F ORMULE

ZA ZDRAVJE

V

{tiridesetletni astrolo{ki praksi
je Ana Malenica, s specialnimi
znanji astromedicine, mundane in poslovne astrologije ter s svojo tanko~utno intuicijo, mnogim odprla globlje vpoglede v ‘ivljenje na osebnem,
poslovnem, gospodarskem in dru‘inskem podro~ju. Z informacijami iz nezavednega pomaga ljudem odkrivati skrite zapise, da se la‘je uskladijo s svojo
du{o. V petdnevnem bivanju v onostranstvu, ko je pred dvema letom po
miokardnem infarktu padla v komo,
ravno v obdobju intenzivnega raziskovanja mo‘nosti za izra~un osebne kozmi~ne kode za celi~no zdravljenje, je
dobila vrsto pomembnih sporo~il. Med
njimi je bilo tudi razkritje formule za
izra~un kozmi~ne kode. Izku{njo »intenzivne u~ne ekskurzije«, kot pravi
temu svojemu bivanju v svetu du{,
opisuje v svoji knjigi Du{a na razpotju.
Z njo se je pogovarjala Taja Vetrovec.
Zakaj ste »pri{li« nazaj?
Na prvi mah se mi je zdelo najpreprosteje, da ostanem tam. Ko se mi je razgrnila celotna slika posledic take odlo~itve
za moja prihodnja ‘ivljenja, pa tudi za
‘ivljenja tistih, ki sem jih pustila tukaj,
pa je to zahtevalo mojo vrnitev. Nekatere nedokon~ane naloge, ki jih moram
opraviti tukaj, so povezane z dru‘insko
karmo, nekatere z mojim {ir{im poslanstvom. Zdaj vem, katere naloge so
prednostne in katere lahko opustim, da
se zgodijo kdaj kasneje v mojih prihodnjih ‘ivljenjih.
Kaj je va{a naloga?
Prva naloga, opravljena, je izid knjige
Du{a na razpotju. Za~ela je nastajati po
prebuditvi iz kome. Vrnila sem se, da
popravim nekatere napake iz preteklosti
in opravim sprejemni izpit v vi{ji razred
v naslednjem ‘ivljenju.
Kaj je bilo najva‘nej{e do‘ivetje?
Sre~anje z mojo pokojno mamo. Nejasen
odnos med nama je bil najmo~nej{i vir
mojih bole~in. Zamere, ki me je glodala
zaradi njene zapustitve, v tem svetu
nisem mogla in znala razre{iti; ni mi bilo
dano vedeti to, kar sem spoznala tam.
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Kozmi~na koda za zdravljenje du{e in telesa

Formule za zdravje
To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj
se mi je moralo to zgoditi.
^emu formula za izra~un kozmi~ne kode?
Celotno vesolje je ena velika matematika,
zakladnica znanja in informacij, kjer je
vse o{tevil~eno. V tej mre‘i ima vsak od
nas svojo kodo. Formule obstajajo za vsako bolezen in za vsakega ~loveka posebej.
V ~em je druga~nost v primerjavi z
obstoje~imi zdravilnimi kodami?
Obstajajo sedem-, osem- ali devet{tevil~ne kode za vsako bolezen. Meni to nekako ni {lo v ra~un; vzroki bolezni niso pri
vseh ljudeh enaki. Tudi vsak mobilni
telefon ima spominsko kartico s PUK
kodo in PIN kodo. Podobno je pri ljudeh. Lahko imamo enake simptome iste
bolezni, ampak imamo razli~na telesa,
preteklost, usodo. Vzroki za isto bolezen
so lahko razli~ni, zato so tudi formule za
zdravje razli~ne. S formulo, ki mi je bila
razkrita, lahko na podlagi znanja astrologije, saj tudi vsak planet nosi svojo kodo,
dobim za vsak posamezen primer ustrezno kombinacijo {tevil. To je osebna kozmi~na koda za celi~no zdravljenje – za

Se s pomo~jo formule izognemo te‘avam?
Veliko te‘av si nakopljemo sami, ker ne
poznamo sebe in niti ne vemo, kaj je za
nas dobro in kaj ne. ^e dobro poznamo
svoje energijsko polje, vemo, kako naj
vstopimo vanj. Ko govorimo o mobitelu,
lahko to vsi razumemo; imamo PUK in
PIN kodo in ~e aparat ugasne, ga lahko
s tema kodama ponovno aktiviramo. Ko
govorimo o kozmi~nem polju, pa to zveni kot znanstvena fantastika. V resnici
pa gre za popolnoma enak princip. Pri
ljudeh prepoznam njihove energijske
potenciale, njihova {tevila in se{tevke,
potem ta podatek po formuli, ki sem jo
dobila, reduciram do trimestnega {tevila, ki se zaklju~i z ni~lo. Ko tak{no
kodo vklopimo v iskanje re{itve, pridemo do zdravega biopolja. Tako uravnovesimo kozmi~ne sile v sebi. Misli ves ~as
in od vsepovsod vdirajo v na{e polje. ^e
se tega zavedamo in se znamo pravilno
naravnati, sprejemamo samo tiste, ki jih
‘elimo. V mo‘ganih so shranjeni programi, aktivira pa jih nekdo ali nekaj od zunaj. V tem je ta zakon privla~nosti. V~asih so nekateri programi tako globoko
v na{em nezavednem, da ne prepoznamo razloga, zakaj se nekaj dogaja. Tudi
~e smo pozitivni in delavni in se trudimo, nam v~asih ne uspe. Obi~ajno je to
povezano z drugim na~rtom, ki ga ima
za nas vesolje. Ko s kozmi~no kodo aktiviramo svoje prave programe, se uskladimo s tem na~rtom.
Taja Vetrovec

Formule obstajajo za
vsako bolezen in za
vsakega ~loveka posebej.
te‘ave fiziolo{ke ali psihi~ne narave, pa
tudi finan~ne, poslovne in druge.
Od kod dobivate kombinacije {tevil?
Od nekdaj me spremlja prisotnost angela vodnika. V onstranstvu sem prepoznala glas, ki mi je ‘e ves ~as govoril in
me vodil, v glasu svoje pokojne mame.
Tja sem morala odpotovati tudi zato, da
se je razjasnila njena prava vloga v mojem ‘ivljenju. Prek nje dobivam vse pomembne informacije za zdravljenje. Od
tam je pri{la tudi formula. Ves ~as mojega bivanja tam me je ona vodila in tudi
povezovala z dogajanjem na tej strani,
saj sem bila ves ~as na teko~em tudi s
tem, kaj se dogaja okoli mene v bolnici.
Na katerih podro~jih deluje koda?
Na vseh. Moje posebno specializirano
podro~je pa je poslovna astrologija. Na
tem podro~ju bele‘im vrsto dobrih odlo~itev v slovenskih poslovnih, gospodarskih pa tudi politi~nih okoljih.
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Astrologinja Ana Malenica je tudi avtorica knjige Du{a na razpotju (na voljo je na Misteriji.si).

FORMULE ZA SRE^O – predavanja
in individualna svetovanja vodi Ana
Malenica dvakrat na mesec do konca leta. To~ne datume in naslove predavanj najdete na strani 8 v tej reviji.
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