki odnašajo tisoče življenj in uničujejo vsa človekova stvarstva. Človek misli, da je močnejši od narave in da si je podredil
tudi naravne zakone. Pa se moti. Nobena sveča ne gori do zore, tudi ta, ki sedaj gori v rokah
peščice ljudi, ki so trenutno na oblasti, ne bo.
Ko »ustvarjalci« mislijo, da imajo vse v svojih rokah, pozabljajo, da so orodja za rešitev
našega planeta in tudi njih samih, v množici ljudi in je narava tista, ki ima zadnjo besedo.
Močnejše od žalosti je veselje, močnejša od sovraštva je ljubezen. Optimizem, združen z
dobro voljo in ljubeznijo do sebe in narave, lahko pozdravi vsako bolezen. Ves denar tega
sveta in vsi tehnološki dosežki ostanejo nemočni, ko narava premakne le mali prst in aktivira naravno silo preko erupcije vulkana, potresa, poplave ali plazu.
Ko nam predstavniki vladajoče družbe omejujejo dotok optimističnih informacij, dobro
vedo, da je prestrašen in nesrečen človek odprt za manipulacijo in je idealen podpornik
načrtov privilegiranih, da svet uredijo po svojih merah.
Ali veste, da je strah, ki ga človek čuti v sebi, bolj nevaren kot vsa negativna sevanja, ki jih
oddajamo v vesolje z našimi mobiteli, računalniki, televizijami in ostalimi elektronskimi
napravami ?
Zato vas vabim v skupni objem in v združitev v skupno misel, da smo ravno mi majhni
sposobni preusmeriti tok življenja na našem planetu.
Jaz nimam nikakršne moči v svojih rokah, razen svoje besede, da vas povabim v skupni
objem.
Vse, kar počnem, je moja globoka notranja potreba, da dam svoj prispevek, da bo naše
življenje postalo boljše. Moje besede so lahko besede vsakega od vas. Moja zgodba je lahko
zgodba vsakega od vas in vse te zgodbe so lahko tragične ali čudežne, odvisno, kako se kdo
odloči. Ne dvomite, da so naše združene misli sposobne spremeniti zgodovino človeštva
in da je to enak čudež kot tisti, ki ga je ustvaril Jezus, ko je vodo spremenil v vino, ali ko je
hodil po vodi.
Moj veliki vzornik Nikola Tesla, znanstvenik in Prometej, ki je ljudem podaril elektriko, je
rekel, da je človekovo telo električni tok in človekova duša je svetloba, ki jo elektrika ustvar-
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ja. Vsak človek je preko svojega lastnega računalnika, ki se nahaja v njegovih možganih,
povezan z velikim vesoljnim računalnikom. Nikola Tesla je dobro poznal zakone vesolja in
se je zavedal, da bo tudi uradna znanost nekoč dojela, da se bo na koncu analitičnih dokazov delitve atoma na še manjše delce, delitev končala. Na ta način se bo človek vključil
v kolo energije, ki vsakega človeka, ki se je kdajkoli rodil, živi sedaj ali bo živel, povezal s
Kozmusom. Vsak človek je nedeljivi del vesolja in tega mu ne more nihče vzeti.
Vendar je ravno to dejstvo osnova s katero posamezniki manipulirajo z množico. Že svečeniki iz časa starih ljudstev so vedeli, kako je možno programirati »matrix« in kako se
lahko ustvarja in oblikuje realnost po želji naročnika. Ker so spoznali kako deluje človekova
zavest in v kakšni navezi je človek z vesoljem, so lahko skladno s časom, v katerem so
živeli, uporabljali razne simbole, obrede in arhetipe, s katerimi so vplivali na stanje zavesti
množic, ki so jih v skladu z časom, v katerem se je zgodovina dogajala, želeli podrediti
svojim željam. Egipčanski svečeniki so uporabljali sončne in lunine mrke, da so neukim
razsvetlili ali zatemnili realnost. Današnji mogotci imajo mehanizme, ki jih aktivirajo in
posredujejo s širjenjem strahu pred komunizmom, terorizmom, izmišljenimi boleznimi,
recesijo, lakoto ali vojno.
Tako ljudje, zasvojeni z neplemenitimi lastnostmi kot so pohlep, požrešnost, nestrpnost,
zloba in še deset drugih nesreč, ki so zbežale iz Pandorine skrinjice predstavljamo idealno
veliko čredo ovac, ki jih najprej ostrižejo in potem zakoljejo in prinesejo kot žrtve velikemu
magu. Veliki mag ali skupnost velikih magov imajo v rokah tisto čigar žvenket še gluhi slišijo in s čemer se lahko odprejo vrata, ki lahko ljudi odpeljejo v spremembe zavesti.
Čeprav sem rojena v katoliški družini, kjer se je stoletja upoštevala katoliška vera, sem že v
zgodnjih otroških letih začela kritično razmišljati o katoliški cerkvi. Zaradi mojih »nečednih«
vprašanj in komentarjev sem bila stalno na črni listi pri župniku v cerkvi v katero sem hodila
k verouku in le ﬁnančna podpora moje matere je omogočila, da sem končala svoje cerkveno
izobraževanje potrebno za pridobitev vseh svetih zakramentov, razen cerkvene poroke.
Pri devetih letih sem bila prisotna, ko je naša sorodnica šla prosit vaškega župnika za cerkveni pokop, v duhu katoliške vere. Župnik je rekel, da bog tega ne dovoli, ker je njen sin, ki
se je smrtno ponesrečil z motorjem, bil pri »rdečih« (komunist).
Ko sem župnika vprašala če je on tisti, ki je kot božji uradnik bogu povedal, da je naš sorodnik bil komunist, je na mene zlil vroč kotel kletvic, ki jih slišiš le pri »furmanih«, kot je to
kasneje med sorodniki pripovedovala moja teta.
Še hujši greh sem naredila, ko smo se vrnili domov s pogreba in je župnik v cerkvi, kamor
sem hodila k verouku, moji mami povedal, da ne morem več obiskovati verouka, ker sem
grdo govorila o bogu. Zato sem patra Modesta (tako se je pisal župnik) vprašala, če ima
tudi Cerkev UDBO, ki ga je obvestila o tem, kaj se je dogajalo v tristo kilometrov oddaljenim
vaškem župnišču.
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Takrat sem nehala verjeti v katoliško cerkev in še danes verjamem le v Jezusovo zavest.
Zame sta astrologija in Jezusova zavest na enaki ravni. Jaz Jezusa ločim od doktrine katoliške cerkve in pregovora srednjeveških krščanski astrologov ki pravijo: Astra inclinant,
non necessitant. V prevodu iz latinščine ta pregovor pomeni : »zvezde ukazujejo, ne pa
obvezujejo.«
Namen tega pregovora je bil, da se božja volja in vsemogočnost jasno loči od kakršnegakoli
kozmičnega determinizma, za katerega se zavzema astrologija. Kaj se bo dogajalo na našem planetu čez dva tisoč let, je odvisno od tega, kakšne misli bomo programirali v naših
računalnikih v tem sedemletnem Uranovem ciklusu, ki bo trajal do leta 2019.
Mi sedaj s svojimi mislimi odločamo, ali bo Abel še enkrat ubil Kajna, ali ga bo kot brata
ljubeče objel. Združimo se v mislih in v objemu in preprečimo, da ne bo naš planet Zemlja
doživel usodo Atlantide.
Mi smo tisti, ki lahko s svojimi mislimi preprečimo, da se ne zgodi usodni korak, ki nam
grozi, ker se bo narava zoperstavila temnim silam, ki so bolj kot kdajkoli prej strnile svoje
vrste. Nočejo sprejeti resnice, da človek nikdar ni mogel premagati narave. Ko pride do
kritične točke, se zemlja strese, izbruhne ogenj, pošlje poplavo, mraz ali sušo in uniči tako
dobre kot slabe ljudi.
Zato bodimo veseli, da mi, majhni, ki nas je več kot sedem milijard, nimamo orožja kot ga
imajo sedanji oblastniki, ker bi to pomenilo, da smo jim enaki.
Mi imamo nekaj, česar oni nimajo in nikdar v tem življenju ne bodo imeli. Čas v katerem
živimo, je čas za veliko generalno čiščenje. Energije vesolja delujejo zelo pospešeno in vse
ljudi silijo, da pospravijo vsak pod svojo streho in vsak od nas se bo moral vrniti do tistega
križišča, kjer je zašel v napačno smer. Mali ljudje imamo majhne hiše in kratke poti in veliki
imajo velike hiše in dolge poti.
Poleg astrologov tudi mnogi ozaveščeni ljudje vedo, da ob rojstvu vsak človek prinese s
seboj svojo usodo, ki jo je možno prebrati iz njegove astrološke karte ali horoskopa. Vsakemu človeku je dano vsaj toliko svetlobe in duhovnosti, kolikor jo je potrebno, da se njegova
usoda realizira v okvirih, ki so jih postavili planeti v trenutku njegovega rojstva. Vsak človek
ima v svojem horoskopu toliko energije Merkurja, ki predstavlja um in razum, da lahko
zaprosi za pomoč drugega človeka, ko ne zmore sam rešiti svojih težav. Vsak človek ima
toliko uma in razuma, da lahko dojame, da tisto, kar njega boli, boli tudi drugega človeka.
Že samo to zavedanje zadostuje, da vse težave skušamo reševati na miren in pošten način,
ne da bi s tem ogrožali druge ljudi.
Prišel je čas, ko mali povprečni človek ne more več sam naprej, ker je preveč zasužnjen s
strani privilegirane manjšine. Do sedaj so človeštvo vodili pametni, izobraženi in močni
in so ga pripeljali do brezposelnosti, lakote, bolezni in predvsem do nehumanih odnosov.
Mnogi ljudje so v svoji nemoči molili, vendar pomoč ni prihajala od boga h kateremu so
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molili, ker bog ki so mu bile molitve namenjene ni obstajal in je bil le kreacija »ustvarjalcev«. Z Bogom ne more upravljati niti katoliška cerkev, niti njeni možje, kakor tudi nobena
druga vera, ki jo propagira človek. Zato se sedaj oglaša vesolje in v malih ljudeh odpira
kanale preko katerih jim pošilja svetlobo, ki je potrebna, da lahko najdemo skrite zaklade
v svojih srcih.

14. NA PRVEM MESTU JE VEDNO ČLOVEK
Človek ne more vplivati na dejstvo, da v trenutku rojstva sprejme vase vplive vseh planetov,
ne glede na dan, mesec, uro in kraj rojstva. Vsak planet ima v svoji simboliki dobre in slabe
lastnosti in vsak človek prejme v dar in v uporabo nekaj dobrih in nekaj slabih lastnosti.
Nihče ne dobi samo slabe, ali samo dobre aspekte, kajti vesolje deli po ključu »pravilno
in pravično« za razliko od ljudi, ki želijo vsako situacijo ali dejanje, prilagoditi sebi in svoji
lastni koristi.
Če bi človek imel možnost kreiranja horoskopov, tako kot jo ima vesolje, bi to lahko pomenilo konec sveta. Privilegirani posamezniki, ki bi imeli monopol za to delo, bi sebi in
svojimi v horoskope naložili le »dobre planete« in »slabe planete« tistim, ki niso med privilegiranimi.
Preveč dobrega ima lahko tudi slabe učinke, skoraj enako kot preveč slabega. Koristno je
vedno nekje na sredini, mešanica enega in drugega. Če bi vsak dan imeli le sonce, bi se
kmalu vsa vegetacija posušila. Če bi vsak dan padel dež, bi vse rastline zgnile. Enako je
z našimi horoskopi. Vesolje je dobro vedelo, kaj je počelo, ko je pravico delitve zvezdnih
vplivov zadržalo za sebe.
Ljudje bi morali biti zadovoljni in hvaležni, da vsem nam vesolje in ne človek podarja zvezdne vplive (seveda vsakemu drugače) in nam daje tudi možnost, da se odločamo, kaj bomo
z njimi počeli ne glede na to, da ima vsak horoskop postavljene zunanje meje.
Res je, da so posamezniki skozi zgodovino človeštva lahko manipulirali z voljo ljudi in kreirali zemeljski svet po svoji meri.
Vendar nihče še ni uspel najti načina, da se priklopi na horoskope vseh ljudi in jih spremeni
do te mere, da bi delovali na način, kot bi to njim ustrezalo.
Če pogledamo, kako globoko je že zabredlo človeštvo, res nismo več daleč od trenutka, ko
bomo vsi samo kimali tistim, ki so se namenili narediti človeštvo po svoji meri.
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Namen mojega sporočila je apel vsem ljudem dobre volje, da se združeni pod zastavo
pozitivne misli upremo tistim, ki imajo trenutno moč in spreminjajo našo realnost v kateri
živimo v kolektivno suženjstvo. V kolikor ne naredimo močnega preboja, se bomo vsi znašli
v istem kotlu in le ta bo eksplodiral kot je nekoč že, na začetku pra-časa, ko se je ustvarilo
vesolje.
Kako se boriti proti temnim svetovnim silam je lahko izpeljati zelo enostavno ali pa zelo
težko, odvisno od tega, koliko znate poslušali sebe in koliko dopuščate možnost, da ima
vsak človek za vas neko sporočilo.
To kar pišem jaz, ni nujno, da se vas bo dotaknilo ali da vam bo všeč. Bodite le toliko strpni,
da spoštujete delo in čas, ki sem vložila v pisanje te knjige.
Globoko verjamem, da je združena pozitivna človekova misel sposobna spremeniti naša življenja na boljše. Noben družbeni sistem ni uspel do konca zasužnjiti vseh ljudi. Vsak horoskop
ima svojo enkratno simbolično vrednoto in svojo globoko notranjo potrebo, da to izrazi. Iskanje teh vrednot je tudi med vzroki vsega, kar se je dogajalo od trenutka velikega poka do danes.
Verjamem, da ta planet ni ustvarjen za to, da bi se potopil ali izginil. Verjamem, da je ljubezen močnejša od vsakega orožja, ki ga je človek do sedaj odkril in da je miroljuben boj
edina prava pot do končnega cilja.
Ne glede na svojo slabo preteklost in hudobna dejanja, ima vsak človek možnost in je sposoben ponuditi ljubezen in sočutje sočloveku. Koliko ljubezni je človek človeku sposoben
dati, je odvisno od tega, v katero smer je šla njegova potreba po iskanju odgovora o svojem
poreklu. Pri tem se ne smemo sprenevedati, da ne vemo, da je človekova potreba tudi to,
da si podredi in zagospodari tako drugim ljudem, kakor tudi brezmejnosti vesolja, v katerem je on sam le drobcen del.
Mogoče bi vas hitro in prepričljivo pritegnila v »veliki objem« če bi imela sposobnost narediti »čudež«, ki bi vam vzel sapo in vas hitro prepričal o mojih sposobnostih. Žal, ali pa na
srečo, takšnih talentov ni v mojem horoskopu.
Človek vedno išče dokaze. Ljubimec pravi svoji ljubici »dokaži mi, da me imaš rada«, kot
da je ljubezen nekaj, kar se vidi, ne pa čuti. Ko iščemo službo, dokazujemo svoje znanje
s prilogami diplom, doktoratov in drugih spričeval iz katerih je razvidna le stopnja naše
izobrazbe in ne kvaliteta našega znanja.
Celo Jezus Kristus, ki je bil sestavljen iz čiste svetlobe in duhovnosti je moral uporabljati
»čudeže« (hodil je po vodi, spremenil vodo v vino), da je lahko dosegel, da so ga tako verni,
kot neverni vzeli resno.
Ker ničesar takega ne zmorem in nimam takšnih sposobnosti, je edino kar lahko naredim
to, da pošljem to sporočilo v eter in sprejmem dejstvo s katerim živim: kar mi je nebo namenilo, mi nihče ne more vzeti in tisto česar mi nebo ni namenilo, mi nihče ne more dati.
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Enako je z vami, ki vam je ta apel namenjen. Ali se boste na moje vabilo odzvali ali ne, na to
nimam vpliva, tako kot vi ne boste imeli vpliva na tiste osebe, ki jim boste poslali moj apel,
če se boste odločili, da je koristen za ljudi. Jaz sem naredila, kar sem morala in vi naredite
kar mislite, da je potrebno narediti.
To knjigo lahko preberete ali pa ne. Lahko jo zadržite zase ali jo daste naprej. Lahko se
odločite, da se 14. 2. 2013 udeležite velikega objema v neki organizirani skupini, ali pa
objamete le osebo, ki bo v tistem trenutku v vaši bližini. Ali pa sploh ne objamete nikogar,
razen sebe. Ali pa ne objamete niti sami sebe.
Vabim vas tudi, da se že začnete pripravljati na veliki objem tako, da se boste vsak dan, ob
katerikoli polni uri po evropskem ali pa vašem času, ustavili za trenutek, kjerkoli že boste in
poslali v vesolje toplo misel in pozdrav. Moč takšne misli je enaka molitvi in ima zdravilno
moč. Vedno je nekdo na zemlji, ki potrebuje pomoč. Ni pomembno kolikokrat na dan se
boste ustavili in ni nujno, da to naredite vsak dan. Kadarkoli se boste oglasili, bo vsaj ena
oseba na tem planetu s hvaležnostjo sprejela vašo misel in vaš pozdrav. Vaša misel ne bo
šla v prazno. Vsako sekundo se nekdo rodi, umre, ponesreči, poroči, nasmeje ali zajoče.
Za toplo misel, za pozitivno sporočilo in molitev je vsak čas pravi in za kletvico, jezo ali
maščevanje ni noben čas pravi.
Vse komunikacije v vesolju se odvijajo brezžično in ne obstajajo nikakršne naravne zavore
med vami in med menoj ali s katerimkoli drugim živim človekom, tako kot ne obstajajo
nikakršne meje med soncem kot nosilcem življenja in zemljo na kateri se to življenje izvaja. Ravno tako ne obstajajo nikakršni vidni oddajniki niti antene, preko katerih sprejema
človek vplive planetov in se ravna po njihovih navodilih.
Naši možgani so omreženi v veliki vesoljni računalnik. Vaša misel podpore, da ponudite
svoj objem in ga združite v veliki objem bo vaše geslo, s katerim se boste priklopili in
vključili v program velikega vesoljnega računalnika. Vsak od nas je ena neločljiva kapljica
v velikem vesoljnem oceanu. Vsak od nas je enako pomemben za vesolje, ne glede na to
ali se tega zaveda ali ne.
Vsak človek, reven ali bogat, črn, rjav, rumen ali bel ima pred vesoljem le vesoljno barvo
in je enako voden z avtomatizmom kozmičnih sil, kot vseh ostalih sedem milijard ljudi. Ni
nujno, da vse razumete. Tudi jaz vsega ne razumem, le sprejemam, da je to, kar čutim v
sebi v tem trenutku pot, po kateri moram korakati naprej. Čutim, da vesolje od mene še
nekaj pričakuje in da lahko še kaj naredim za to, da bo ta svet boljši.
Za vašo odločitev, da se pridružite velikemu objemu ni potrebno nič plačati niti ničesar kupiti. Le idejo o velikem objemu povejte naprej in na vsak ekvinokcij in solsticij ob dvanajstih
po evropskem času objemite vsaj eno osebo, ki bo v vaši bližini. Če pa se boste le odločili
za več objemov, boste tudi našli možnost, da se odzovete vabilu skupine ljudi in se boste
zbrali na nekem mestu, kjer boste sklenili roke v objem še z mnogimi drugimi enako mi-
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slečimi ljudmi. Vaš namen bo vesolje sprejelo s hvaležnostjo in nagrada za to vaše humano
dejanje bo brezmejna. Istočasno boste s svojim objemom vzeli del vesoljne energije, ki je
namenjena samo vam in nihče vam je ne more vzeti.
Svet bomo spremenili mi, majhni, ker nas je veliko. Na drugi strani so krogi in posamezniki, ki so si prilastili moč in denar in malemu človeku vzeli njegovo človeško dostojanstvo
in pravico do spodobnega življenja. Pri tem so pozabili, da ima vesolje svoje zakone, ki
delujejo po sistemu, ki ga človek ni sposoben razumeti in nikoli mu ne bo omogočeno, da
bi odločal o usodi vesolja. Ne glede na njihovo trenutno moč in denar v rokah, bomo mi
majhni, združeni v celoto dali smernice za nov razvoj s plemenitimi cilji.
Z velikim objemom lahko odpremo novo poglavje v človekovi modrosti in ustvarimo novo
dimenzijo razumevanja med ljudmi in našega dojemanja raznolikosti barve kože, spola in
vsega, kar je povezano z osnovnimi potrebami človekovega življenja .
Človek nikakor ne more biti predmet manipulacije posameznika, ki ima oblast v rokah.
Človeštvo pripada le vesolju. Če želimo zadržati življenje na našem planetu, se bo človek
kot posameznik moral podrediti le zakonom vesolja in ne zakonom, ki jih določa človek
posameznik. Čudeži tehnologije, ki jih proizvaja človek, so nam prinesli bolezni, odtujenost, lakoto, smrt in bedo življenja. Če bi spoštovali zakone vesolja, bi bila tehnologija že
prilagojena človeški rasi.
Če bomo začeli združevati naše misli in jih napotili v isto pozitivno smer, imamo možnost
duhovne preobrazbe. Le tako bomo lahko spreminjali materijo v pravem odnosu časa in
prostora v katerem živimo. Vse spremembe, ki se dogajajo, bi morale biti vedno v korist
večine človeštva.
Namen velikega objema ni utopija. Temelji na informacijski bazi vesolja in vplivov planetov,
ki izhajajo iz hitrosti gibanja planetov v našem sončnem sistemu.
Narava je bila vedno kruta, ko se zakoni niso izvajali po sistemu »pravilno-pravično«. Če
pogledamo, kako je nastal naš svet in upoštevamo grško mitologijo, je planet Saturn kastriral svojega očeta Urana. Kasneje je Saturna strmoglavil njegov sin Jupiter, ki se je s
svojimi brati Neptunom in Plutonom združil v vojni proti očetu.
Danes so v našem osončju ponovno skupaj tri generacije : Saturn ki predstavlja preteklost,
Jupiter ki predstavlja sedanjost in Uran, ki predstavlja prihodnost.
Znašli so se drug proti drugemu: ded Uran in vnuk Jupiter nasproti očetu Saturnu. Prišel
je čas za dialog med planeti, prišel je čas za pogovor med njimi na sobni temperaturi in
brez prepirov.
Tako kot zgoraj v vesolju, se mora dialog izvajati tudi na našem planetu, na zemlji. Sedaj
smo na vrsti ljudje. Pokažimo, koliko smo dozoreli. Ne bojmo se in ne mislimo, da smo
nemočni, ker nimamo orožja in ker nimamo v svojih rokah denarja.
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Ali veste, kako so nemočni šele tisti, ki imajo denar. Potrebujejo zunanja obeležja svoje
moči: draga oblačila, avtomobile, hiše, jahte, pa so kljub temu bolj depresivni kot revni.
Ali veste, da se smeh skriva pri revnih in nepomembnih ljudeh? Ali veste, da so srečni
majhni ljudje, ker imajo malo materialnih dobrin in se znajo veseliti majhnih stvari?
Sprejmimo kot opozorilo dejstvo, da je večina ljudi že izgubila stik s seboj. Namesto da
izkoristimo svoje instinkte, naravna znanja in sposobnosti, s katerimi nas je vesolje brezplačno obdarilo, najemamo draga posojila za nakup nadomestnih in napačnih rešitev in se
vse globlje potapljamo v nesrečo. Ali se zavedamo, da počnemo ravno to, kar je bil namen
tistih, ki so si zamislili, da zagospodarijo ljudem in vesolju. Ali se zavedamo, kakšne bodo
posledice našega početja?
Moj poziv je namenjen vsem ljudem, ki jim ni mar le, kako živimo danes. Namenjen je
vsem, ki razmišljajo o tem, kakšno bo življenje naših otrok, vnukov in pravnukov.
Zato ne verjemite vsega, kar vam povedo preko medijev s ciljem, da vas-nas pridobijo za
premikanje kolesja, ki polni njihove blagajne !
Začnimo uporabljati svoje možgane in odvrzimo strahove in negativna čustva iz naših src.
Srce je ustvarjeno le za ljubezen in nobeno drugo čustvo ne sodi vanj.
Ali se zavedate, da smo vsak dan bolj zasužnjeni, nemočni in nesrečni. Človek vse bolj in
bolj beži v alkohol, mamila, zdravila in v druge pripomočke, ki mu pričarajo umetni svet in
ga oropajo za vizijo, da obstajajo tudi drugi načini, da si srečen.
Ali se resnično zavedamo, da so napadene vse ravni našega življenja, ali pa imamo le privid, da nekaj na tem svetu ni tako, kot bi moralo biti.
Prišel je čas za duhovno revolucijo. Naše orožje so naše tople misli in dobra volja. Naše
želje naj bodo, da se vse, kar se zgodi, zgodi za dobro vseh ljudi.
Ne potrebujemo kakšne posebne in strokovne meditacije.
Skupaj se lahko dobimo vsak dan, kjerkoli živimo. Vsaka ura je prava ura in vsako mesto je
pravo mesto in vsaka dobra misel je prava misel. Tako bomo lahko vsak dan in vsak trenutek polnili naše misli in odpirali naša srca in se pripravljali na naš veliki objem.
Postanimo največja mirna vojska na svetu in tako skupaj združeni lahko računamo na pomoč tudi čistih energij, ki nam jih je namenilo ozvezdje Plejade.
Zvezde Plejade so že večkrat pomagale svetu, da se ni pogreznil v prepad in tudi v tem
kritičnem času že močno delujejo in nam pošiljajo svoje čiste energije. Plejade so ozvezdje,
ki ima od nekdaj zelo pomembno vlogo za obstoj človeštva. Kultura Plejad je nastala iz
semena, ki je prišlo iz neke druge galaksije veliko pred nastankom našem planeta. Grška
mitologija nam pravi, da sta zakonca Titan Atlas in Okeanida Pleone imela sedem hčera:
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Majo, Meropo, Elektro, Tajgeto, Alkiono, Keleno in Steropo. Vrhovni bog Olimpa, Zevs, je
vzdignil Plejade na nebo, ko so same sebi odvzele življenje iz sočutja do Hijad, ki so umrle
od žalosti za svojim mrtvim bratom Hijantom. Tako kot so Plejade prinašale bogovom ambrozijo (eliksir življenja) iz zahodnih držav, tako so človeštvu vedno prinašale eliksir čiste
energije, kot pomoč v kriznih trenutkih.
V karkoli že verujete, dopustite vsaj možnost, da obstaja neka sila, ki je močnejša od človeka in od človeških poskusov, da interesom manjšine podredi celotno civilizacijo. S pomočjo moderne tehnologije informiranja se plasirajo v eter v spretno pakiranih emblemih,
namenjenih milijonom ljudi, da sledijo navodilom za nakup nekega izdelka ali v podporo
za neko, največkrat za višje cilje človeštva škodljivo spremembo. Večina navodil je tako
oblikovanih, da jih ljudje sprejemajo na podzavestnem nivoju, kar pa je resnični namen
tistih, ki želijo prevzeti nadzor nad celotnim človeštvom.
Zoperstavimo se na miroljuben način tisti manjši skupini ljudi, ki poskuša zavladati celotnemu planetu. Ti škodljivci so prisotni povsod : v našem domu, na delovnem mestu, v
državnih in kulturnih ustanovah, bolnišnicah, v šolah, univerzah, pri športu in povsod kjer,
je prisoten človek.
Vsa njihova moč temelji le na denarju in ustrahovanju. Prepričani so, da so si že ustvarili
pogoje, da zagospodarijo ne samo ljudem sedaj in tukaj, temveč tudi vsem bodočim generacijam .
S skupnim objemom lahko dosežemo preboj energijske odvisnosti in vzpostavimo ravnotežje v svojih lastnih možganih. Da se lahko zoperstavimo vzorcem, ki nam jih vcepljajo in
ki nas odmikajo od resničnega življenja.
Združimo svoje misli in dejanja v potrebi in pravici, da sami izbiramo način, kako bomo
živeli. Ne dovolimo, da nam vcepljajo svoje ideje kako bomo živeli, se prehranjevali, ustvarjali družine, ljubili svoje otroke, starše, prijatelje in svojo domovino. Ne sprejemajmo prostovoljno njihove ideologije, ki nam jemlje vse pravice, da smo in da ostanemo ljudje z
našim človeškim dostojanstvom. Ne dovolimo jim, da nas spremenijo v svoje sužnje.
Mi in vi, ki še niste okuženi z nevarnim virusom slepega sledenja njihovi ideologiji, združimo se v skupnemu objemu in obrnimo krmilo našega planeta v drugo smer.
Ne moremo se slepiti, da bomo samo z enim velikim objemom vse rešili
Potreba človeka, da posameznik nadvlada in si podreja druge ljudi je enako stara kot je
stara naša civilizacija in vse kar imamo sedaj, je pravzaprav posledica človeškega dela.
Tako kot smo se počasi rušili in sedaj prišli do dna, tako se bomo počasi tudi dvigali. Vračali
se bomo k sebi in naravi, korak za korakom.
Ta naš veliki »objem« naj bo simbolika naše odločitve, da vzamemo usodo v svoje roke.
Vseh posledic teh škodljivih procesov z namenom, da nas spremenijo v človeške robote
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brez sposobnosti uporabe svojih lastnih možganov ni mogoče odpraviti v kratkem času . Pa
vendar, če se bomo odločili vrniti naše dostojanstvo, bomo začeli nov proces osveščanja.
Naj bo veliki objem 14. 2. 2013 rojstni dan naše borbe za boljšo in pravičnejšo prihodnost.
Ne bomo našli poti do miru in blaginje, če se bomo izmikali odgovornosti, ki jo imamo
predvsem drug do drugega in šele nato do samih sebe.
Kazalec na kozmični uri se premika počasi proti točki, ko se bo zgodilo dobro ali slabo,
odvisno od stanja v naših možganih.
Združimo se v človeštvo, ki ga vodi pozitivna misel. Naše najmočnejše orožje naj bo naravna modrost in vera v človeka, ki se bo dotaknila in spremenila še tiste, ki so nas s svojo
požrešnostjo, zlorabo in z izkoriščanjem šibkejših pripeljali do izgube vizije, da še obstaja
boljši jutri.
Le tako združeni se bomo zmožni upreti masovnem pojavu miselne manipulacije, ki se je
že globoko usidrala v vse segmente današnje družbe. Srce se mi trga, ko opazujem ljudi
v svojem okolju, ki izgubljajo stik ne samo s svojim okoljem, temveč tudi sami s seboj.
Nimajo več svojega lastnega mnenja in so postali nemočni in tako vodljivi, da prostovoljno
sodelujejo v realizaciji škodljivih procesov in projektov.
Manipulacija z mislimi je stara toliko kot je stara civilizacija, vendar tako, kot se je zadnja
leta vtihotapila v vse pore našega življenja, se ni zgodilo že nekaj stoletij. Ali to pomeni,
da smo prišli do kritične točke, ki grozi, da se bomo potopili tako kot se je nekoč potopila
Atlantida.
Zaradi tega je pomembno, da postanemo del najmočnejše vojske, ki se bo borila za vrnitev
upanja in volje do življenja. Pomagajmo drug drugemu, da se nam vrne smisel obstoja na
tem čudovitem planetu.
Vsi, ki še verjamemo v čisto in naravno življenje, bomo to storili zase, za naše otroke in za
prihodnje rodove.
Plejade, ki so bile vedno velike prijateljice človeka, bodo tudi tokrat na naši strani.
Da bi lahko vesolje objelo naš planet Zemljo, mora Človek najprej objeti Človeka.
Ne čakajmo, da bomo lahko o smislu življenja razmišljali kasneje, kajti človek že stoji na
robu svojega uničenja.
Ali ste vedeli, da vsaka topla misel ljubezni velja za petdeset slabih, da vsaka iskrena in
prijazna beseda prijateljstva odtehta sto besed sovraštva.
Zato potrebujemo veliki objem. Izpeljimo ga 14. februarja 2013 ob 12. uri po evropskem
času. Stopimo vsi ven, pred svojo hišo, pred svoj stanovanjski blok, na svojo ulico. Kjerkoli
bomo, ustavimo se in stegnimo roke drug proti drugemu. Stopimo človek do človeka, obje-
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mimo drug drugega. Ustvarimo vojsko, ki se bori za pravičnost in dobroto, vojsko velikosti,
kot je zgodovina še ni videla.
Naj bo to objem v čast rojstnega dne prihodnosti planeta Zemlja, naj bo to objem za našo
skupno domovino Zemljo, naj bo to objem za sedem milijard ljudi, naj bo to objem za vse
nas.
Ne razmišljajmo, da ne moremo nič spremeniti, ker nimamo v svojih rokah denarja, orožja
in virov energije, od katerih je odvisna trenutna tehnologija na zemlji. Pomislite, da bomo
na ta dan ljudstvo, ki bo štelo milijone in milijone pozitivnih misli in toplih besed. Mi vsi
lahko pomagamo, da bo naš planet ujel pravi veter v svoja jadra in se napotil v prihodnost
brez stradanja in uboštva.
Ne poslušajte tistih, ki pravijo, da bo konec sveta, ker to ni res. Ta svet ni ustvarjen zato, da
bi se potopil. Z našimi pozitivnimi mislimi ga bomo dvignili v višjo vibracijo in preusmerili
tok zgodovine.
Pravijo, da bo težko zbrati milijon ljudi. Z našo pozitivno mislijo bomo v skupni projekt lahko pritegnili stotisoče ljudi v majhni Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini in stotine
milijonov v vseh ostalih državah Evrope, Afrike, Azije, Avstralije in Amerike.
Človekove misli ne more nič ustaviti, če jo podpira vesolje. Z našim objemom bomo dvignili
našo misel v višjo frekvenco in prestopili v višjo dimenzijo razumevanja življenja.
Ljubezen do sočloveka je sposobna vsak strah pred temo v prihodnosti pretvoriti v svetel
in sončen jutri. Odprimo svoja srca, da se ideja o velikem, človeškem objemu razširi po
celem planetu in da se ta ideja miru spremeni v ﬁzično manifestacijo 14. februarja 2012, na
valentinovo, na dan ljubezni. Pomagajmo drugi drugemu, da vsaj enkrat oblikujemo našo
realnost na pošten, dober in čist način za višje dobro nas vseh.
Namen velikega objema nima nikakršnih skritih ciljev, kot je to namen mnogih velikih manifestacij, s katerimi smo bombardirani z vseh strani. Njihov cilj je vedno zaslužiti denar ali
prevzeti kontrolo nad množico ljudi in zopet je v ozadju le denar.
Z istočasnim prehodom Urana in Jupitra iz znamenja Rib v znamenje Ovna nam je višja
inteligenca sporočila, da je Gea-Mati Zemlja pripravljena objeti–nebeškega očeta Urana. Z
njunim objemom se lahko tudi zavest človeka spremeni v planetarno zavest. Vendar je prvi
pogoj za to, da človek objame človeka.
Objemimo svojega brata, svojega sodelavca, objemimo sočloveka ne glede na barvo, spol,
versko pripadnost in premoženjsko stanje. Objemimo svojo ulico, svojo vas, svoje mesto,
svojo domovino in svoj planet.
Javite se vsi, ki ste pripravljeni podpreti naš projekt. Javite se vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri organizaciji velikega objema v svoji državi, v svojem mestu.
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15. ALI IMAMO PRAVICO DENAR SAMO ŽELETI, ALI IMAMO PRAVICO DENAR TUDI IMETI
Večkrat slišim, da nekdo reče, da ni materialist in pri tem pričakuje, da ga pohvalim, ker je
duhovno razsvetljen. Osebno mislim, da to ni res, ker tudi najbolj razsvetljeni ljudje se morajo prilagoditi zemeljskemu življenju in za vzdrževanje le-tega potrebujejo denar. Vsak od
nas prinese v svojem horoskopu toliko sposobnosti, kolikor je potrebno, da preživi v štirih
osnovnih potrebah: jesti, piti, spati in se razmnoževati. Če pa želimo razviti svoje talente,
je potrebno imeti toliko materialnih sredstev, da nam omogočajo vsaj osnovne stvari za
normalno življenje. Težko se je dvigniti do največje višine, če nimaš urejenega ﬁnančnega
statusa. Uspešno in mirno življenje temelji tudi na materialni stabilnosti. Na primer, če ima
nekdo talent za slikanje, bo težko slikal, če nima osnovnega orodja: barv, čopičev, platna in
ateljeja (prostora), kjer bo slikal. Mora imeti tudi hrano in oblačila.
Če izhaja iz revne družine, ki ga ne more ﬁnančno podpreti, ali če mu družba ne pomaga,
njegova kreativnost ne pride do izraza. Če mora ravno takrat, ko ima inspiracijo za slikanje
delati nekaj drugega, da bi si preskrbel osnovne stvari za življenje, mu njegov talent postane breme. Navadno osebe, ki imajo genialno nadarjenost za umetnost imajo dve leve roke
za služenje denarja. In če ne prepoznajo te svoje »pomanjkljivosti« in si poiščejo dobrega
manegerja ali donatorja, lahko umrejo od lakote.
Če so naše sposobnosti na nekem področju življenja večje, se hitro pokaže, da nam na
drugem področju življenja manjka sposobnosti. Pogosto osebe z genialno nadarjenostjo
za umetnost nimajo dovolj drugih talentov za služenje denarja. Veliko talentov, ki jih imamo v svojem horoskopu, je vzeto na račun nekega drugega planeta iz našega lastnega
horoskopa in nikakor ne iz nekega tujega horoskopa. Ne glede na to, ali nam je to prav ali
ne, za razvoj talenta, ki ga nekomu podari nebo, mora imeti človek še pripomočke in le te
lahko kupi le za denar. Človek se razvija v svojem razumu, duhu, telesu in talentu le, če je
usklajen tudi z družbenim sistemom v katerem živi in če se podreja zemeljskim zakonom.
Od prazgodovine so družbe bile organizirane na način, ki je ustrezal zgodovinskemu času
in vsa dogajanja niso bila pisana na kožo vsem ljudem enako. Vedno so obstajali, obstajajo
in bodo obstajali horoskopi, ki nekaterim omogočijo lagodno življenje in drugim povzročajo
globoko trpljenje. Nekateri se rodijo z zlato žlico, z zlato lopato ali pa le z zobotrebcem
v lačnih ustih. Kozmična inteligenca je sila ki ji nikdar ne spodleti in vedno naredi prav.
Spodleti le posamezniku, če ne spoštuje navodil, ki so mu podana v njegovem horoskopu
in ravna drugače kot kozmična inteligenca zahteva od njega.
Ta inteligenca težje izpelje svoje načrte, če posameznik vse dela v nasprotju s tistim, kar
mu je določeno in se prepušča vodenju svojega omejenega razuma. Vsakemu od nas je
danih toliko sposobnosti, da lahko preživimo, če se pokorimo višji sili. Če pa želimo dobiti
kaj več, moramo prvo dobro spoznati sami sebe in svoj horoskop in to, kar nam je kozmična
energija namenila uskladiti s časom, v katerem živimo. Večkrat so v človekovem horoskopu
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nakazana dejanja in dogodki, ki so mogoče uresničljivi šele čez pedeset let ali šele v nekem
drugem življenju
Primer: če imamo Jupitra v znamenju Device, nam je nakazano, da se ukvarjamo z dejavnostjo povezano s kmetijstvom. Nekdo s takšnim položajem lahko postane minister
za kmetijstvo, nekdo drug pa delavec v tovarni umetnih gnojil. Obema je omogočeno, da
poskrbi za kvalitetno življenje, če sta pravilno razumela energije v svojem horoskopu. Če
dobro spoznamo svoj horoskop bomo stopili na pravo pot. Ta pot ni vedno posuta z rožicami. Marsikatero prepreko je potrebno premagati in odstraniti, vendar bomo enkrat prišli
do svojega cilja. Nobena ovira ne more človeka poraziti in ga uničiti, če le uboga kozmično
silo.
Če se upiramo kozmični sili in če izbiramo pot, ki nam ni namenjena, se bomo vedno morali vračati na začetno točko. Vesolje ne priznava bližnjic, če niso nakazane v horoskopu.
Zato so v življenju ravno vračanja nazaj na točke, ko smo pri izbiri poti, ki nas pelje do
cilja, ubrali bližnjico, tako boleča in težka. Vzame nam kreativno energijo in čas, ki nam je
odmerjen in nam je na razpolago za doseganje cilja.
Na vsaki pločevinki je vtisnjen rok uporabe. Enako je z našim ﬁzičnim telesom, na katerem je vtisnjen določen rok, do katerega je to telo dolžno nuditi prebivališče naši kreativni
energiji, ki ji rečemo Duša. V vesolju se vse premika in vsako nebeško telo se giblje po svoji
utečeni orbiti. Če zamudimo našo odločitev, ki je povezana s planetom, ki potuje čez orbito
dvesto pedeset let, kot naprimer Pluton, je sigurno, da smo v tem zemeljskem življenju
zamudili priložnost razen, če se nismo rodili kot želva, ki živi petsto let.
Duša je nosilec zavesti, volje, sposobnosti, čustvene inteligence in talenta. Ustvarjena je iz
istega testa kot je kozmos. Zato ima enake lastnosti, kot jih ima kozmična inteligenca le,
da se tega človekov um ne zaveda. Duša ima svoj ekvivalent v kozmosu, ki določa način,
kako se bo razvijala do najvišje stopnje razsvetlitve. Kozmična inteligenca nikdar ne prepoveduje človeku, da bi zaslužil denar, ki mu omogoča, da živi dobro. Največkrat je vera tista,
ki določa prepovedi in kazni, če ima človek željo po denarju in po bogastvu, ki mu omogoča
dostojno in lepo življenje, ne pa revno preživljanje.
Ko človek spozna svoj horoskop pomeni, da je vzpostavil stik s kozmično inteligenco in
mu je omogočeno, da si ustvari takšno kvaliteto življenja, ki ga naredi srečnega. Kozmična
inteligenca nikdar ne kaznuje, le vrača nas nazaj po poti, ki nam ni namenjena in to je tisto,
kar največkrat človeku povzroča trpljenje.
Če pravila, ki so napisana v naši natalni karti dobro preučimo in jih tudi izvajamo se hitro
prepričamo, da imamo vedno dovolj časa, da se pripravimo tudi na neprijetna srečanja.
Zavedanje, da nam vsaka težava s katero se srečamo v življenju, istočasno prinaša tudi
rešitve, močno vpliva na doseganje uspehov. Vsak horoskop dopušča toliko denarja, kot je
potrebno, da vsak od nas zaživi polno in pravo življenje.
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Nekdo resnično potrebuje dvajset parov čevljev in dve hiši. Drugi za svojo srečo ne potrebuje nobenih čevljev, ker hodi bos in spi v šotoru, ki ga nosi na hrbtu kot polž nosi svojo hiško.
Časi so težki in težave nepremostljive le za tiste, ki pravočasno ne spoznajo in ne sprejmejo
svojega horoskopa.
Zato ne oklevajte in poiščite astrologa, ki vam bo pomagal dojeti, da je možno tisto kar so
vam nebesa namenila dobiti tudi na lažji način. Pomaga vam lahko odkriti kdaj je potrebno
prenehati boriti se za tisto, česar vam nebesa niso namenila. Česar vam nebesa niso namenila v tem življenju, vam nihče ne more podariti. Tega ni mogoče prigarati s trpljenjem
ali pridobiti z molitvijo. Če hodite po začrtani poti tudi kadar je trnova in če se ne uresniči
vse tako kot pričakujete, je to zgolj zato, ker vam je namenjeno nekaj boljšega, nekaj, kar
vas mogoče čaka že za naslednjim ovinkom. Če ne boste potrpežljivi lahko to spregledate.
Pomembno je dojeti, da pogosto neuspeh doživimo ne le zato, ker nismo naredili vse kar
je bilo potrebno, temveč zato, ker čas ni bil pravi. Planeti se vedno gibljejo po utečenih
orbitah in s hitrostjo, ki je določena. To je privilegij kozmične inteligence in človeku nikdar
ne bo dano, da na to vpliva. Zato je pomembno sprejeti, da stvari, ki so nam namenjene pri
tridesetih ne moremo doživeti pri dvajsetih ali pa pri štiridesetih.
Včasih nekaterih dogodkov in stvari ne razumemo ravno zato, ker spadajo v domeno višje
sile, kozmične inteligence (Boga). Vsak horoskop dopušča ravno toliko denarja, bogastva,
zdravja, blaginje, lakote ali pa bolezni, kolikor je potrebno, da se prehodi celotna pot naše
natalne karte. Človeku je dovoljeno uporabiti vsa sredstva za doseganje cilja, vprašanje je
le, ali se naša videnja ujemajo s tistim, kar nam je vesolje namenilo v tem življenjskem
ciklu.
Ne bojte se želeti imeti denar, če vas razveseljuje in vam življenje naredi lepše in prijetnejše. Ni narobe, če nekdo želi imeti dobro hrano, veliko stanovanje, dober avto, če je
pripravljen delati, da to doseže. Narobe je le, če za dosego svojega cilja manipuliramo
z ljudmi, ki v svojem horoskopu nimajo podarjenih talentov, ki jim omogočajo zaslužiti
denar. Praviloma takšni ljudje nimajo razvitih niti obrambnih mehanizmov, da se obranijo
manipulacij tistih, ki imajo te elemente razvite v svojem horoskopu.
Ni narobe, če se nekdo želi ukvarjati s športom, s kulturo ali katerokoli drugo dejavnostjo
z namenom, da obogati, če je za te cilje pripravljen tudi trdo delati. Ni narobe, če nekdo
nima potreb po luksuzu niti po materialnih dobrinah in če življenje porabi, da sedi na cesti
in berači. Oba sta enako vredna in dobra vse do trenutka, ko za dosego svojega načina
življenja ne ogrožata drug drugega.
Narobe je, da tisti, ki želijo imeti več kot so sposobni zaslužiti s svojim lastnim delom
vzamejo od tistih, ki so v podrejenem položaju. Narobe je tudi, če tisti, ki so sposobni poskrbeti za svoje življenje, vzamejo družbi denar, ki je namenjen tistim, ki jim je narava vzela
sposobnosti za osnovno preživetje.
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Potrebe vsakega posameznika so odvisne od njegovega horoskopa in stanja njegove zavesti. Pri tem ne smemo pozabiti, da ima vsak človek, vsako bitje, ki je rojeno na naš planet
pravico živeti dostojanstveno.
Če je bila nekomu z rojstvom odvzeta sposobnost, da sredstva potrebna za svoje preživljanje zasluži s svojim delom, takrat ima družba moralno in materialno obveznost, da mu
pomaga.

16. RECESIJA – SAPRA LAŽ, KI NAM JO DANAŠNJA DRUŽBA PONUJA, DA SKRIJE SVOJE
PRAVE NAMENE
V zadnjih nekaj letih je beseda »recesija« postala »best-user« med besedami. Pri meni
pa je ta beseda le še dodala točko več na seznamu razlogov zakaj se počutim »out«, popolnoma neprilagojena sodobnim standardom obnašanja. Ni me strah recesije, strah me
je moje prebujenosti in trmaste neprilagojenosti. Strah me je za malega človeka, ker je
prepuščen na milost in nemilost tistim, ki naj bi recesijo reševali. Strah me je, ker sem del
misli, priklopljene na frekvenco materije, ki se vpeta v energije Urana, Plutona, Neptuna
in Saturna upira egu nesnage - ﬁnančnih mogotcev, ki so na oblasti in želijo kontrolirati
celotno kolektivno psiho človeštva.
Ob vprašanju kaj jaz kot astrologinja menim o recesiji, vsakokrat začutim potrebo, da bi
zakričala ali pa komu zavila vrat.
Recesija... naključje ali zgolj še ena od mnogih iger, zrežiranih s strani največjih umov.
Nekoč so znanstveniki delali v dobro človeštva, danes delajo proti človeštvu. Svoje genialne
možgane dajejo v najem najboljšemu ponudniku.
Pri polaganju semena v zemljo, semena iz katerega je zrasla recesija, so imeli prste vmes
tudi astrologi. Nič se ni spremenilo od časov, ko je vsak kralj imel svojega osebnega astrologa. Danes ima vsak član klana svetovne ﬁnančne elite svojega astrologa, ki mu pomaga
upravljati njegove denarne imperije.
Astrologi so vedeli, da je bil najbolj ugoden čas za »operacijo Recesija« , ko je planet Neptun 15.12.1998 vstopil v znamenje Vodnarja in se pridružil planetu Uranu, ki je takrat bil 10
stopinji Vodnarja. Ni večjega strokovnjaka za sprenevedanje in prevare od Velikega Neptuna niti bolj genialnega goljufa od nepredvidljivega Urana. Z združenimi močmi sta ta dva
»falota« podprla genialno pripravljen program, kako večino prebivalstva Evrope spraviti
na kolena.
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Lastniki kapitala upravljajo z celotnim gospodarstvom, politiko, športom, umetnostjo in s
kulturo. Neptun je določil metode različnih ﬁnančnih ukrepov, s katerimi so umetno določili vrednost denarja in so po lastni izbiri že leta 1998 začeli rušiti ekonomijo držav, v
katerih so imeli trenutne interese. Povečevanje in zmanjševanje količine obtoka denarja
v gospodarstvu so bile preizkušene metode, ki so že leta 1920 in 1929 povzročile ﬁnančni
zlom in do tedaj največji rop v zgodovini človeštva.
Tisoče poslovnežev je naredilo samomor, ker niso prenesli ﬁnančnega zloma, saj so njihove
tovarne in posesti prodali na dražbi po nesramno nizkih cenah. Uran je bil takrat in sedaj
je ponovno odgovoren za nepredvidljive in nepričakovane motnje in anomalije v ﬁnančnem
sistemu.
Samo združeni genialni Uran in goljuﬁvi Neptun sta sposobna doseči, da tudi v največjih in
najmočnejših državah sveta iz ozadja upravljajo vse tokove ﬁnančni mogotci.
15. januarja leta 2004 je Uran zapustil znamenje Vodnarja in vstopil v znamenje Ribi in
smrtonosni obroč je začel vse bolj in bolj stiskati vrat svetovnega gospodarstva.
Ne smemo pozabiti, da planet Uran gospodari znamenju Vodnarja, in da planet Neptun
gospodari znamenju Ribi. Če se planet nahaja v svojem matičnem znamenju, se počuti dobro. Predstavljajte si sebe, kaj vse prijetnega lahko počnete v svoji lastni hiši. Te prednosti
se začnemo zavedati šele, ko smo potisnjeni v tujo hišo. Če je ta hiša vsaj povprečno čista
in prijazna, nam je prijetno. Če pa vas postavijo v hišo polno negativnih energij, tudi vaša
dobrota začne bledeti, izginjati in vam ostanejo le še neplemenite lastnosti.
Ko so bili astrologi, in bilo jih je malo, le privilegij kraljev, sta po svetu hodila še skupaj čast
in dostojanstvo. Danes je znanje astrologov na razpolago vsem in tudi astrologi so, tako kot
znanstveniki, v službi najboljših plačnikov.
Kateri astrolog je pomagal Bušku-Hušku (beri bivši predsednik ZDA Bush) sestaviti scenarij
za pomoč ameriškemu gospodarstvu, ko so njegovi poskusi za novo vojno propadli?
Ali so »recesijo« plasirali kot poslovilno darilo Buška-Huška? Da bi se malo pošalili, ali da
bi požugali Američanom, ker so dali svoj glas temnopoltemu predsedniku Obami .
Vsi produkti in pošiljke, ki so prihajali iz Pandorine Skrinje - (beri ZDA) so vedno imeli močan odziv in vpliv na življenja ljudi v dobri stari Evropi.
Kaj lahko pričakujemo dobrega iz države, ki je ustvarjena iz stotine tisoče negativnih energij, ki so se, po odkritju Amerike napotile preko oceana iskat svoj prostor pod Soncem? Ali
se lahko ustvari zdravo, novo življenje na zemlji, ki je prepojena s krvjo Indijancev, njenih
prvih in pravih lastnikov ?
Ali lahko goljuf postane drugačna oseba s tem, ko obleče frak in si nadene cilinder na
glavo?
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Ali lahko morilec povrne življenje s humanitarnim prispevkom (z denarjem, ki je bil zaslužen z goljuﬁjo, skrito pod novimi oblačili) za nakup inkubatorja za prezgodaj rojene
dojenčke?
Negativne energije v energetski elipsi se ne morejo izničiti tako enostavno, kot če kliknemo
na »delete« v računalniškem programu in besedilo izgine iz ekrana. Negativne energije,
posebej tiste, ki imajo dolgo zgodovinsko karmo je možno preoblikovati, le preko globokih
psiholoških transformacijskih procesov. Tega ni možno doseči brez pomoči visoko duhovno
ozaveščenih učiteljev in ljudi, ki znajo upravljati s kozmičnimi energijami.
Nespoštovanje zakonov kozmosa je predrzno in neetično. Tako lahko ravnajo le posamezniki, ki se nikoli niso obrnili k svoji notranjosti in ki niso bili sposobni spoznati sile, ki
pripada nezavednemu delu človekove strukture.
Recesija - čarobna beseda - največkrat izgovorjena. Kje so rešitve? Pa poglejmo, kakšna
sporočila imajo planeti za recesijo?
Decembra 1998 sem oblikovala slogan:

»Ne iščimo astrologa šele takrat, ko so vsa vrata in okna zaprta.
Obiščimo ga, ko smo najmočnejši, da bomo lažje razumeli, kako smo prišli
do vrha, in kako bomo obdržali ob sebi ljudi in stvari, ki imajo za nas pomen.«
Tisti, ki so me slišali, ki so me razumeli, so danes cepljeni proti recesiji. Človek lahko izgubi
vse, razen svoje pripadnosti vesolju, kateremu v celoti pripada, saj smo narejeni iz istega
testa kot so zvezde in planeti. Sila, ki resnično gospodari človeku, prihaja iz vesolja, toda
znanje o vsemogočnosti zvezd je na žalost v rokah ﬁnančne elite. To je tudi eden od razlogov, da družba ni preveč zainteresirana, da bi široke narodne množice bile seznanjene o
vesolju in o vplivu, ki ga imajo zvezde na ljudi.
Če bi človek razumel, kako zvezde vplivajo nanj, ne bi dovolil, da se ga vpne v jarem sistema ﬁnančnih mogotcev, ki v človeku sistematično ubijajo plemenitost in v njem prebujajo
demone. Če bi v posameznih državah o usodi njegovega ljudstva odločali njihovi predsedniki in ne svetovna elita, bi vsaj v eni državi predsednik države vključil v svoj kabinet tudi
ﬁlozofa, ki bi ljudstvo učil tudi o etiki življenja. Bil je en poskus, bivšega socialističnega
španskega predsednika, da je v svoj ministrski kabinet vključil ministra za etične odnose,
vendar je bil hitro utišan. S predčasnimi volitvami je bil umaknjen in je moral popljuvan
oditi, obdolžen vseh spremljajočih elementov hude ekonomske krize v Španiji. Obdolžili so ga za brezposelnost, podražitve, pomanjkanje denarja na vseh področjih politike in
gospodarstva. Kot sem rekla ﬁnančni krokarji potrebujejo pohlevne politike, ki ubogljivo
izpolnjujejo njihove ukaze, ne glede na to kako škodljivo je to za neki narod.
Jaz pa globoko verujem v zvezde in v njihovo nepodkupljivost in pravičnost . Genialni Uran
je s svojim vstopom odprl novo poglavje v človeški zgodovini in nam lahko prinese obetav-
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no napoved. Uran botruje potresom, orkanom in tsunamijem. Po nevihti je nebo vedro in
narava čista. Tudi zvezde včasih trčijo med seboj in takrat nastanejo novi svetovi. Mogoče
bo ravno »recesija« povzročila spremembe in nam prinesla novega Seneco in Platona, ki
bodo s svojim znanjem pomagali prebuditi novega človeka.
Kljub temu, da ﬁnančni mogotci znajo utišati ljudi, ki kličejo na spremembe in ki opozarjajo, da je RECESIJA –sapra laž, se novi človek pripravlja na svoj preboj. Novi človek ve, da
od sedanje garniture bančnikov, bankirjev in politikov ne bomo dobili zdravila. Zdravilo je
vedno skrito tam kjer je bolezen, le zdravnika je potrebno zamenjati.
Zdravnike bomo našli med Devicami, Vodnarji in Kozorogi in med vsemi ostalimi znamenji,
samo ne med tistimi, ki so s svojimi ravnanji prispevali, da je prišlo do krize.
Iščimo jih med tistimi, ki so rojeni s Plutonom v znamenju Leva in med tistimi, ki so rojeni
od 1968. leta naprej.
Vključimo v reševalno ekipo male obrtnike in podjetnike, ki se v isti sapi borijo za sebe in
za svoje delavce. Vprašajmo, kje poiščejo rešitve gospodinje v družinah z nizkimi dohodki.
Iščimo jih med tistimi, ki morajo preživet z nekaj sto evri mesečno, a je kljub pomanjkanju
denarja vsak dan na mizi kosilo in so prav tako plačane vse položnice.
Kličimo astrologe, kličimo ﬁlozofe, čiste, mlade, zdrave energije, ki ne pripadajo skupinam,
ki se, kljub medsebojnemu sovraštvu, strnjeno držijo skupaj, na isti poti proti istemu cilju:
bogateti na račun mase.
Ko sta se planeta Saturn v znamenju Tehtnice in Uran v znamenju Ovnu znašla, sta začela
močno opozarjati in še danes v letu 2012 opozarjata na prebujanje malega človeka. Ta
trenutno živi pod nesnago manipulacije, ki so mu jo navlekli preko oči in ga vsak dan bolj
potiskajo v sistem, ki ga spreminja v modernega sužnja. Trenutno se mali človek zaveda
svojega položaja, ne upa povzdigniti glasu iz strahu za vsakodnevno preživetje, da ne bi
izgubil še tiste revščine, ki jo trenutno ima.
Kljub temu, da je v sedanjem mehanizmu upravljanja malemu človeku namenjena le pižama in delovna obleka, in mu je s tem vzeta možnost rasti na nekem zemeljskem nivoju, se
ta človek hitro bliža točki prebujanja. Možgani vsakega človeka, tudi tistih, ki jih je največ,
in ki predstavljajo maso, so narejeni iz subtilnejših vrst energije, kot so energije iz katerih je narejeno človekovo telo. Večina procesov se dogaja na nezavednih nivojih. Takšnim
energijam ne morejo ukazovati lastniki kapitala. Lastnik kapitala lahko kupi funkcije, ki jih
opravlja ﬁzično telo posameznikov, ne more pa vplivati na energetsko povezavo človeka z
vesoljem.
Človeška misel je shranjena v možganih, ki spadajo pod direktno upravljanje planeta Uran.
Mislite, da je Uran mirno sprejel novico, ki so jo objavili kot novico dneva pred petimi leti.
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»Razglasili so recesijo« - so objavile vse radijske in televizijske postaje, kot da bi najavili nogometno tekmo. Ali nihče med tistimi, ki so ta projekt kreirali, ni vedel, da je Uran povezan
z vsakim človekom in da prebuja vsakega od nas na svoj individualen način. Ali niso vedeli,
da je Uran tudi najmočnejši predstavnik kolektivizma in da bo prej ali slej začel delovati
v duhu svoje simbolike in pokazal svojo sposobnost, da preko misli spreminja materijo.
V sedanjem času bo vsak od transcendentalnih planetov zahteval svoj davek. Uran in Saturn sta že od pra-časa izzivala drug drugega in vsak njihov medsebojni aspekt je provociral spremembe tudi na področju ugodnega in lagodnega življenja, ki so ga bili prej deležni
predstavniki privilegiranega razreda. Recesija je prinesla padec standarda pri malih ljudeh,
pri bogatih pa strah in zmedo, da bodo izgubili precej svojega bogastva in privilegijev.
Delovanje opozicije med planetoma Saturn in Uran v zadnjih treh letih je povzročilo predvsem odstranjevanje starih vzorcev in določanje novih moči. Opozicija med planeti deluje
malo drugače kot v politiki.
Opozicija in vladajoča stranka, ko gre za politiko se v parlamentu prepirata predvsem, da
bi opravičili svoje delo. Eni in drugi so dobro plačani za svoje delo in narod - volivci - pričakuje od svojih predstavnikov, da zastopajo njihove interese. Prav zato je potrebno, da se
opozicija in vladajoča stranka prepirata pred kamerami, da bi pustili čim boljši vtis in bili
prepričljivi. Mali ljudje pa ne vedo, da so takšni prepiri največkrat le dobro zrežirana predstava. Po končani seji tako eni kot drugi sedijo skupaj in ne malokrat snujejo nove načrte,
kako potegniti narod za nos in čim več koristi vzeti zase.
Z zvezdami je drugače. Imajo svoje zakonitosti in ne odstopajo od začrtanih pravil in programov. Ali verjamete v astrologijo ali ne, zvezde delujejo na vas neodvisno od podpore
večine.
Vsak človek ima v svojih možganih shranjen TIN (Higgsov bozon - božja celica), ki se s pravilno vpisanim geslom aktivira. TIN ima vsak človek v svojih možganih. Ko gre za množice
ljudi TIN predstavlja ključ za povezavo človeštva in bistva Univerzuma. Zato ne čakajmo, da
planeti s svojimi vplivi izzovejo v nas neplemenita čustva, ker prostovoljno ne pristajamo
na spremembe, ki bodo koristne tako za nas osebno kot tudi za vse ljudi. Aktivirajmo TIN v
sebi in dopustimo možnost, da mi mali ljudje spreminjamo ta svet.
Veliki umi so se neodgovorno igrali z našo usodo in posledično umazali ta čudoviti planet.
Lahko so varali in goljufali mase ljudi, ne morejo pa manipulirati in prevarati planetov.
Saj je Uran večji um kot so oni sami in konec koncev prav Uran upravlja tudi z njihovimi
možgani.
V simboliki Urana je tudi revolucija. Ni nujno, da je vsaka revolucija obarvana rdeče in
polita s krvjo. Ni nujno, da bodo ljudje tako lačni, da bodo izgubili razsodnost. Pravijo, da
lakota nima oči in da so lačni ljudje podobni stampedu goved brez možganov.
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Upam in molim, da se nam bo Uran pokazal v vlogi vizionarja in altruista. Gospodari namreč znamenju, ki ima v horoskopu nalogo deliti vse, kar ima, od ljubezni do premoženja.
Vodnar simbolizira tudi prijateljstvo in humanost. Uran nas uči, da smo skupaj močnejši.

17. ALI OBSTAJA CEPIVO PROTI KRIZI
Ko nekaj dni ne slišim govorjenja o krizi in o recesiji, se vedno vprašam kaj je vzrok za to in
kaj nam »veliki«, ki imajo škarje in platno ponovno pripravljajo. Zagotovo pa vem, da nam
»velike glave« ne bodo ponudili cepivo, s katerim bi ustavili ta galopirajoči virus, ki razhaja
v večini držav na Zemlji in ki vsak dan človeštvu prinaša več bede in revščine. Z njihovim
posredovanjem smo že množično zaužili strup, v katerega so spretno zapakirali svoje ideje.
Še vedno upam, da je nepredvidljivi Uran tudi sam prebral zgodbo o Naserudinu, ki pravi,
da samo bedak išče vzroke in posledice v isti zgodbi. Kako drugače razumeti, da toliko pametnih glav z zvenečimi titulami ne sliši glasu obupa brezposelnih množic po vsem svetu
in ne najde rešitve, da nahranijo lačne ne le v Afriki, Aziji ali Ameriki.
Lačni ljudje so skoraj pred vsakim pragom tudi v Evropi. Nekoč smo se zgražali pred fotograﬁjami umirajočih otrok v Afriki in s tem, ko smo prispevali nek majhen denar za pomoč
za nakup hrane za reveže mislili, da smo opravili svojo moralno dolžnost in umirili svojo
vest.
Tisti lačni otroci so bili daleč od nas in smo naslednji trenutek že pozabili na njih. S čim
bomo danes utišali svojo vest, ko so lačni otroci že pred našim pragom? Mislite, da si
lahko še vedno zatiskamo oči in se pretvarjamo, da ne vidimo, da večina ljudi živi na robu
preživetja.
Ali pa smo že tako množično cepljeni s cepivom, ki nam je že utišalo vest, pa ne vidimo,
da je v vsakem novem paketu za rešitev recesije spretno zapakirana le ideja, ki odgovarja
potrebam velikih iz EU, Amerike ali Vatikana? Ali še vedno lahko verjamemo, da jim je res
v interesu, da bi našli model, kako naj to krizo prebrodijo mali ljudje. Mogoče so, pa paket,
kateri je že zdavnaj bil najavljen in bi nam prinesel obljubljene rešitve, še vedno potuje, ker
so ga poslali s polževo pošto.
Prepričana pa sem, da so zamolčali, da je s strani ozaveščenih ljudi, ki imajo radi ljudi,
bilo poslano že veliko paketov, ki pa so žal končali v peči za sežiganje nevarnih snovi. Do
širokih ljudskih množic zaenkrat še prihajajo le paketi, ki prinašajo slabe rešitve. Ko sem
na začetku recesije napisala, da bodo edine koristne rešitve prišle od zgoraj, so se nekateri
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ironično smejali. Ko me občasno pokliče kak »nejeverni Tomaž » in vpraša za prognozo
glede recesije, se pošalim in mu rečem, naj opazuje nebo in počaka, da bodo planeti začeli
metati na Zemljo pečene kure, ki še vedno tekajo po dvorišču.
Če moji in vaši predniki ne bi opazovali nočnega neba in iskali odgovore kaj se dogaja zgoraj in v kakšnem odnosu so z vesoljem, današnji človek ne bi imel toliko znanja o vesolju.
Niti malo ni čudno, da me je življenje odpeljalo po poti astrologije, saj me je »Luna nosila«
od rojstva dalje. Ko so me pri petih letih ob polni luni našli sedeti na balkonski ograji in me
vprašali kaj delam, sem odgovorila: »čakam, da pridejo po mene in me odpeljejo domov«.
»Kje pa je tvoj dom?«, je vprašala mati.
»Tam, zgoraj živim«, sem ji odgovorila in pokazala s prstom proti nebu.
Še vedno vsak večer preden se uležem k počitku, sedem na rob postelje in zamaham z
nogami prepričana, da bodo prišli po mene. Še vedno ob polni luni ne spim in imam moje
»bele noči«, tako kot sem jih imela kot otrok. Kar se tiče mojega dojemanja Vesolja – zame
se ni nič spremenilo, razen da moja čutenja dodatno izražam preko astrologije. In vsak
dan bolj si želim, da «moji« čim prej pridejo pome in me odpeljejo tja, kjer je več miru in
dobrote. Pa tudi zaradi tega, da bi povedala »mojim« resnico in prosila za nujno pomoč
človeštvu.
Če bi lahko tukaj delala to, kar me resnično veseli, bi podnevi sedela in opazovala oblake,
ponoči pa bi opazovala nebo - tudi takrat, ko je oblačno in ko se zvezde ne vidijo. Jaz vem,
da so vse zvezdice vedno tam, kjer morajo biti in delajo to, kar je njihova naloga. Vsak od
nas ima svoj prostor v vesolju - svojo zvezdo. To je dom od koder prihaja naš angel varuh,
ki se takrat, ko ga potrebujemo spusti na našo levo ramo in ko opravi, kar mu je naloženo,
se vrne tja, kjer je doma.
Saj je vseeno ali v to moje prepričanje verjamete ali ne. Mogoče vam je lažje verjeti resni
znanosti ali pa tistim, ki s to resno znanostjo upravljajo. Že dolgo je od tega, ko se je prava in resnična znanost poslovila od svojega dostojanstva in se sedaj prodaja najboljšemu
ponudniku.
Prvič sem se peljala z letalom pri svojih devetih letih in še danes je shranjena med mojimi
spomini črno bela slika mene in moje tete, posneta preden sva vstopili v letalo. Takrat sem
se prvič približala oblakom, ki jih imam tako rada. Ko sem iz Zemlje opazovala letala na
nebu sem vedno začutila hrepenenje, da bi bila tudi jaz v njemu. S pogledom sem sledila
letalu toliko časa, da je beli dim izginil in šele ko se je tenka črta zlila z barvo neba, sem
vedela, da letala ni več.
Najmanj deset let nazaj sem prvič opazila, da so letala na svoji poti po nebu puščala za
seboj kepaste sledi, ki so izginevale zelo počasi. Dojela sem tudi, da je iz moje Duše izginilo
hrepenenje, da bi bila tudi jaz v letalu, ki se je oddaljevalo veliko počasneje kot je to bilo z

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

64

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

letali 40 let nazaj. Čeprav ne vem veliko o letalski industriji, mi zdrav razum govori, da so
se zgodile velike spremembe tudi na tem področju in da bi letala morala biti hitrejša kot je
to bilo pol stoletja nazaj.
Danes vem, da izginotje hrepenenja, da bi bila v tistem letalu, ki je preletavalo nebo nad
menoj, ni bilo povezano z dejstvom, da sem svoje hrepenenje utišala, ker sem velikokrat
letela in bila tako blizu oblakov, da sem jih skoraj lahko pobožala. Kljub temu, da sem jih
skoraj božala, bom vedno hrepenela po bližini oblakov in želela biti oblak. Razlog je bil
drugje. Takoj sem bila prepričana, da je odsotnost hrepenenja takrat bila povezana le z
dejstvom, da je letalo, ki je puščalo za seboj kepasto sled, opravljalo nekaj škodljivega.
Projekt CHEMTRAIL.
Zadnje čase sem se večkrat peljala po avtocesti do Beograda ali pa od Ljubljane proti Puli.
Bolj ko sem se približevala hrvaško-slovenski meji, bolj gosta je postajala mreža kepastih
oblakov. Zakaj? Verjetno letala, ki preletavajo nebo Hrvaške in Srbije nimajo nalogo, da
delajo takšno mrežo zgolj zato, da bi razveseljevali ljudi. Kdo bi verjel, da z izpuščanjem
strupenih snovi nad njihovim ozemljem želijo doseči, da čim bolj uspavajo misli tam živečih ljudi in jih preparirajo, tako kot so vse ostale evropske narode pred njimi, da brez
odpora vstopijo v evropsko unijo.
Ali imamo res že tako zastrupljene možgane, da bomo verjeli da snovi, ki jih izpuščajo v
atmosfero niso strupene? Kaj se skriva v sledeh v obliki križev in iksov, ki ostajajo na nebu
več ur? Ali imajo nalogo, da preprečijo vplive zvezd in planetov, da opravijo svoje delo in
transformirajo človekov duh? Da preprečijo zvezdne vplive, da nas ne prebudijo, da nas ne
ozavestijo in da ne prepoznamo da je prišel čas za spremembe.
Nekoč pred 50 leti smo na področju 250.000 km2, kolikor je obsegala Jugoslavija, imeli le
dve vremenski prognozi: eno za hribe in drugo za morje. Danes imamo v državi Sloveniji,
ki ima pičlih 20.000 km, na razdalji 200 m dež in sonce. En dan je temperatura zraka 0
stopinj in naslednji dan +30 stopinj. To so hudičeva opravila in sama narava ni namočila
svojih prstov v ta nemoralna dejanja.
Dejstvo, da izpuščajo kemikalije, ki spreminjajo človekovo zavest v stanje apatije, je najboljši
poklon znanju, ki nam ga ponujajo astrologi. To je priznanje Astrologiji, da je sposobna dati
odgovore na najbolj komplicirana vprašanja - zakaj je človeštvo zabredlo v tako globoko ﬁnančno krizo. Astrologija nas nenehno opozarja, da smo neločljivo povezani z vesoljem in
da smo narejeni iz istega materiala. Izpuščanje kemikalij v atmosfero je le en dokaz več, da
se naši »upravljavci« bojijo, da nas je Uran začel prehitro prebujati in nam odpirati kanale,
po katerih nam zvezde pošiljajo pravo znanje. Bojijo se , da bomo začeli poslušati sebe in se
začeli zoperstavljati njihovim skritim načrtom, da ves svet podredijo svoji kontroli.
Evropska unija, tako kot Amerika, Vatikan ali katerokoli druga institucija, ki ima trenutno
oblast, potrebuje le vodje, ki sedijo v njihovi veliki, požrešni zadnjici in pokukajo ven na klik,

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

65

le takrat ko to velikemu gospodarju (ali gospodarjem) ustreza. Če ne bi imeli na politični
sceni nekaj likov v vsaki državi (ne glede na velikost in število prebivalcev), kot jih imajo, bi
nam jih tiste strukture, ki nas sedaj iz ozadja kontrolirajo, hitro dobavile. Vedno jih imajo na
zalogi, zamrznjene in jih po potrebi potegnejo ven, ko jih rabijo da sanirajo in kreirajo regularne ali predčasne volitve, organizirajo stavke ali jih preprečijo, rušijo družbene ureditve,
zanetijo revolucijo in odstranijo vse ostalo, kar jim prekriža njihove načrte.
Res je čuden ta Uran v Ovnu. Nepredvidljiv Uran in nepredvidljiv Oven. Morda bi bilo bolje
biti tiho, da ne bom še enkrat dobila klofute, kot sem jo že dobila v preteklosti. Uf, kakšna
klofuta je to bila! Še vedno jo čutim okoli mojih ušes in v moji denarnici.
Ali moram resno razumeti opozorilo, da se to mene ne tiče in da bi bilo bolje da manj govorim (pišem). Lahko se bo Uran še malo pošalil in mi/nam prinesel še kakšno presenečenje.
Uranu se vedno mudi in prehiteva dogodke. Vendar tudi on tako kot jaz ne razume jezika,
v katerem so ta nežna opozorila izrečena. Kdaj bo prišel čas, da vsak od nas lahko pove
svoje mnenje, ne da bi bil kaznovan za to, ker se to mnenje razlikuje od mnenja tistih, ki
so trenutno na oblasti.
Ko sem neko osebo, ki sedi v klopeh evropskega parlamenta, vprašala, če bi mi pomagala,
da poslancem v evropskem parlamentu osebno preberem apel za veliki objem, me je tako
prestrašeno pogledala, kot da sem ji povedala, da je bila zraven, ko sem ubila predsednika
EU parlamenta. Z zgroženim glasom me je vprašala, če sem to resno mislila po vsem tem,
ko pišem takšne neumnosti o združeni Evropi.
Ali so res neumnosti, da napišem, da Evropski uniji ni všeč, da se je na čelu katerekoli njene
članice, pa naj je še tako majhna po številu prebivalcev, pojavila oseba, ki ni ubogljiva in ki
slepo ne izpolnjuje navodil, ki so škodljiva za njen narod.
Zato naj si dobro ogledajo nebo državljani držav, ki še niso v tej skupnosti. Ne vem, če nam/
jim bodo maske kaj pomagale. Pa vseeno naj si jih nadenemo vsi, takoj ko gremo ven, da
ne bomo vdihavali zraka, onesnaženega s propagando. Dajmo si v ušesa zamaške, da ne
slišimo neumnosti kako je združena Evropa najboljša rešitev in dajmo si temna očala, da
ne vidimo kakšne so posledice za male ljudi, ko enkrat njihova država vstopi v članstvo te
največje prevare v zgodovini evropskih narodov.
Ustvarjalci združitve se ne bodo ustavili, dokler ne bo vse izpeljano tako kot so si zamislili
in nam še naprej pripravljajo nova presenečenja. Koga bodo spoznali za krivega, če se jim
načrti ne bodo uresničili? Kaj se bo zgodilo, ko bo združena Evropa začela pokati po istih
šivih, kot je bila sestavljena?
Ali bo dežurni krivec za ta razpad Uran, Saturn ali Neptun? Verjetno ne bo šlo tudi brez
pomoči Jupitra, kakor tudi vseh ostalih planetov. Ko pa govorimo o barvanju neba, zato je
najbolj odgovoren Uran, saj so v njegovi astrološki simboliki tudi letala. Dejstvo, da je veliko
število ljudi, ki živijo v državah članicah EU še vedno normalnih in duhovno prebujenih, pozdružimo se v velikem objemu 14.2.2013
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meni , da so bile doze prenežne. CHEMTRAIL ni že zastarana zadeva, kot pravijo odgovorni.
Zastarane so same vrste kemikalij, ki so jih uporabljali na začetku. Narodi manjših držav
članic EU so bili poskusni zajčki za to, da so mojstri in laboranti lahko ugotovili, katero
vrsto strupov potrebujejo in kakšno količino le-teh, da ljudi pripravijo na ubogljivost.
Sedaj pospešeno barvajo le še na nebu v tistih državah, ki niso še v EU. Njim izpirajo možgane z drugimi kemikalijami, kot so jih uporabljali v državah, kjer živijo manj vročekrvni ljudje. Balkan je vedno bil kotel, v katerem so se kuhali vzroki za vojne. Zato je bilo potrebno
najprej oklestiti njihov ognjevit značaj z zadnjo balkansko vojno in jim tako osiromašenim
in obupanim milostno ponuditi vstop v EU - kot žejnemu vodo in lačnemu hrano.
Če ne bi bilo vojne, ne bi balkanski narodi, znani po svoji naravni inteligenci in dobrosrčnosti, tako lahko pogoltnili mnenja strokovnjakov, da izpuščanje kemikalij v nebo ni nevarno
in škodljivo. Po vsem trpljenju zaradi krvave vojni, ki so ga preživela ljudstva Hrvaške, Bosne in Srbije predvsem zaradi »posredovanja« in pomoči politikov iz civiliziranih in dobronamernih držav, je narodom postalo vse že »normalno«. Zato tudi sprejemajo to barvanje
neba kot preventivo, ki ljudi ščiti pred opeklinami. To je seveda le laična razlaga, ker projekt
Chemtrail uradno ne obstaja.
Če pogledamo mitologijo, je Uran od nekdaj počenjal čudne stvari. Pa, naj bo Uran dežurni
krivec tudi za takšne manifestacije na nebu. Na koncu koncev je Uran kralj neba in kraljem
je vse dovoljeno.
Če ugotavljamo, da je naša družba humana, bi bilo skrajno neetično dvomiti v znanstveno
resnico. Če znanstveniki zagotavljajo, da Chemtrail ni dobro načrtovana akcija, ki se izvaja
na globalnem nivoju z dovoljenjem vseh odgovornih družbenih vodij, jim bomo verjeli. To,
da je zgodovina najbolj krvave dogodke spoznala za pozitivne, je običajna praska. Gre za
neresnične zgodbe, pravijo najbolj priznani strokovnjaki. Da je to globalna zarota – neumnost. Verjetno lahko pričakujemo še nežna pipsanja iz zraka kot preventivo proti gripi,
ljubljenju, smejanju ali objemanju. Če bodo še dodali kakšno težko kovino, da upočasnijo
delovanje naših možganov, bo to verjetno le v naše dobro.
Če možgani delajo prehitro, to ni zdravo. To nam lahko dokažejo s svojimi odločitvami
največji umi našega časa, ki so se odločili prodati svoje znanje in se postaviti na plačilni
seznam najboljših ponudnikov denarja. Zatisnejo oči in dajo svoj znanstveni pečat na deklaracije za zdravila, za hrano, oblačila in vse izdelke, ki jih ljudje potrebujemo, ne glede na
njihovo oporečnost. Nič hudega, če se bodo škodljive posledice pokazale čez deset let. Pomembno je le, da je proizvodnja izdelkov poceni in da so zaslužki veliki. Vse ima svojo ceno.
Veliko nas je prebujenih, ki pošiljamo naše molitve TINu in upiramo naše poglede v nebo,
ker sami več ne zmoremo nositi težkega bremena. Mnogo nas je, ki se sprašujemo, ali smo
naredili zadosti, da bi naš svet bil boljši. Mnogo nas je, ki se čutimo odgovorni, da nismo
preprečili sodobnih genocidov in vseh zverstev v zadnjih dveh desetletjih. Nas je pa veliko

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

67

tudi tistih, ki slišimo nebo, ki nam odgovarja: » Slišali smo vas in vam sporočamo, da niste
sami in da prihajamo k vam, da vas vrnemo na pravo pot.«
Zahvalimo se vesolju s toplo mislijo, z besedo in z dejanji. Vsak objem, ki ga bomo podarili
sočloveku, bo istočasno objem tudi za vesolje. Vesolje vse vrača dvojno in ko bo prišel čas,
se bo vesolje spomnilo vsakega našega objema.
Že od pra-zgodovine so pametni vedeli, da zvezde vplivajo na ljudi in da se vse revolucionarne spremembe zgodijo s posredovanjem Urana in v sodelovanju z drugimi planeti.
Pametni in močni vedo, da je naša civilizacija na višku svojega razvoja in da je v današnjem
času nujno ustaviti globalno segrevanje - ne atmosfere ampak človekovih možganov.
Pri vseh svojih početjih bi bilo dobro, da ne pozabijo, da bo možnost izbire, kako se bo vse
izteklo, dalo vesolje in ne človek. Da se je 12.6.2010 na svojo sedem letno pot v ozvezdje
Ovna napotil Uran v spremstvu Jupitra, na srečo vseh nas zemljanov, posamezni bogati
lobiji niso imeli vpliva.
Jupiter je odgovoren, da vsi ne verjamemo, da je Chemtrail posledica povečanega zračnega
prometa. Res je, da se sodobnemu človeku mudi bolj kot prej in več potuje z letali kot prej.
Podatki kažejo, da se je število poletov nad nebom držav članic EU v zadnjem letu povečalo
nekajkrat v primerjavi s številom poletov pred desetimi leti. Pri teh številkah nas resnično
ne sme presenečati, če so kakšne čudne sledi, ki se spremenijo v oblake. Politiki pravijo, da
za trdno gospodarstvo in rešitev recesije potrebujemo trdne temelje. V tem duhu razumem,
da zato tudi ne potrebujemo niti oblakov, ki hitro spreminjajo svojo obliko in izginevajo. Potrebujemo trdne in zanesljive oblake, ki delujejo trajno. Način, kako smo uporabljali naše
možgane pred 50 leti ne morejo, niti smejo slediti tistim starim neumnim oblikam oblakov,
ki se jim je mudilo in so hitro izginevali. Uj, uj, uj…. Ta Uran….nam bo še zagodel.

18. ALI NAM URAN V ZNAMENJU OVNA PRINAŠA NOVEGA ČLOVEKA?
Vsem nam, ki živimo v sedanjem času, če nam je to všeč ali ne, bo zaznamoval življenje
ravno planet Uran, ki je trenutno v ozvezdju Ovna. Vsakemu človeku bo Uran ponudil priložnost, da naredi kaj nenavadnega, nekaj česar ni naredil nikdar prej.
Ko Uran prebiva v znamenju Ovna, je to velika priložnost za inovatorje, pionirje, pogumne
in vse tiste, ki s svojimi dejanji ustvarjajo nove tehnologije in nove panoge. Vedno, ko je
Uran prebival v znamenju Ovna, je ponujal človeštvu priložnost za koristne spremembe. V
današnjem času, glede na dejstvo, da smo za seboj pustili 2000 let zgodovine, se moramo

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

68

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

zavedati naše priložnosti za velik premik v človekovi zavesti. To je čas, ko se rojeva novi
človek, ki bo ustvarjal neki novi svet, precej drugačen od sedanjega.
Osebe rojene z Uranom v znamenju Ovna delujejo in delajo samostojno in originalno brez
klišejev preteklosti. Na eni strani bo novi človek imel možnost biti pogumen, odprt, iznajdljiv in kreativen, human in pravičen. Na drugi strani se bo novi človek soočil z ekstremizmom, fanatizmom, nenadnimi in nepričakovanimi spremembami na vseh področjih
življenja. Sedem let, kolikor bo Uran ostal v znamenju Ovna, bo hitro minilo za tiste, ki
živijo v blaginji in počasi za tiste, ki živijo v pomanjkanju in bedi. Eno in drugo plat medalje
ima človeštvo na razpolago.
Samo dejstvo, da Uran prinaša revolucionarne spremembe, lahko človeštvu prinese več škode kot koristi, če se ne bo človek odločil izbrati srednje poti. Leva opcija ponuja hitre spremembe in rušenje starih vzorcev. Desna opcija ponuja nespremenjene modele in življenje
po starem načinu. Še najbolj nezaupljivi bodo imeli priložnost videti, da nič ne bo ostalo po
starem. Ker ni prava niti samo desna niti samo leva pot, bo Uran že poskrbel za takšne spremembe, da bo prav. Resnica je vedno samo ena in le-ta je vedno nekje na sredini.
Uran je na zadnje bival v znamenju Ovna v obdobju od 1927 do 1934. Če pogledamo zgodovino, ugotavljamo da so osebe, ki so živele v tistem obdobju, spreminjale naš svet najprej
na slabše in šele kasneje, po veliki katastroﬁ, na boljše. Posledica njegovega bivanja v
ozvezdju Ovna je bilo rojevanje fašizma, druga svetovna vojna in atomska katastrofa v Hirošimi in Nagasakiju na Japonskem.
Uran je, kot sem že nekajkrat omenila, vstopil ponovno v znamenje Ovna leta 2010 in bo
ostal v njemu vse do leta 2017.
Prepričana sem, da bo v tem obdobju Uran naredil človeštvu več dobrega kot mu je pomagal v svojem prejšnjem mandatu. V tem obdobju bodo stopile na politične odre energije
ljudi, ki so bili rojeni v obdobju od 1927 do 1934 leta in bodo s svojimi dejanji dali piko na »i«
predvsem na področju duhovne revolucije in združevanju ljudi preko kulture, humanosti in
preko spoštovanja različnosti. Ne glede na to, da še vedno na vseh celinah sveta vre in še
divjajo vojni spopadi, bo prelito manj krvi kot je to bilo v času, ko je Uran prebival zadnjič v
znamenju Ovna in ko je svet pahnil v veliko in krvavo vojno.
Ne glede na svojo nepredvidljivost, spremenljivost in svojeglavost bo Uran svojo vročekrvnost oklestil in sedel k okrogli mizi poleg Saturna, Jupitra in vseh ostalih planetov. Celo
več - prepričana sem, da se bo v tem obdobju v katerem sedaj živimo, zelo dobro počutil
v vlogi dedka.
Čas, v katerem živimo, je čas za vesoljni dialog med dedom Uranom, očetom Saturnom in
vnukom Jupitrom.
To je čas dialoga med vesoljem in Zemljo.
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To je čas objema matere Geje in očeta Urana.
To je čas odpuščanja in sprave.
Pred vstopom v ozvezdje Ovna je Uran prebival v znamenju Ribi in je v času sedemletnega
mandata množicam ljudi pomagal do novih znanj o njih samih in o njihovi povezavi z
vesoljem in z vsem, kar živi v njihovem zemeljskem okolju. Teme, ki so bile nekoč za ljudi
tabu, so postale dostopne ne le posameznikom, temveč tudi množicam ljudi. Človek je na
glas spregovoril o duhovnosti, o alternativnih načinih zdravljena duha in telesa, o vzrokih
in posledicah svojih dejanj.
Težo današnjih dogodkov na Zemlji bodo prevzeli ljudje, ki so rojeni v času, ko je Pluton
bival v znamenju Leva tj. vse osebe, ki so se rodile med letom 1938 in 1958. Gre za osebe ki
so s svojim ponovnim rojstvom prinesle na Zemljo na novo prebujene Plejadske energije.
To so energije, ki so nekoč pred tisočletji bile poslane, da pomagajo preprečiti potopitev
Atlantide. Bil je to čas, v katerem so bili prebivalci Atlantide preveč zasvojeni z materialnostjo. Plejade so usmerile svoje energije z namenom, da jim pomagajo, da prestopijo iz
stanja prevelike materialnosti v višjo frekvenco razumevanja življenja. Žal je bil duh prebivalcev Atlantide preveč zasvojen in je civilizacija Atlantide doživela kataklizmo in izginila iz
geografske karte planeta Zemlja.
Skupaj z Atlantido so takrat utonile tudi vse Plejadske energije, ki so bile poslane kot pomoč. Z vstopom Plutona v ozvezdje Leva leta 1938, so se te energije začele ponovno aktivirati in se počasi pripravljati, da dokončajo svojo nalogo, ki takrat v času potopitve Atlantide
ni bila uspešno opravljena.
Moje mnenje je, da je današnji čas, v katerem živimo, sedaj še veliko hujši, kot je bil čas, ko
je Neron zažgal Rim. Če med nami ne bi bile prisotne energije Plejad, bi neki drugi Neron
že nekajkrat v novejši zgodovini človeštva zažgal ves svet. Jaz osebno se štejem med srečnice, ker imam čast in srečo, da sem tudi jaz prinesla poslanstvo Plejadskih energij in sem
prepričana, da sem s svojim znanjem iz astrologije mnogim olajšala življenje.
Tako kot ima vsak narod vlado kot si jo zasluži, tako tudi vsak astrolog pritegne v svoje
naročje ustrezne energije. Srečala sem mnoge osebe, katere bodo odigrale izjemno pomembno vlogo, ko bo prišel čas velike inventure. Po letu 2013 nihče od nas ne bo ostal
nespremenjen. Energije Plejad že delujejo in že pomagajo velikemu številu ljudi, da prestopijo v višjo vibracijo.
Veliko nas je, ki se zavedamo, da nismo sami v vesolju in da združeni s drugimi energijami
iz vesolja sodelujemo v transformacijskem procesu, ki bo pomagal planetu Zemlja, da se
očisti in s tem preskrbi pogoje, da bo lahko pisal svojo zgodovino v prihodnosti.
Kaj se bo dogajalo in kako bo potekala akcija velikega čiščenja, bo kmalu jasno vsem ljudem. Vse, kar se bo dogajalo, bo izvedeno po ključu PRAVILNO IN PRAVIČNO in le majhno
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število oseb, ki so danes še prisotni na svetovni politični in ekonomski sceni, bo imelo
priložnost odločati o prihodnosti človeštva.
Če sledim grški mitologiji, ki je meni zelo pri srcu: Jupiter je že dvakrat kaznoval človeštvo.
Prvič, ko so bili ljudje preneumni in drugič, ko so bili preveč ošabni. V obeh primerih je
človeku pomagal Prometej, da so se rešili in da so ponovno zaživeli. Pri obeh primerih
njegove pomoči ljudem je bil Prometej hudo kaznovan. Bogovi so Prometeja obsodili krute
smrti umiranja razpetega na steni. Tekom dneva so mu vrane kljuvale jetra. Čez noč so
jetra zarasla in z jutrom se je zgodba ponovila.
Kakšno kazen so nebesa namenila današnjim ljudem, ki so v isti sapi eno in drugo?
Ljudje so tako neumni, da kljub celotni moderni tehnologiji živijo bolj bedno in nebogljeno
kot so živeli ljudje na začetku nekega svojega pra časa. Če sodobnemu človeku vzamemo
vse dosežke sodobne civilizacije, od elektrike, interneta, nafte in udobja, bo umrl od lakote,
žeje, mraza in bolezni.
Kako se bo, pa Jupiter tokrat odzval na ošabnost posameznikov, ki so se vživeli v vlogo
bogov, kaj bo naredil in kako se bo odzval na njihovo odsotnost volje in pripravljenosti na
spremembe je veliko vprašanje.
Večina ljudi pozna Jupitra po bogastvu, denarju, blaginji. Vendar ima Jupiter tako kot vsak
drug planet še temno plat svojega značaja. Bil je veliki hvalisavec, megaloman, požrešen in
prepirljiv. Če pogledamo zgodovino človeštva, ugotavljamo, da so vse vojne zakone in vojne
kodekse pisale osebe, ki so imele Jupitra v Ovnu, medtem ko so se vojni pohodi dogajali v
času, ko je Jupiter bival v znamenju Ovna.
Jupiter v Ovnu si je vedno izmislil opravičila za vojno kot edini način za doseganje pravice,
vse od antičnih časov pa do danes. Ko Jupiter prebiva v znamenju Ovna, rad razmišlja, da
je vojna edini način za doseganje blaginje. Ko je bil Jupiter v znamenju Ovna, smo bili priče
surovega vtikanja Sarkozija in »njegovih pajdašev« v pravice libijskega ljudstva v letu 2011,
ko so združeni zrušili Gadaﬁja, seveda zaradi svojih lastnih interesov.
Ali se vam ne zdi, da je to Sarkozijevo dejanje popolnoma podobno ravnanju energija Hitlerja in Göringa v drugi svetovni vojni? Jupitra v Ovnu so imeli general Franco, Che Guevara, McKenzi, Openhaimer. Živimo v 21. stoletju in mnogi vodilni politiki v svetu še vedno
mahajo z zastavo, na kateri piše »demokracija«, istočasno pa na veliko uporabljajo načelo
Taliona. V večini držav na svetu so na čelu vodje, ki smatrajo, da je njihova pravica, da se
vtikajo v reševanja sporov znotraj drugih držav in pri tem zanetijo vojno le z ciljem, da bi
pobrali njihovo premoženje in prevzeli oblast.
Astrologi vemo, da se vpliv Jupitra, ki je pred kratkim bival v znamenju Ovna, še vedno
močno čuti tudi danes, ko se nahaja v znamenju Bika in se bo čutil tudi, ko bo prebival v
znamenju Dvojčka in vseh drugih znamenj, skozi katera bo potoval do naslednjega preho-
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da v znamenje Ovna leta 2022. Vsak planet se, ko vstopi v ozvezdje Ovna, prepoji z njegovo
energijo in svoj celoten ciklus zaznamuje z tem pečatom.
Ne smemo pozabiti, da je Jupiter, skupaj z svojim očetom Saturnom in dedom Uranom
tisti, ki povzroča spremembe in vojne tudi na drugih področjih življenja. Jupitra v Ovnu je
imel največji znanstvenik vseh časov Nikola Tesla, Bob Geldof, ki je organiziral koncert Live
Aid 1985, Klara Barton, ki je osnovala Rdeči križ. Ne mislite, da niso med nami nasledniki
Thomasa Moora in njemu podobnih, ki bodo dali svoj prispevek, da bo ta svet jutri boljši.
Čeprav je Jupiter zapustil znamenje Ovna začetkom junija 2011 in se je preko znamenja
Bika premaknil v naslednje znamenje, ne pomeni, da se je njegova dejavnost ustavila.
Vplivi počasnih planetov se čutijo že pred vstopom v neko znamenje in še dolgo po tem, ko
to znamenje zapustijo in prestopijo v naslednjega.
Že od januarja 2011 smo čutili, da Jupiter v znamenju Ovna ni počel samo plemenitih stvari.
Mnogi so njegove impulze narobe razumeli in so delali le za svoj lastni žep. Mnogi so pa
vzeli svoj razum v svoje roke in so se odločili biti dobri. Korak naprej v svojem duhovnem
razvoju so naredili vsi, ki so dojeli, da današnji čas ponuja človeku možnost, da preizkusi
svoje pravo razumevanje besede »človek«.
Odločimo se na razumski ravni Agipa in vsako našo akcijo skušajmo precediti skozi 3 cedila
kot je rekel Sokrat. Če ne bomo tako ravnali, sem prepričana, da se naš Jupiter lahko spremeni tudi v demona, ki bo najprej uničil nas same in potem še tiste, ki so z nami povezani.
Prisluhnimo ljudem okoli sebe, ki nas vidijo takšne kakršni smo in so nam v pomoč, da
postanemo boljši.
Globoko verjamem, da je bil najgloblji namen Jupitra v Ovnu, da nas je prebudil in nas je
usmeril na pot prihodnosti po AGIPU. Da dajemo svojemu bližnjemu tudi takrat, ko imamo
malo ali pa nič in ne šele takrat, ko imamo vsega več kot potrebujemo. Da vidimo stegnjeno
roko proti nam, ki prosi za kruh in za življenje.
Da se ne obrnemo stran od revnega, bolnega ali padlega človeka, ker je umazan, pijan ali
okužen z neko nalezljivo in neozdravljivo boleznijo. Da ne sodimo o tistih, ki so na dnu, ker
ne moremo vedeti, ali nismo tudi mi sami na seznamu tistih, ki bodo padli v drugem krogu.
Kako se bodo postavile Plejade in kdo bo tisti mesija, ki so ga napovedale in katerega
prihod pričakujejo vse velike svetovne religije? Kdorkoli se bo postavil na čelo človeštva,
bo prav gotovo upošteval dejstvo, da je vesolje namenilo človeku vladanje in nikakor ne
ujetništvo. To bo prineslo predvsem spremembo človekovega odnosa do denarja in do spoštovanja denarnega dostojanstva na enak način kot je potrebno spoštovati dostojanstvo
vsakega človeka. Pri tem bo astrologija neizogibna in nujna potreba vsakega človeka.
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
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mnenja, da gre za nedokazljive zakonitosti, marsikdo 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. Mislili so, da bi njihova veličina 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?
Mogoče bi morala Astrologija postati nova religija za vse ljudi. Ali ne gledamo vsi v isto
nebo, tako kot vsak od nas pije vodo, ki prihaja iz istega izvira, ne glede na to kjer živimo.
Kot otrok sem vsak dan namočila prste v morje, ponosna in prepričana, da neki mali Japonec iz dežele vzhajajočega sonca, naredi isto. Oba sva imela rokice namočene v istem
morju.
Živimo v viharnem času in prepričana sem, da ni niti enega človeka na našem planetu, ki
težo tega nevarnega časa ne doživlja na precej drugačen način kot je to recimo čutil nekaj
let nazaj. Notranje stiske so človeka pripeljale do iskanja smisla življenja. Vsak od nas
ubira svojo pot in vsi ugotavljamo, da je najtežje najti pravo sled. Pri tem se vsak od nas
poslužuje svojih načinov.
Živimo v času, ko se hitro razkrivajo mnoge resnice in dogodki, ki so ne še tako daleč nazaj
bili privilegiji posameznikov. Vendar so človeku danes na razpolago tudi mnoge informacije, ki ga hitro zapeljejo na stranske poti in mu oddaljijo pozornost od resnice . Nepopolna
resnica ali dezinformacija so laži in eno in drugo je postalo na žalost človekova praksa.
Internet je danes najpopolnejše orodje informacijske družbe, v kateri je pomembno čim
hitreje pridobiti in izvedeti čim več stvari tako v ﬁzični obliki kot mentalni. Internet je verjetno najbolj odgovoren in je največ doprinesel do tako hitrega razvoja univerzalne zavesti.
Na današnji razvojni stopnji ima človeštvo družbeni sistem, ki je sposoben proizvesti zadostne količine hrane, pa vseeno ljudje umirajo od lakote. Imamo moške in ženske sposobne
za oploditev, pa vseeno nataliteta v najbolj razvitih državah sveta pada. Če ne bi posegali
po umetni oploditvi, bi skoraj morali zapreti porodnišnice. Vsem se nam nekam mudi, pa
vseeno zamujamo in prihajamo prepozno na sestanke.
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19. KAJ JE EU – GLOBALNO SUŽENJSTVO ALI PRILOŽNOST ?
Že nekaj zadnjih let se vse bolj na glas govori o možnosti, da bo evropska družina razpadla
in bledi pomen, kaj je bil pravi motiv za ustanavljanje Evropske unije. Ko so leta 1951 dozorevale ideje o združitvi med tremi velikani Jeanom Monetom, Adenauerjem in Schumannom, je bilo to storjeno v želji za boljšim življenjem in za višje dobro človeštva. Evropska
unija je bila ustvarjena z namenom preprečiti,da se tragedija druge svetovne vojne ne bi
nikoli več ponovila. Bila je to dobra in zdrava ideja in vsi ustanovitelji kvalitetni, pošteni in
etični politiki, ki si niso mogli niti zamisliti v kaj se bo EU spremenila.
Sedanje nezadovoljstvo, ki vlada v vseh državah članicah kaže, da ta združitev ni prinesla
pričakovanih rezultatov. Verjetno bi večina ljudi želela, da se vse ustavi in da se vrnemo
nazaj v čas, ko so bile državne meje in ko je vsaka država imela svojo valuto. Ampak to ni
tako enostavno izpeljati, kot je to enostavno napisati ali reči.
Samo desetletje po uvedbi eura kot skupne valute se vodilne avtoritete borijo, da bi euro
ostal pri življenju. Vse države so prezadolžene in beda že dolgo trka na vrata vseh držav. Kje
se skrivajo vzroki in kje naj se iščejo rešitve?
Če je verjeti ljudskemu pregovoru, da riba smrdi od glave, bi krivce za krizo, ki je zajela
vse države spoznali njihove voditelje, če bi vedeli kdo so ti ljudje? Kdo resnično vodi EU?
Voditelji iz držav članic in njihovi predsedniki ali ista ﬁnančna elita, ki vrti ves ostali svet in
počasi korak za korakom širi svoje lovke po vsem svetu.
Rekla bi, da mora samo male ljudi skrbeti, kako se bo vse končalo, ker tistim, ki sedijo v
evropskem parlamentu nič ne manjka in se jim ne mudi iskati niti vzrokov niti rešitev krize.
Očitno je, da oni živijo v dobro izoliranem okolju in glas obupanih ljudi ne prihaja do njih.
Očitno jih ne skrbi niti to, da je vsak dan več ljudi, ki zelo jasno in glasno kritizirajo celotno
politiko Evropske unije. Posamezni predstavniki naroda sporočajo, da ljudje niso več tako
neumni in da ne verjamejo več, da bo ta skupnost preživela, če se bo kriza, v katero je
skupnost zašla, reševala na dosedanji način.
Ljudje, ki razumejo in spoštujejo življenje, vedo, da je človek največja vrednota vsake družbe.
Razumejo tudi, da je za kvalitetno življenje potrebno spoštovati dostojanstvo vsega kar živi na
Zemlji: ljudi, živali in rastlin. Vedo, da pogoj za preživetje človeštva ne zadostuje, da se doseže
samo harmonija sobivanja na Zemlji. Veliko število ljudi se že zaveda, da bo ne samo Evropska
unija, ampak celotna človeška civilizacija propadla, če ne bomo začeli intenzivno iskati načine
za sobivanje ljudi z vesoljem. Povsod okoli nas so žive energije, ki jih na žalost vidijo le nekateri
razsvetljeni ljudje. Razveseljuje dejstvo, da se je s prehodom Urana iz ozvezdja Ribi v ozvezdje
Ovna, prebudilo veliko število ljudi, ki zaznavajo in čutijo vplive višje vesoljne inteligence. Oni
tudi dopuščajo možnost, da je nujno potrebno poiskati pomoč ljudi, ki vedo več o energijah in
ki so sposobni tudi vplivati, da te energije začnejo delovati v korist človeka.
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Prej, ko so podpisali vse sporazume in akte potrebne za ustanavljanje EU, bi morali poiskati pomoč šamanov, druidov in drugih duhovnih ljudi, da energetsko očistijo karmične diske
vsake posamezne države članice, kakor tudi vsa karmična polja vseh voditeljev in vseh
oseb,ki imajo kakršnokoli povezavo in vlogo pri ustanavljanju skupnosti.
Ko sem prvič o tem spregovorila z nekaterimi osebami, ki imajo besedo pri oblikovanju
politike EU so mi dali vedeti, da se mi blede in da ne vem kaj govorim. Zaradi svojih izjav
sem izgubila njihovo naklonjenost, od mene so se odmaknili, saj so se počutili ogroženi
za svojo kariero.
Kam bomo prišli, če bomo vsi tiho in se pretvarjali, da ne vidimo solza v očeh nemočnih in
ne slišimo krikov obupa revnih, češ to se nas ne tiče? Kam bomo prišli, če bomo vsi obračali
glavo stran od resnice, samo zato ker nas je strah izgube službe, položaja ali lažne varnosti, ki jo imamo dokler samo kimamo.
Tudi sama sem imela pomisleke: naj vse to napišem ali ne? Predolgo sem na tem svetu, da
ne bi vedela kaj vse je današnja družba sposobna narediti, da zaščiti svoje interese. Kakšna
sredstva uporabljajo, da uničijo vse tiste, ki preveč govorijo. Pa sem se vseeno odločila za
to pot resnice, ker verujem, da je nad nami vsemi le sila vesolja, ki bo odločila kaj je prav
in kaj ne.
Vprašala sem jih in sprašujem vse okoli sebe, kakšna je razlika med katoliškim župnikom,
ki ga povabijo, da blagoslovi odpiranje banke, tovarne ali otroškega vrtca in šamanom ali
nekim drugim duhovnim človekom. Edina očitna razlika je v tem, da katoliški svečeniki
delajo in delujejo v »podjetju« kateremu na čelu sedi Sveti oče papež, kateremu celo kralji
poljubljajo roko. Drugi duhovni ljudje, ki nimajo »sreče«, da delajo v tako dobro organiziranem koncernu kot je Katoliška cerkev, imajo pa čista znanja, s katerimi so že velikokrat
pomagali v mnogih primerih, ko so odpovedale vse resne znanosti.
Pravijo, da v stiski hudič tudi muhe je. Ko gre za lastno življenje ali za življenje njegovih
najbližjih, ko odpovejo vsa znanja konvencionalne medicine, se tudi profesorji medicine
obrnejo na šamane in primitivne zdravilce. Žalostno, pa je predvsem to, da ko so enkrat
čudežno ozdravljeni, ne stopijo pred javnost in ne povejo resnice o ozdravitvi bolezni.
Enako je z zdravljenjem in čiščenjem energij.
Ali se res lahko slepimo in verujemo, da je energetsko polje francoskega ljudstva bilo očiščeno, ko je Francija postala članica EU. Ali zamižimo pred dejstvom, da je v to skupnost
prinesla tudi svojo karmo z vsemi madeži, ki niso bili očiščeni. Prepričana sem, da je z vstopom v EU tudi Francija kot vse ostale države članice dobila priložnost, da marsikaj popravi.
Del energetskega čiščenja je tudi to, da so vsa dejanja, ki jih opravijo predstavniki posameznih članic namenjena le za višje dobro vseh ljudi. Dokaz, da se ne ravnajo po ključu
pravilno-pravično je tudi ta, da je bila prav Francija pobudnica krvave vojne v Libiji.

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

združimo se v velikem objemu 14.2.2013

75

Človek misli, da se karmične zadeve brišejo z enostavnim pritiskom na tipko »delete« v
računalniku. Ko ﬁzično telo nekega človeka opravi svojo funkcijo, živa energija odide nekam na varno in čaka, da se bo ponovno vrnila, ko bodo za to ustvarjeni kozmični pogoji.
S ﬁzičnim telesom, ki ostane na zemlji, se potem ukvarjajo njegovi svojci ali družba, če
umrli nima svojih sorodnikov. To pomeni, da je energija živa in je kot takšna neuničljiva. Ko
govorimo o čiščenju energij, moramo spoštovati zakon vzroka in posledice.
Vsi poznamo Napoleona preko zgodovine, kot velikega imperatorja. Verjetno niti francosko
ljudstvo ne pozna resnice, da si je Napoleon denar za ﬁnanciranje svojih vojn izposodil od
bankirjev pod morilskimi pogoji, enako kot je to storil angleški kralj. Dejstvo, da je bil Napoleon nizke rasti, me lahko prepriča, da je imel velike apetite in sanje in se je videl na vrhu
piramide sveta. Še bolj pa verjamem, da je ideja o vojni zrasla na zelniku bankirjev in da je
»veliki« Napoleon bil le marioneta ﬁnančnih mogotcev, enako kot so to danes voditelji vseh
članic EU, ki iz ozadja le slepo izpolnjujejo ukaze mogotcev iz sodobne zgodovine.
Krvav račun za Napoleonove vojne je bil visok in plačalo ga je francosko ljudstvo enako kot
tudi danes posledice vseh zakulisnih iger plačujejo mali ljudje v vseh državah članicah EU.
Režiserji »političnega šova« pod imenom EU sedijo v mehkih foteljih in iz njihovih debelih,
požrešnih riti kukajo ven le ubogljivi in ponižni. Sedaj je že znano, da tisti, ki ne ubogajo
letijo.
Predčasne volitve so se pokazale kot eﬁkasen način za kaznovanje tistih, ki skušajo narediti
nekaj, kar ne ustreza modelu: Španija, Grčija, Slovenija in kdo je naslednji. Velike spremembe na politični mapi se dogajajo s spretno uporabo besed »terorizem« preko medijev
in pri tem večina ljudi ne ve, da so edini teroristi, ki se jih moramo bati, ravno osebe, ki nas
opozarjajo na nevarnost teroristov. Mediji, ki so tudi le marionete ﬁnančnih mogotcev, so
že poskrbeli, da smo že skoraj vsi le talci ﬁnančne elite.
Če pogledamo karmični disk Nemčije, na katerem med ostalimi madeži, leži 18 milijonov
žrtev iz druge svetovne vojne, je težko pričakovati, da se je Nemčija »očistila« le s tem, da
zelo podpira Katoliško cerkev. Niso skrivnosti, da nemški narod iz svojih davkov prispeva za
potrebe Katoliške cerkve več kot 14 milijard EUR. Pri tem niso izjema niti tisti, ki so izstopili
iz njihovih vrst niti predstavniki ostalih religij.
Koliko so vredna človeška življenja? Ali je sploh možno postaviti tarifo, po kateri se lahko
kupi odpust grehov? Pri Katoliški cerkvi pa je to možno. Že od 15 stoletja cerkev prodaja
odpustke grehov. Predvidevam, da je za cerkev boljše, če ima vernik več grehov, saj tako
cerkev lahko več zasluži. Mogoče je grehe možno tehtati kot meso ali sadje, v kilogramih.
Vsaka članica ima svojo karmo in vsaka od njih bi morala biti očiščena, da bi EU zaživela
polno življenje. Ni čudno, da ima sam euro kot skupna evropska valuta tako slabo karmo.
Uvedba eura je osiromašila vsako državo in kvaliteto življenja ljudi v vsaki državi spravila
na nižjo raven.
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Če pogledamo zgodovino Španije od 15. stoletja naprej, so vsi grehi, ki so obremenili njen
karmični disk povezani s Katoliško cerkvijo. Verjetno je korito oceanov premajhno, da se
napolni s krvjo pobitih Indijancev, ki so živeli na področjih Južne Amerike. Kakšno karmo so
zapustili svojim dedičem španski katoliški kralj Fernando in njegova soproga Isabela Katoliška, ki je poslala Columba v Ameriko? Samo na področju sedanje Mehike so v stotih letih
zmanjšali število Indijancev od 25 milijonov na 1 milijon. Koliko milijonov ljudi je plačalo s
svojimi življenji, da se je Katoliška vera naselila in da je njen vpliv tako utrjen na področjih
Južne Amerike? Še danes niti španska država niti katoliška vera nista naredili ničesar, da bi
popravili svoje grehe in da bi očistili karmične madeže.
Nemogoče je, da so Konrad Adenauer, Jean Monet in Robert Schumann, ki so idejo o združeni Evropi udejanjili, res imeli iluzijo, da je možna politična in gospodarska združitev na
drugačnih osnovah, kot je bil izdelan model ZDA.
Ali bo ljudstvo Amerike kdaj izvedelo pravo resnico o tem, kakšno je bilo ozadje zgodovinskega trenutka, ko je leta 1913 državni kongres ZDA predal upravljanje in nadzor nad
ﬁnančnim sistemom privatni banki?
Zato so pa znane posledice tega dejanja. Danes Banka zveznih rezerv FED v Ameriki upravlja vse bančne posle vključno s tiskanjem denarja. Očitno upravljavcem FED-a ni cilj, da bi
poprečni Američan razmišljal in ocenjeval zakaj večina denarja iz naslova davkov odhaja za
plačilo obresti. Očitno je, da ni bilo vse narejeno po ključu PRAVILNO – PRAVIČNO, če dolg
Amerike znaša 10.000 milijard dolarjev.
Koliko znaša celotni dolg držav članic EU? Ali res vsi verjamemo v dobre namene te skupnosti? Kdo je tisti glavni upravljavec, ki postavlja tako slabe predsednike, ki peljejo svoja
ljudstva v prepad? Pravijo, da smo civilizirana družba, na višku svojega tehnološkega razvoja???!!!! Imamo kakšne dokaze, ki bi nas prepričali, da to ni res?
Mogoče zato, ker preko svoji legitimnih predstavnikov »civilizirano« sprejemamo nadzor
nad našim delom in vrednotenjem našega dela. Ali smo civilizirani zato, ker nimamo svojega lastnega denarja, ki ni obremenjen z obrestmi iz preteklosti. Ali smo »civilizirani«
zato, ker zatiskamo oči pred resnico, da smo izdajalci samih sebe, ker se ne upamo javno
podpreti posameznih karizmatičnih ljudi, ki se pojavijo na političnem nebu in nam s svojimi programi ponujajo rešitve.
Ljudje se združujejo predvsem zato, da bi lažje in boljše živeli. Ali so narodi v EU res boljše
zaživeli? Zbudi se evropski človek! Podpri svoje pametne, razumne in dobre ljudi. Če euro
ne bi bil obremenjen z obrestmi, bi služil evropskemu človeku in ne le peščici ﬁnančnih
mogotcev, ki imajo nadzor nad vsem, kar ima bazni pomen za človeka.
Ne morem verjeti v dobre namene voditeljev EU zato, ker je vsak dan bolj očitno, da niti
ena mala članica nima ne ﬁnančne in ne politične neodvisnosti. Izgublja svojo nacionalno
in kulturno identiteto. Globalna politika sili vse članice k vzpostavitvi enotne, velike skuzdružimo se v velikem objemu 14.2.2013
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pnosti, ki naj bi služila samo enemu gospodarju: njegovemu visočanstvu denarju. Pri tem
je pozabljeno, da je združena Evropa sestavljena iz združenih ljudi, ki imajo dušo, srce,
potrebo po imeti družino, dom, otroke.
Ko sta bila na svetu samo dva človeka, ki sta živela skupaj, se je eden od njiju moral podrediti drugemu, oziroma le eden od njiju je lahko bil »glavni«. Na vrhu piramide je vedno
prostora le za enega. Verjamem pa, da so obdobja v življenju ljudi, ko je več posluha za
dialog, ko so na oblasti bolj zdrave energije, ki imajo več plemenitih lastnosti in ko splavajo
na površje karizmatične osebnosti, ki za seboj potegnejo ljudske mase.
Ali ni želja po ustvarjanju velikega imperija stara toliko kot je star človek? Kakšna je razlika
med rimskim, avstro-ogrskim, angleškim, ameriškim ali katerim drugim imperijem, razen
da so bili osmišljeni v nekem drugem zgodovinskem obdobju? Iz tega izhajata dve resnici. Prva je, da nobenemu do sedaj ni uspelo podvreči si vsega svetovnega prebivalstva in
doseči končnega cilja, da je ves svet ena sama svetovna država z eno valuto, eno vlado in
eno vojsko. In druga resnica je, da so bili vedno vsi imperiji ne glede na svojo moč ujetniki
denarja. Vsem je bil skupni ječar denar.
Jaz verjamem v dobre namene idejnih vodij, Konrad Adenauer, Jean Monnet in Robert Schuman. Verjamem in vem, da v EU še živijo karizmatični ljudje, ki bi znali naučiti ljudi, da
z ljubeznijo in s srcem pomagajo, da EU zaživi v pravem in v poštenem duhu. Eden od njih
je profesor dr. Juan Rubio Conto, ki že od začetka prve ideje sledi EU. Verjamem, da to ni
naključje, da je ravno Španec veliki ﬁlozof, ki je vse svoje življenje posvetil ﬁlozoﬁji kako
bi se morala združevati EU. Njegova vizija je, da bi se evropske države morale združevati
najprej preko umetnosti in kulture in šele potem politično in gospodarsko.
Če EU želi preživeti, mora najprej poiskati način kako bo nepošteni, neučinkovit obstoječi
družbeni sistem spremenila v bolj poštenega. Spremembe se morajo začeti s spreminjanjem odnosa do služenja in razporeditve denarja.
Pri vseh spremembah, ki so potrebne, je nujno upoštevati pravilo, da reakcija ne sme ogroziti akcijo in obratno. Ustvarjanje EU je podobno ustvarjanju skupnega gospodinjstva med
moškim in žensko. Ko se enkrat par vseli v skupno stanovanje, ga mora tudi s skupnimi
močmi vzdrževati ﬁnančno in ﬁzično.
Če stanovanja od samega začetka redno ne čistimo, niti ne plačujemo obratovalnih stroškov, pride čas, ko ni več niti čiste posode niti posteljnine. Smeti ležijo povsod, ustavljena
je dobava elektrike in vode in konec je tudi vseh ostalih privilegijev modernega človeka
(internet, tv, telefon, časopis…).
Sta dva načina, da se lotimo problema: da začnemo temeljito in konstruktivno čistiti stanovanje ali da ga zapustimo in zadevo čiščenja prepustimo drugemu. To se je zgodilo z
združeno Evropo. Začela se je dušiti v svojih lastnih smeteh, ki jih je ustvarila z neučinkovito in napačno zastavljeno politiko.
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EU ima trenutno velik presežek v osnovnih potrebah njenega prebivalstva, kot pa ima
lastnih kapacitet za servisiranje teh potreb. Vzrok razvoja v človekovi zgodovini je vedno
presežek nečesa. Če je bilo vse narejeno pravično in pravilno, se ta presežek uporabi za
nadgradnjo višje ravni človekovega razvoja in življenja. Če pa je učinek nasproten, kot je to
sedaj v EU, je malo verjetno, da naslednji korak ne bo hitri zlom te zgradbe.
Če bi se ﬁnančna elita umaknila in prepustila vodenje pametnim, dobrim in razumnim ljudem,
ki bi ravnali po vzorcu pravilno in pravično, bi EU lahko pokala počasi po enakih šivih, ki so jo
spojili. Na ta način bi ustvarjala nove in zdrave pogoje, po katerih bi se nanovo lahko sestavila.
Ko pogledamo zgodovino velikih imperijev vidimo, da se niti eden od njih po padcu nikoli
več ni dvignil na raven iz katere je padel. Ne bi bilo dobro, da se enako zgodi z EU, ker bi to
pomenilo veliko izgubo za vse članice. To bi pomenilo uničiti vse napore, ki so bili vloženi
v združitev. Vse članice bi se sedaj morale trezno, resno in predvsem pošteno soočiti s celotno problematiko in v duhu višjega dobrega, poiskati najmanj boleče rešitve za vse ljudi.

20. KAKO BI BILO DOBRO ŽIVETI V SOŽITJU Z VSEM KAR JE OKOLI NAS?
Ko tolmačim astrologijo iščem najprej dobre aspekte in svetujem klientu naj okrepi in
transformira energijo, ki je močna in zdrava, da bi lažje premagal tisto energijo, ki je šibka
ali negativna. Vse kar imamo v našem horoskopu, nikdar ne more izginiti, le z dobrim poznavanjem naših lastnih kapacitet se lahko preoblikuje v kreativno energijo.
Odgovori na vsa moja vprašanja izhajajo iz enake osnove kot vsa moja vprašanja. Človek
je narejen iz enaka testa kot je Vesolje in vse ostalo, kar ostaja na tem svetu je narejeno iz
enakega testa. Vesolje izvira iz enake snovi kot človek.
V Vesolju neprestano nastajajo neke nove oblike in stare izginjajo, vendar vedno vse nastaja iz istega testa. Tako kot ne obstaja zgornja meja kaj je vse možno narediti, ne obstaja niti
spodnja meja. Pri vsem je pomembno le to, da se človek odloči, da bo dober in da bo delal
v dobro vseh ljudi in ne samo za svoj želodec.
Jaz globoko verjamem, da je prišel čas, ko se bodo pričeli spreminjati tudi tisti, ki jih imenujemo ﬁnančna elita ali ﬁnančni lobiji. Tudi oni so narejeni iz enakega materiala kot je
vesolje. Ne glede na to kaj sedaj delajo in kako ravnajo, se ne bodo mogli upreti spremembam katere od človeka terja vesolje. Ni pomembno, da stvari ne razumemo in jih zato ne
moremo razložiti na neki razumni ravni. Pomembno je le to, da se bodo v letu 2012 dogajale nenavadne spremembe tudi v vodstvu EU in na vseh drugih celinah.
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V vesolju je še vsega dovolj in TIN (vesoljna inteligenca) je prisoten v vsakem človeku. Lahko se izčrpajo zaloge nafte ali drugih energetskih virov na katerih trenutno temelji sedanja
tehnologija in zaradi katerih se še vedno odpirajo vojna žarišča. Lahko se izčrpajo rudniki
zlata, diamantov in srebra. Nikdar pa se ne morejo izčrpati viri energije, ki so shranjeni v
človekovih možganih, ker so povezani s kozmično energijo, ki je neizčrpna. Ko poslušamo
kakšne neučinkovite, nepravilne, nepoštene in nepravične ukrepe sprejemajo v EU sta naš
prvi impulz jeza in gnev. Tudi občutek nemoči, da ne moremo nič spremeniti, ker smo
samo igrače v njihovih rokah.
Pa ni vse tako kot se zdi na prvi pogled. Ta svet ni enak kot je bil v času rimskega ali angleškega imperija. Med sedanjimi voditelji v evropskih državah so tudi posamezniki, ki so
ozaveščeni in ki želijo, da bi ta združena Evropa bila drugačna. Vendar se zavedajo, da so
ta trenutek bolj koristni, če so tiho in če ostanejo na teh funkcijah, kot pa da razkrinkajo
in obelodanijo vse nečedne poskuse, da se EU zadrži v obstoječi obliki in pod vsako ceno.
Ko bo napočil trenutek se bomo vsi združili. Dva tisoč let je trajalo, da je človeštvo ujelo
pravi veter in se napotilo nazaj k križišču, na katerem so napačno zavili na temno, stransko
cesto. Kozmična inteligenca se je ponovno odzvala na potrebe svojega varovanca – človeka
in ga podpira na poti kolektivne transformacije.
Od EU kot skupnosti se pričakuje, da s svojimi programi postane koristna za vse svoje
članice. Preden pa se bo to zgodilo, bo nujno opraviti inventuro vsega kar je bilo do sedaj
narejenega. To ni samo inventura za obdobje od ustanovitve EU do danes. To je inventura
za vse nerazčiščene karmične odnose in plačilo vseh karmičnih dolgov.
Tudi vsak od nas bo moral narediti inventuro za svoje sedanje življenje. Vesolje se je naveličalo
čakati, da človek sam očisti svoje življenje. Ker je energija neuničljiva, lahko le spremeni svojo
obliko. Kakšna bo nova oblika, nam bo določil Uran v času svojega bivanja v znamenju Ovna.
Ker je horoskop živa stvar, vse kar je nakazano v horoskopu v roku trajanja enega življenja
se zve, ko ﬁzično telo odpove svoje sodelovanje, živi energiji, ki ji rečemo Duša. Ko odide iz
svojega zadnjega prebivališča - ﬁzičnega telesa, se vrne tja od kod je prišla in s seboj odnese poročilo o tem kaj vse je naredila in katere naloge je opravila v tem življenju. Recimo
tem poročilu življenjska bilanca.
Odvisno je od rezultatov, ki so bili doseženi in kaj je bilo zapisano v otvoritveni bilanci, kaj
se bo s to živo energijo- Dušo- dogajalo naprej. Potek novih dogajanj je odvisen od hitrosti
gibanja planetov v naši galaksiji. Na to vplivajo predvsem vplivi počasnih planetov. Zato
se imenujejo počasni, ker zaradi njihove velike oddaljenosti od Zemlje tudi njihova živa
energija dolgo potuje do človeka in traja dolgo, da njihov vpliv doseže človekov horoskop.
Za to dogajanje Vesolje nima ureditvenega družbenega sistema,kot ga poznamo na našem
planetu. Nima uradnikov, bankirjev in svetovalcev. Vesoljne bilance ni mogoče ponarediti
in prilagajati situaciji ter lastnim in individualnim potrebam - kot se to počne na Zemlji.
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Ciklus 2000 let - računano po načinu vrednotenja časa po sistemu, ki ga uporabljamo na
našem planetu - je neko okroglo obdobje, ki se ujema z gibanjem določenih planetov iz
naše galaksije kakor tudi iz sosednih galaksij. Takrat tudi vesolje naredi svojo bilanco, v
katero so vključene vse energije, ki so že vsaj enkrat prebivale na Zemlji.
Njihovo število, ki je v ciklusu gibanja, je vedno enako in se ne spreminja. Toliko, kolikor
jih je bilo pred 2000 leti, jih je tudi danes. Ena energijska enota ali Duša se lahko aktivira
neštetokrat, oziroma tolikokrat, da doseže čistočo. Ko enkrat to doseže, se shranjuje v neko
višjo dimenzijo in jo nadomesti druga energija, ki začenja svojo pot očiščenja.
Zlato,srebro in diamanti so oblike takšne čiste energije. Obstaja še mnogo takšnih oblik, katere bo človek odkril, ko bo njegova zavest za to pripravljena. O tem bom pisala v naslednji knjigi.

21. V VSAKI ROKI JE ČAROBNA PALICA ZA REŠITEV ČLOVEŠTVA
Še vedno skoraj celotna tehnologija na Zemlji temelji na zalogah nafte, črnega zlata in
s tem balansira politično in gospodarsko stabilnost držav in narodov. Če bi se spoštovali
naravni zakoni, bi velikim režiserjem vojnih žarišč moralo postati jasno, da se borijo za
napačno zlato. Človeštvo je že preraslo to stopnjo in se pripravlja za naslednjo dimenzijo.
Povsod okoli nas so viri energije, ki jih človek sicer zaznava, vendar jih ne zna razložiti in
posledično jih tudi ne more zasužnjiti niti si jih podrediti. Ko 21. marca Sonce pride v znamenje Ovna, se začne pomlad. Sončna energija sproži proces prebujanja bilijonov milijard
semen, ki skalijo in začnejo svojo življenjsko pot. Koliko energije je potrebno, da se te operacije izvedejo! Koliko vojn bi morali zanetiti predstavniki velikih sil, ki se paranoično borijo
za nafto, če bi od njih bilo odvisno, ali se bodo semena pognala v svojo bitko!
Na tem principu temelji menjava poletnih časov in le-ta predstavlja temelje za normalni
pretok energije, ki povezuje vsako človeško bitje z vesoljem. Če bi se človeštvo zavedalo, kakšno škodo smo naredili z umetnimi posegi s tem, da naravi vsiljujemo hitrejše premikanje
te naravne ure, bi takoj ustavili vse dejavnosti.
Na enakem principu delujejo tudi človekove misli. To je moč o kateri govorim in pišem,
ko predlagam,da se začnemo združevati preko objemov. Moč pozitivne človekove misli je
enaka moči sile, ki spomladi požene semena v novo življenje. Res je, da samo en objem
ne more rešiti prihodnosti našega planeta, saj tudi samo ena lastovka ne prinese pomladi.
Ampak pomembno je odločiti se in začeti. Moj veliki učitelj, ﬁlozof profesor Juan Conto mi
je nekoč rekel: Karkoli želiš narediti, najprej je potrebno zanositi. Če se bo to, kar si zanosila
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rodilo čez 9 mesecev, si zanosila otroka. Če se bo rodilo čez 13 mesecev,si zanosila osla in
če se bo rodilo čez 2 leti, si zanosila slona.
Ko pa gre za inventuro, ki jo dela Vesolje, le ta prav gotovo ne bo opravljena ne da bi v to
bila vključena predvsem katoliške vera in njen sedež v Vatikanu. Saj je tudi naš ciklus 2000
let vezan na rojstvo Jezusa Kristusa, ki ga je vesolje takrat ustvarilo in poslalo kot pomoč
človeštvu, da stopi na pravo pot. Ravno katoliška vera je zlorabila njegovo prisotnost in je
edina odgovorna, da se je vera spremenila v farso, ki je sama sebi namen.
Za srečanje z bogom človek ne potrebuje posrednika. Ko bomo to dojeli, bo nekaj milijonov
duhovnikov ostalo brez službe in se bodo tudi oni napotili na borzo dela za brezposelne.
In če bo Katoliška cerkev vrnila vse v 2 000 letih naropano bogastvo, bo zadostovalo za
njihova nadomestila in še za pomoč milijonom ostalih brezposelnih.
Že dolgo ni več skrivnost kdo je med najbogatejšimi na svetu. Lahko se utišajo govorice, lahko
se demantirajo »laži« in se ljudstvu postreže s podatki, ki ustrezajo katoliški cerkvi, vendar
glas je že spuščen v eter in ga ni možno več ustaviti. Ko voda prvič najde svojo pot je samo
vprašanje časa, kdaj bo najmočnejši nasip popustil - ne glede na to, koliko ga popravljajo.
Ali si lahko predstavljamo, kakšno škodo sedanjim rodovom je naredila bela rasa z holokavstom Indijancev? Kako so jih pobili in izkoreninili. Prav gotovo jih niso niti » božali niti
razvajali«. Zaradi česa so jih pobijali? Zaradi rumenega zlata.
Takrat zlato, danes nafta in jutri neka drug snov, čista snov, ki nastaja ko se energija prečisti. Te drage kovine in elementi so energije, ki jih v človeku imenujemo Duša, ki se po tolikih
in tolikih inkarnacijah očistijo in jih samo vesolje shrani nekje na Zemlji.
Zakaj so vse stare civilizacije iz zlata delale kipe svojih božanstev? Ker so to čiste energije,
in kot takšne so resnično pomagale ljudem njihovega časa. Oltarji, ki so narejeni iz naropanega zlata Indijancev imajo krvave sledi, zato ne morejo pomagati svojim vernikom.
Vsi južnoameriški narodi so bili žrtve pohlepa in požrešnosti evropskih kraljev. Ko so topili
zaklade Peruanskih Indijancev je kronist zapisal, da so zlatarji iz vse dežele noč in dan ves
mesec topili samo eno posodo. Zlato, ki so ga dobili s topljenjem le ene posode je bila
ocenjena na 1,326.539 zlatih pezosov, kar ustreza današnjim ca. 450.000.000 EUR.
Samo ena posoda je toliko tehtala. Koliko takšnih posod so odnesli s seboj v Evropo in
vgradili v cerkvene oltarje? Kako naj se bog odzove na prošnje vernikov, ki molijo pred oltarjem katedrale v Sevilli, katerega so pozlatili z 20 tonami zlata, politega s krvjo Indijancev?
Od cca 4 milijonov Indijancev, koliko jih je živelo v mejah na področju cca 500 km2 v Južni
Ameriki je 90% njih postalo žrtev genocida v 12 letih od prihoda Kolumba. Pobili so jih z
meči, sulicami, žive zažgali, nabili na kole…. Vsaka misel o trpljenju teh ubogih ljudi me
spravi v jok. Zaradi njih nisem tiho in tudi zaradi njih pišem, ne glede na to, da se zavedam,
da lahko tudi mene »hitro utišajo«.
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Če se cerkveni možje sprenevedajo in imajo slab spomin, vesolje je vse zabeležilo v svojih
arhivih. Vsak dan jih hitreje odpira in čisti na svoj način.
Ko se iščejo rešitve za krizo, bi bilo dobro razmisliti o tem, da se najprej spremeni podoba
skupne valute. Euro ima krvavo karmo in je nujno potrebno poiskati novo ime in novo podobo. Na lepih srebrnih monetah iz Fokeje in Mitilene so bili relieﬁ boginje ljubezni Afrodite
in pesnice Sapfe.
To so bila simbolična sporočila, da nad srečo denarja vedno bedi sreča zaradi ljubezni in
lepote. Ali bomo ljudje končno dojeli, da je to in pravica in potreba vsakega človeka?
Objem je brezplačen in ne dvomite, da topla misel, beseda in objem lahko naredijo več kot
vsi varčevalni ukrepi in zakoni. Naredijo več, kot vsi veliki in pametni, dokler imajo zaščito
denarja. Pravi mesija ne potrebuje nikakršnih zunanjih obeležij, niti oltarjev iz zlata niti
bleščečih oblačil.
Sveti možje nas bodo prepričali v svojo svetost, ko bodo bosi in s palico šli po svetu in ljudi
učili vere, tako kot je to storil Jezus Kristus. V vsaki žuljavi topli roki delavca in kmeta je
čarobna palica za rešitev človeštva. In vsaka mehka dlan v žametni rokavici cerkvenih mož
skriva novo jekleno past za svoje vernike.

Nagrado za svoje delo avtorica podarja Društvu za zaščito človekovega dostojanstva in
boljšo kvaliteto življenja »APIS« za podporo izvedbe projekta »Objemi me in stopi naprej«
14.2.2013.

Knjigo lahko kupite v trgovini »Ekovita« na Celovški 142 v Ljubljani –www.ekovita-fruteria.si
preko spletne strani: www.objemimeinstopinaprej.si
mail: astroanama@amis.net
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