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Tisti, ki hoče videti, 
bo sedaj videl. 

Tisti, ki hoče zrasti, 
bo sedaj zrasel. 
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UVOD

Danes bomo začeli s simboliko leta in vse skupaj primerjali z letom 2022. Nato bomo šli čez 
potencialne opise energije leta, feng shui in osebne elemente. Dobro je, da si sprintate svojo 
Bazi karto in poiščete 4 stolpce – uro, dan, mesec in leto. Tukaj poiščite stolpec dneva zgoraj, 
kjer bo napisan element in to pomeni kateri je vaš gospodar dneva. 

Povezava do Bazi karte: https://bazibz2023.masteryacademy.com/Default.aspx

KDO JE PRIMOŽ?

Primož je spoznal Taoizem pri 19. letih, nato začel brati Mantakove knjige in delati Tai chi. 
V zadnjih 10 letih se je izobraževal o Taoizmu iz različnih virov. Prav tako te stvari živi – lovi 
sončni vzhod, luno… To je osnova, ker gre za naraven ritem. V dnevu imamo 24 ur, ki se 
spremenijo v 12 zemeljskih vej, kar je tudi del Bazi astrologije in Feng shui-ja. Vse skupaj ni 
nič zakompliciranega, treba je samo slediti časovnemu aspektu, kar pomeni, da vstajamo 
ob uri, ko se vstaja, da jemo ob pravilnih urah in prav tako da gremo ob pravem času spati. 
Treba je živeti čim bolj preprosto in sproščeno življenje ter delati čim več stvari, ki nas veselijo 
in zadovoljujejo. 

Primož je dobrih 15 let nazaj spoznal 5 elementov. Ko je vzel v roke 600 strani debelo knjigo, 
je čez par let ugotovil, da se da iz tega marsikaj videti. Od tu naprej je začel raziskovati še 
globlje. S preprostimi stvarmi si lahko res izboljšamo življenje. Ljudje vemo veliko stvari, a 
se nismo naučili nekaj najbolj osnovnega – to je vpliv prostora in časa. Metafizika je veda 
o 3 vplivih: nebo, človek, Zemlja. Predstavlja čas, astrologijo in človeka kakor medicino, oz. 
Taoizem kot kultiviranje in Zemljo kot prostor. V te vplive smo vpeti. Razumevanje tega nam 
pomaga izboljšati kvaliteto življenja, tako, da ga razumemo in naredimo boljše odločitve. 
Metafizika pomeni razbrati občutke, ki se bodo zgodili v določenem času. Z občutki se bodo 
začele pojavljati misli. Misli bodo postale odločitve. Odločitve bodo postale akcije in ta bo 
postala rezultat. Delo je v resnici vletavanje v občutke človeka in pridobiti občutek, kaj se 
lahko s temi vzorci zgodi v mislih, kaj bodo odločitve, kaj bo akcija in kaj bo rezultat. Če 
vstopimo vmes, lahko začnemo manevrirati tok. 

Dokler vidimo, da je nekaj dobro in nekaj slabo, 
še nismo razumeli veliko v življenju. 

Energije obstajajo, na nam pa je kako jih bomo sprejeli in kaj bomo z njimi naredili. Nekaj 
kar naj bi bilo »neprijetno«, je lahko izziv in nekaj za »izboljšati«. Ko smo v dobrem stanju, 
nebo prevaja njegovo blagostanje skozi nas. Kadar pa smo v izzivih in težkih obdobjih, pa 
nas nebo dela močnejše, zato, da bi se razvili ter postali boljši in močnejši ljudje. 

KAKŠNO LETO NAS ČAKA?

Pred nami je leto vodnega zajčka, kar pomeni, da imamo zgoraj element vode, spodaj pa 
zajčka, ki predstavlja rožo. Lani je bilo leto vodnega tigra, tako, da je bila zopet voda in les. 
To je bilo leto podobnih elementov, z malo drugačno frekvenco. Voda je predstavljala divjo 
reko ali pa morje, kar pomeni, da je bila zelo močna. Spodaj je bil element tigra, ki je bil 
lahko tudi zelo bojevniški in je bil povezan z lesenim elementom ter predstavnikom v telesu: 
žolčnikom in jetri. To je v resnici neke vrste general. Jetra porivajo po telesu kri. 
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Vse kar se odločamo v življenju,
 se odločamo iz žolčnika. 

Če imamo probleme z odločitvami, imamo težave z žolčnikom.  

Letos gremo zopet v element vode, ampak je čista kontra prejšnjemu letu, saj je gui voda 
najbolj subtilen in nežen element od vseh elementov. Voda predstavlja modrost, čustva in 
um. Gui voda se nanaša na nebeško znanje. Lani smo imeli vodnega tigra in je bila zraven 
Zvezda inteligence, letos pa bo obdobje vodnega zajčka, kjer je zajček zopet inteligenca u gui 
vodi. Od neba imamo veliko možnost, da se razvijamo v inteligenci. Ren yang voda, ki je bila 
prisotna v letu 2022, se je nanaša na zemeljsko modrost. Gui voda pa je nebeška modrost, ki 
je po eni strani tudi vezana na čustva, strah, drame in panike, pod drugi strani pa na nežno 
delovanje. Ker je spodaj zvezda inteligence, bo lažje procesirati znanje v letu. Zajček, kar 
pomeni plemenitež z gui vodo, nakazuje Zvezdo inteligence, nebeško modrost in Zvezdo 
plemeniteža. 

Astrologi vedno povezujejo znanje z zgodovino. Zgodovina in astrologija je nekaj, kar gre 
z roko v roki. Od leta 2020 pa vse do 21. januarja 2023, ko je bila nova luna, je bilo v 
resnici obdobje oz. priprava na to kar prihaja. Izgleda kakor, da se dva svetova ločujeta 
ter odpirata dve poti. Ker sta notri element vode in lesa, od nas zahtevata, da ostanemo 
predvsem mirni, drugače, ne bomo videli, da se svet ločuje in ne bomo videli v katero smer iti. 
Prvi pogoj za letošnje leto je zagotovo notranji mir. Ker je prisotna Zvezda plemeniteža in 
ker je spodaj element lesa, bo vse skupaj povezano z nesebičnim delovanjem in s plemenito 
energijo. V letošnjem letu se bodo pojavili 3 plemeniteži. Nekatere šole Bazi-ja bodo rekle, 
da bomo dobili pomoč plemenitih ljudi. Klasičen opis pa narekuje, da če ne moremo 
delovati plemenito, bo leto postalo zelo naporno. Plemenito pomeni vrlinsko.  

Leta 2020 je bila najbolj uporabljena beseda »nova realnost«. Sedaj spreminjamo frekvenco 
in se dvigujemo. Za določene ljudi to ne bo zanimivo in bodo želeli dvig ustaviti, kolikor se 
bo dalo. Samo če pomislimo na leta 2022 in drugo polovico 2021, je bila nova realnost zelo 
intenzivna. Vse skupaj je bilo kakor čistka. V tem času in prostoru, ni bilo nikogar na Zemlji, ki 
ne bi bil soočen vsaj z enim delom svojega življenja. Vsak posameznik je šel skozi to različno. 
To so bile priprave. Sedaj prihaja noro velika frekvenca, razvoj duhovne energije in po 
drugi strani tehnologije. 

Ljudje, ki se upirajo temu dvigu, uporabljajo note, ki so v času in poskušajo peljati stvari 
v svojo smer. Leta 2020 je bila najbolj izpostavljena tema »sočutje do drugih«. To je bila 
prava energija, predstavljena pa je bila v čisto drugo smer. Če imamo miren um in malo 
jasnosti, se lahko tukaj hitro ugotovi, da določene stvari »ne pijejo vode«. Glede na to, da 
sedaj vstopamo v tako močno frekvenco, bi se lahko po zahodni astrologiji videlo, da bo moč 
prestavljena iz korporacij in višjih vodilnih figur nazaj k človeku. 

Višja frekvenca = 
naše misli in dejanja se hitreje manifestirajo. 

Znanje se na veliko širi in je dostopno vsem. Sedaj ne potrebujemo več nekih zunanjih entitet, 
ampak smo lahko za vse odgovorni sami. To pa določenim ljudem ni všeč. V zadnjih 3 letih 
smo imeli vse, malce zagat in trenja. Ker pa je sedaj postala frekvenca višja, pa zahteva od 
nas fleksibilno telo in duha. Kultiviranje v Taoizmu je zelo skrita metoda. To ni zato, ker 
niso hoteli širiti znanja naprej, ampak zato ker bi se lahko z aktivacijo poškodovali ali celo 
ubili. V zadnjih 3 letih smo čistili hišo, da smo jo sedaj pripravili na močnejši pretok 
energije. Višja frekvenca bi bila lahko tudi močnejša svetloba. Če imamo zaprte kanale in 
svojo energijo, nas bo ta svetloba raznesla, saj ne bomo mogli tega sprejeti. Enako velja za 
kultiviranje.
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Sedaj je čas, da živimo svoje znanje. Vsi vemo kaj je dobro za nas in sedaj je zelo pomembno, 
da to delamo. Če gluten ni dober za nas, ga ne jemo, ker nas bo samo še bolj udaril. 

Ena najpomembnejših stvari je, 
da živimo to, kar čutimo. 

Naše življenje je sestavljeno iz vzgoje, izobrazbe in sistemskih prepričanj. Zaradi tega veliko 
ljudi nima poguma, da bi živelo to, kar čuti. 

Kdaj postanejo odnosi kreativni, ustvarjalni in se lahko razvijejo? Takrat, ko delamo te stvari 
zato, ker tako čutimo, ne pa zato ker nekaj pričakujemo. Zaradi tega delujemo iz duha in iz 
momenta ter po vsej verjetnosti vrlinsko. 

Za leto 2023 pomeni, 
da kamor damo energijo, se to potencira. 

Vsi vemo, da tam kamor dajemo pozornost, to raste. Če želimo jasnost, potrebujemo mir. 
Letna energija je voda, torej če hočemo videti, moramo najprej ustvariti v sebi mir. Prejšnja 
leta so nam dali eno novico in smo ji vsi dajali energijo v obliki debat, ne gleda na to ali smo 
se strinjali s tem ali ne. Sedaj pa nas to več ne zanima. Ne glede na to v kakšno dramo nas 
želi okolica dati – ali je to služba, sorodnik ali pa nekaj globalnega, nas naj zanimajo samo 
naše stvari. Ko pogledamo letno rojstno karto 2022 in jo primerjamo z letno karto 2023, 
je čisto drugačna, torej pomeni, da stojimo s čisto drugačnim nabojem. Leta 2022 je 
bila karta nastrojena proti človeku, v tem letu pa ne sprejemamo več nobene avtoritete in 
pravil. V resnici se upremo omejitvam in delamo kar želimo. Ko damo te stvari zraven druge 
astrologije in jih pregledujemo iz različnih kotov, dobimo vedno isto sliko. Plutonov prestop 
iz kozoroga v vodnarja, je opis, da moč prihaja k ljudem. Za nas je to dobro, za njih pa ne. 

Ne moremo iti proti času. Lahko gremo samo s časom. 

Čas ima prevelik vpliv. Dokler ne bomo kultivirali svetlobne energije, da bomo presegli 
vplive, bomo morali iti s časom, pa to hočemo ali ne. Nekateri se ne strinjajo s spremembo 
energije in hočejo vse narediti, da bi to zaprli in obdržali kontrolo. Če pride pri osebi obdobje 
v življenju, ko se z nekom loči, lahko dela različne stvari, hodi k psihiatru… če je usoda rekla, 
da je tukaj razhod, se bo razhod pojavil. 

Pravijo, da ko smo kupovali karte za Zemljo, da bi živeli v tem času, je bila velika gužva. Mi, 
ki smo trenutno živi, smo se najbolj zagrebli, da bi lahko opazovali dvig Zemlje. Zemlja ima 
določena »bolj dolgočasna obdobja«, potem pa so intenzivna. Sedaj smo bolj individualni, 
kot kadarkoli prej, istočasno pa potrebujemo eden drugega in skupnost. Samostojnost 
ne pomeni, da nikogar ne potrebuješ, ampak, da si v svoji energiji in da se zaveš kako 
eden drugega potrebujemo. V enem izmed opisov je rečeno, da vsi, ki smo tukaj, smo 
privilegirani, saj bomo videli preobrat evolucije planeta. Take evolucije skozi zgodovino 
planeta še ni bilo. To pomeni, da bo vsaka oseba postala edinstvena, samostojna in del 
skupnosti. Eni pravijo, da si od leta 2024 naprej ne moremo več predstavljati, da bi živeli 
individualno življenje, kot smo ga živeli do tega leta. To pomeni, da bomo mogli stopiti skupaj 
in pokazati talente. Najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, je, da stopimo skupaj in pokažemo 
kaj je naše. 
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Različna lokacija ponuja različno energijo. 

Imamo različne prednike in različne osebnosti na delih sveta. Balkan je skozi zgodovino 
znan, da smo malce svoji. Je pa tukaj veliko stvari skritih, zato so nas predstavili kakor, da 
smo »južnjaki, ki zaostajajo«. V resnici pa smo mi ponudili Evropi veliko več. Svet razume 
izvorno energijo tega dela sveta, ki pa ima zelo močno povezavo z naravo. 

Ko se je skozi zgodovino dvigala Zemlja na višjo frekvenco, se je zgodil vesoljni potop – 
Atlantida, Lemuria…. Sedaj bomo pa baje prvič naredili prehod brez, da bi bila katastrofa in 
uničenje civilizacije. Ko so Bogomili šli na tem delu sveta v ogenj, so rekli, da je to zadnjič. 
Naslednjič bodo preživeli. Druge vede astrologije imajo opise, da bodo določeni ljudje 
poskušali na vsak način zabremzati razvoj. Naslednjih 10 let bo veliko sprememb in 
stvari, ki bodo zahtevali od nas sproščanje jasnosti, vrlinsko delovanje, kultivirano 
delovanje in sledenje naravi. Sedaj se namenoma nastavlja »blokada energije«, ampak čez 
čas bo to propadlo, saj ne bo šlo skozi. 

Strah je največja bremza od vseh čustev. 

Ko smo v strahu, ne moremo biti v svojih hormonih. Ne smemo iti v stisko, kar seveda ne 
pomeni, da nam je vseeno kako bomo preživeli. Vse v našem sistemu bazira na čustvih. Vsa 
čustva imajo tudi drugo plat. 

Vrlina nima kontra frekvence. 

To pomeni, da se nas ne more ničesar dotakniti, ker se ne more obrniti v kontra smer. 

ZGODBA VRLINE

Družina sedi pri mizi in nekdo potrka na vrata. Oče odpre vrata in tam stoji lepa vila. Vila 
reče: »Dober dan. Sem vila lepote, zdravja, plodnosti in razcveta. Me spustite naprej?« Oče jo 
seveda spusti naprej in jo pogosti. Čez 10 minut zopet nekdo potrka. Oče odpre vrata in tam 
stoji čarovnica. Čarovnica reče: »Sem gospa teme, ki prinaša žalost, smrt, bolezen, razhode, 
katastrofo in paniko.« Gospodar hiše isti moment dojame situacijo in odslovi obe. 

Poanta zgodbe je, da imajo čustva kontro, 
vrlina pa jo nima. 

Vrlina nam služi kakor ščit. Ljudje radi iščejo srečo in jo ustvarjajo, v bistvu pa se zavedajo, da 
jih čaka nesreča. V življenju so čustva vedno v polarnosti in se odzovejo s kontra polarnostjo. 

Mantak je rekel, da je največji problem sveta ta, da smo ga naredili na način, da mora vedno 
nekdo zmagati, drug pa izgubiti. Ko je nekdo zmagovalec, drug pa poraženec, se naredi 
boj. Tudi če nekje zmagamo in gremo v to energijo, se v bistvu še vedno borimo. Vrlina ne 
pomeni, da nam je vseeno. 
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KAJ JE VRLINA?

Nekdo, ki je žalosten, depresiven in zamerljiv, bo v naslednji fazi prestopil v dramo, paniko 
in strah. Iz strahu se bo oseba na neki točki utrudila in bo preskočila v jezo. Jeza bo postala 
nadutost, aroganca, krutost in vzvišenost. Oseba, ki tako deluje, hitro pride v življenju do 
nestabilne pozicije polne skrbi.

Nekdo, ki deluje pravično, pogumno, jasno, ki odpušča, bo rodil modrost, nežnost in 
mirnost. Naslednja faza bo v bistvu prijazno in nesebično delovanje. Nato bo prestopil v 
fazo spoštovanja življenja v duhu, v trenutku tukaj in sedaj. Potem se bo povzdignil na fazo 
iskrenosti, stabilnosti in spontanosti. To so vrline vseh naših organov. Pri prvi osebi je bila 
smer gibanja skozi čustva elementov. Vrlina je torej jasnost, odpuščanje, hvaležnost, 
mir, nežnost, nesebičnost, prijaznost, hvaležnost, bivanje v trenutku tukaj in sedaj, 
predvsem pa stabilnost, iskrenost in spontanost. Če želimo pogledati nasprotja, so 
to žalost, stiska, nejasnost, strah, drama, panika, jeza, zamera, prehitevanje, ljubosumje, 
vzvišenost, nestabilnost, neiskrenost in nespontanost. 

Ta zgodba je v našem telesu. Začne se v kovini v obliki pravičnosti, poguma, jasnosti in 
hvaležnosti. Nato se premakne v ledvice, kjer gre v mir, nežnost in modrost. Potem gre v 
jetra, v prijaznost, pozitivno naravnanost, odločnost in hvaležnost. Nato nadaljuje v srce, 
ki pomeni spoštovanje, tukaj in sedaj, navdušenje in radost.  Za temu sledi vranice, ki pa 
pomeni stabilnost, iskrenost in spontanost. 

Mantak Chia je rekel, da si naj predstavljamo, da imamo 5 otrok. Če jih pustimo same v hiši in 
gremo ven, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo, ko se vrnemo? Povsod bo moka, stene 
bodo porisane, vse bo razbito… naše življenje je isto. Imamo 5 organov in če jih pustimo, 
da delajo kar hočejo, nastane kaos s prispodobo hiše, kjer se otroci igrajo z vsemi živimi 
stvarmi in ustvarjajo nered. Pomembno je, da vzgojimo te otroke - organe s svojo življenjsko 
energijo. 

Pravičnost bo v določenem delu letošnjega leta izjemno izstopila in bo nakazala 
zaključevanje, preoblikovanje, čiščenje in začetek nove dobe. Nebeška pravičnost je 
zanimiva v smislu, da vidimo kako življenje funkcionira. Ob tem lahko potem tudi razumemo 
matrico časa in prostora, v kateremu živimo. Tako vidimo, da ni nič slabo, nič dobro in da 
nihče ni za nič kriv. Če pogledamo otroke, ki se jim je zgodila določena neprijetnost ter 
njihove pretoke življenjskih energij časa, vidimo, da je to njihova usoda. Seveda je tukaj 
treba kaj narediti, da se jim pomaga, ne pa da stojimo križem rok. Sedaj bomo vstopili v 
čas vrlinskega delovanja in kaj lahko doprinesemo k družbi. Zdrava naravnanost, ki deluje v 
vrlinskem toku, bo naredila vse, da bo omogočila čim boljše življenje skupnosti. Zavedanje 
tega bo glavna stvar v katero bomo vstopili. Ne smemo slediti glavnemu toku! Ta bo šel. 
Če se bomo samo za trenutek ustavili, bomo takoj videli in čutili, da tukaj nekaj ni ok. Na 
drugi strani boste videli ljudi, ki bodo čutili enako in bodo želeli sodelovati z nami »kakor z 
bratom«. To so frekvence na katere hočemo iti, če hočemo iti v razvoj s časom. 

Vse skupaj je nekakšen »IQ test«. 

Če pademo na to, moramo pogledati pri sebi zakaj. Vse postaja prozorno in ničesar se ne 
more več skriti. Že če malo pogledamo po internetu stvari zadnjih 3 let, vidimo, da se ne 
poklapajo. Leta 2020 se je pokazal veliki test nas kot črede, ki se je odzvala na pravila kako 
živeti. S tem se je dobilo vzorec ljudi, ki so pripravljeni delati, kot se jim reče. 

V vodi ničesar ne more biti skrito.
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Tudi v religijah je bilo do sedaj marsikaj skrito in sedaj prihaja ven. Če študiramo astrologijo, 
bo religija rekla, da je to del teme. Kadar študiramo naravno medicino ali osnovne stvari o 
naravi, kar naenkrat vidimo v templjih, v cerkvah, v strukturah in zgradbah, da kažejo stvari, 
ki jih razumemo iz naravnih zakonov. V cerkvi so smeri in simbolika, ki je vedno povezana z 
zakonitostmi neba in z gibanjem energije čez 4 letne čase, čez 5 elementov, če yin in yang. 
Ljudje smo v temu tako neizobraženi, ker nam vse skupaj skrivajo. Teden je sestavljen iz 
7 dni. Če pogledamo španščino in italijanščino, vidimo, da so pustili imena dni glede na 
planete. Imamo vdih in izdih, yin in yang, levo in desno, sonce in luno, 5 prstov na eni roki in 5 
prstov na drugi roki, 5 notranjih organov, ki jih je v resnici 10. Ne glede kakšno kultno znanje 
študiramo, vedno se začne, da obstaja 5 organov in 5 elementov. To je vidna povsod, ampak 
vse skupaj ni bilo razloženo ljudem. V religiji je za to leto napovedana velika sprememba. 

Tisti, ki hoče videti, bo sedaj videl. 
Tisti, ki hoče zrasti, bo sedaj zrasel. 

Od leta 2020 do letošnjega leta, smo se usedli v avto in se odpeljali na trening. Sedaj 
smo prišli v telovadnico, kjer bomo začeli z ogrevanjem. Tekma se bo začela z letom 
2025/2026 in se bo nadaljevala do 2032. Takrat se bo začelo ta energija sproščati. Ljudje se 
bodo postavili v drugo smer in bodo šli po svoje. Vse kar nam bodo hoteli »prodati«, bomo 
slej ko prej videli, da se tega ne želimo iti. 

KDAJ SE BO ZAČELO LETO, KO SE BOMO LAHKO SPROSTILI?

To se lahko zgodi tudi v tem letu. Ne glede na to kako je težko, če se vrnemo v trenutek tukaj 
in sedaj, vidimo, da ni več efekta. To naredimo tudi tako, da se zavestno povežemo s svojim 
dihom. Isti trenutek bodo vse stvari šle. 

Vse kar postane problematično, je zato, ker smo na 
nekaj navezani ali ker nekaj držimo. 

To so lahko tudi spomini. Če odstranimo vse kar držimo, isti trenutek ugotovimo, da ni 
nobene težave. Takrat smo v duhu in z vsem. Tam ni panike, drame, strahu, držanja in 
pričakovanj. Taoisti rečejo temu praznina. 

Če pogledamo sebe 3 leta nazaj in danes, se zagotovo komaj prepoznamo v smislu kako 
smo zrasli in se ozavestili. Če pogledamo metafiziko, je to kar prihaja, opisano s periodo 9. 
To se povezuje z elementom ognja, ki je v resnici duhovnost, na drugi strani pa predstavlja 
tehnologijo. Od tega leta naprej bomo to začeli videvati v smislu, da bomo začeli dobivati 
različne tehnološke ponudbe, ki nam bodo omogočale hitro učenje in podobne stvari. Ti 
ljudje razumejo, da se hoče ta energija proizvesti sedaj sama, a hočejo na tem zaslužiti. Na 
nam je, da ohranimo realno sliko kaj je en svet in kaj drug. 

Mi imamo 33 vretenc. Jezus je bil star 33, ko mu je Satan ponudil vse, če bo šel ven iz svoje 
energije. Rekel je ne in bi križan. Čez 3 dni je vstal v kolostrum, ki sproža zlato tekočino v 
možganih. Sedaj je človeštvo prišlo do 33 vretenca, ko nam je ponujena tehnologija ali pa 
naravna smer. 
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Kaj je za vas življenje?  

Tu ni potrebno filozofirati. 

Življenje je dih. 

Dih je sestavljen iz vdiha in izdiha. To je kakor polarnost yina in yanga, leva stran telesa in 
desna stran telesa… 

Imamo očeta in mamo življenja, kar je vdih in izdih. Mama in oče sta naredila 5 otrok. To je 
v bistvu 5 frekvenc – frekvenca energije, ki se širi, frekvenca energije, ki se stiska, frekvenca 
energije, ki se dviguje, frekvenca energije, ki se spušča in frekvenca energije, ki se stabilizira. 
To so faze, ki se dogajajo v našem telesu. Ko gremo k zdravniku, nam bere ravno to. Teh 
5 otrok se je poročilo. Vsak ima moža in ženo. Nastane 10 oseb, ki je ustvarilo nato 12 
vnukov. To je 12 mesecev in 12 kanalov. Če gremo v cerkev, vidimo levo, desno, 5 oken, 12 
oken, smeri, ki so točno postavljene. Vso to simboliko postavljajo vse religije. Če pogledamo 
Indijske templje, vidimo isto, 12, 24, 5, yin in yang. 

Mama in oče sta v tej zgodbi v bistvu luna in sonce. Njuni otroci so predstavljeni kot planeti, 
vnuki pa kot ozvezdja. Če to postavimo v sliko, dobimo astrologijo, če postavimo v prostor, 
dobimo medicino. Vse vede pa vedno govorijo o mami, očetu, 5 otrocih in 12 vnukih. To je 
zgodba naravne zakonitosti. 

Kdo prikriva vse te stvari?

To je dobro vprašanje. Bolj pomembno je, da mi spoznamo kaj se dela. Tukaj lahko tudi 
vidimo zakaj ne jemo tako kot bi mogli, zakaj ne spimo takrat ko bi mogli spati, zakaj imamo 
probleme… zato ker ne razumemo najbolj osnovnih stvari. 

PRAKTIČNE STVARI LETA 2023

Kaj lahko v letošnjem letu izberemo in vidimo?

Zajček nakazuje cvetenje breskve, kar je znak odnosov. Po Feng Shui-ju je centralna zvezda 4. 
Ta se navezuje na odnose, romance in znanje. Letos bodo odnosi zelo izpostavljena tema. 
V metafiziki uporabljamo 60 stolpcev, ki so se zgodili iz 10 elementov, se pravi iz 5 otrok, ki 
so se poročili ter iz 12 vnukov. Tukaj je nastalo 60 slik, ki prihaja iz 64 heksagramov. Slika leta 
vodnega zajčka je heksagram 54 in mu pravimo poroka. Opisuje starejšega moškega z zelo 
mlajšo žensko, ki sta v odnosu. Ženska se ne obnaša primerno. Z moškim se povezuje zaradi 
interesa, da dobi status ali bogastvo. Glavno opravilo heksagrama in letošnjega leta je 
primerno vedenje. V temu momentu ne moremo imeti tega kar si želimo in te osebe, ki si 
jo želimo. Lahko gremo v situacijo, kjer se bomo potrebovali podrediti situaciji, da bi to imeli. 
Po drugi strani pa lahko odstopimo. Gui voda na nebu lahko predstavlja podgano. Ko se 
podgana srečuje z zajčkom, dobimo ven necivilizirano kaznovanje, ki je opisano kot prevara. 
Letošnje leto heksagrama pomeni, da se bo leto vezalo na odnose, kar pomeni, da se bodo 
lahko pojavili problemi. Za vsakega posameznika bo to drugače. Opozarja nas, da delujemo 
primerno z vrlinami. V veliki meri gre za neprimerno obnašanje zaradi svoje želje, strasti 
in interesa. Letos je leto, ko se bodo pravi odnosi okrepili, napačni pa razšli. Če je oseba 
samska, bo lahko koga spoznala. Vse se bo premešalo na novo. 

Do sedaj smo imeli več individualnih stvari, kjer smo morali urediti stvari sami s sabo. V 
letošnjem letu pa pridemo do točke, kjer bomo morali urediti odnose z ljudmi, s 
katerimi živimo in smo si najbližje. 
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To je zaradi tega, ker prehajamo na višjo frekvenco. Če imamo odnos, v katerem se prikriva 
laž, kjer ne živimo svoje fizične narave, kjer nismo iskreni, je velika verjetnost, da se bo to 
zelo streslo. To sovpada na vse odnose, ne samo intimne. So pa ti bolj intenzivni. 

Ko govorimo o duhovnosti in kako v njej rasti, začne veliko ljudi o tem filozofirat. Nekaterim 
to predstavlja, da si oblečemo haljo, zjutraj meditiramo, mantramo, sledimo religioznim 
pravilom… Duhovnost je čisto enostavna ter pomeni biti v duhu tukaj in sedaj. Energija bitja 
je v obliki spolne energije, duhovne energije in življenjske energije. Pred vhodom v Indijski 
tempelj je ogromno likov, ko pa vstopimo notri pa vse izgine, kar pomeni, da moramo iti 
čez svojo spolno energijo in nato v duhovnost, v izvor, iz katere smo prišli. Če hočemo 
kultivirati duhovno energijo, ne moremo iti preko spolne energije. Ta ustvari življenjsko silo 
in življenjska sila ustvari duhovno energijo. Ko razumemo spolno energijo, lahko okrepimo 
življenjsko silo. Ko življenjsko silo prečistimo, jo lahko vrnemo v izvorno energijo. Vmes 
v procesu uživamo. V religiji se vedno govori o žrtvovanju. To pomeni, da žrtvujemo svoj 
ego. Mi lahko preko spolne energije okrepimo življenjsko silo in dobimo super vitalnost. Če 
držimo še naprej ego, ostanemo na tem nivoju energije. V primeru pa, da želimo to očistiti, 
potem smo zmožni vrniti energijo nazaj v izvorno energijo. 

Vse to se nanaša na periodo 9, ki je revolucija duhovnosti in tehnologije. Če hočemo iti v 
duhovno revolucijo, moremo urediti spolno energijo. To lahko naredimo s partnerjem. Letos 
bo na tapeti partnerstvo. Treba je pogledati vse karte kdo lahko igra skupaj ter kdo lahko 
ustvarja in kultivira spolno energijo v življenjsko silo in jo lahko predaja v duhovno energijo. 
To ne pomeni, da če smo samski, da ne moremo narediti ničesar. Če hočemo kultivirati 
spolno energijo, bomo na določeni točki potrebovali partnerja, kjer bomo šli v izmenjavo 
yina in yanga, da bomo balansirali in uredili življenjsko energijo. Dokler nimate odnosa, pa 
lahko raziščete »očeta, mamo, 5 otrok in 12 vnukov«, kako energija potuje po telesu in je 
vezana na to zgodbo. Ženske v spolnosti nimajo kaj za delati, saj so organi znotraj in teče 
energija v glavo. To je tudi nekaj kar želimo v spolnosti doseči, saj moramo porivati energijo 
gor, da z njo krožimo, ne pa da jo potiskamo ven. Ženska potrebuje vsaj 27 minut, da se lahko 
nekaj zgodi. Moški potrebuje 7 minut, saj je ogenj in ima organe zunaj. Ženske potrebujejo 
sedaj sproščenost, moški pa samonadzor in kontrolo. 

Če je ženska samska, je najboljše, da se priklopi na sonce. To pomeni, da s soncem vstaja, 
da  kultivira duhovno energijo s soncem in luno ter da masira prsi. Religija nam pravi, da je 
spolnost za doma, da se o tem ne govori in ko se enkrat poročimo, se ne moremo ločiti. Če 
bi razumeli simboliko poroke, je prstanec, kamor si dajemo poročni prstan gor, povezan z 
ledvicami in s spolno energijo. Prstan predstavlja v resnici blokado pri spolni kultivaciji. 

Od leta 2020 imamo Orakelj mame, ki se piše v letne knjige, ki jim pravimo Tom Shu. To 
je knjiga za zbiranje ugodnih in neugodnih dni. V Kitajski metafiziki so videli, da bo leta 
2020 svetovna kriza v zvezi z zdravjem. Orakelj mame je za to leto rekla, da se bo visoko in 
nizko začutila frustracija. Ne glede na naš status, če smo bogati ali revni, bo v letu 2023 
globalno čutenje frustracije. Med ljudmi se bo pojavilo veliko bolezni. Bolnih bo tudi 6 
živali. Živali so prispodoba tudi našega posla. Če smo imeli v preteklosti kokoši, smo lahko 
prodajali jajca, če smo imeli kravo, smo imeli mleko in meso. V prvi polovici leta spomladi 
in poleti, bo veliko dežja, jeseni in pozimi pa malo. Vreme je treba razumeti, saj naša 
pridelava hrane bazira na temu. Napoved se nadaljuje, da drevesa ne bodo rodila listov, 
sviloprejka pa ne bo imela kaj za jesti. Teta, ki bo pletla svilo, bo imela prazno košaro. 
Svila je prav tako v starih časih predstavljala sredstvo, tako, da se tukaj veliko nakazuje na 
problematiko ekonomije, zdravja in vremenskih situacij. 

Če pogledamo rojstno karto leta, se to rodi 4. februarja ob 10.44. V tej karti je leto vodnega 
zajčka, v mesecu lesenega tigra, v dnevu vodne kače in ure ognjene kače. Bazi astrologijo 
beremo v slikah narave, kjer nam slika predstavi divjo džunglo, 2 majhna kozarca 
vode in nekoga, ki zakuri šibico in prižge ves gozd. 
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V sliko 5 elementov dodamo referenčno točko, ki je dan in ta je isto predstavljen z elementom 
gui vode. Gui voda je v tem primeru šibek element v karti, s težkim elementom lesa in ognja. 
Element lesa predstavlja element, katerega proizvede voda. Rečemo mu element učinka. 
Referenčna točka ni posameznik za katerega beremo karto, ampak so ljudje na zemlji v 
temu letu. To pomeni, da premočen element lesa v prevodu pomeni mentalen zdravstven 
problem. Element, ki ga mi proizvajamo, je element, ki je nastrojen proti avtoriteti, ne 
upošteva tradicijo, ne sprejema avtoritete in vodstvene sposobnosti. Ker je bilo v Oraklju 
jasno povedano, da bo med ljudmi veliko bolezni in če se usmerimo na posameznika, 
vidimo, da se dogaja mentalni problem, zdravstveni problem, da se ne da izraziti, da ne 
upošteva pravil in da gre proti avtoriteti. Ob vsemu temu se prižge zelo močan ogenj. Ogenj 
predstavlja za element vode bogastvo. Če je element bogastva v karti premočan ali pretežek, 
pomeni finančno izgubo. Kaj lahko razberemo iz te karte? V letu se bo pojavilo veliko 
zdravstvenih situacij in mentalnih problemov. Eden izmed opisov tega je depresija. 
Gleda ognja kot elementa bogastva, se lahko kaže na recesijo, problem s finančnim 
stanjem, ekonomijo in z zdravstvenimi stvarmi človeka. Ker je ogenj zelo močan 
element v karti, lahko predstavlja tehnologijo. Kar je zanimivo, da to predstavlja tudi 
denar, zato lahko pride do digitalne valute. 

V tej karti imamo 3 Potovalne palače. Potovalne palače govorijo o tem, da je stvar nestabilna. 
Po drugi strani imamo 3 Plemeniteže. Če v tem letu ne moremo delovati plemenito, bo 
naše leto v preizkusu in zelo težko. Prej smo govorili o vrlini in sočutju, kar je letos tudi 
glavna tema. Če gledamo elemente, je treba najprej izpostaviti element vode, saj je viden ter 
predstavlja mir in modrost. V tem letu moramo biti v miru, v nežnem delovanju, v modrosti, 
v vrlinskem in plemenitem delovanju. Lahko, da boste opazili, da bo veliko ljudi začelo iskati 
pomoč za odnose, za mentalno zdravje, fizično zdravje in finance. Vse to se vidi tudi v drugih 
kartah astrologije in sicer, da imajo ljudje problem v službi, v denarju, v zdravju in da iščejo 
pomoč. Tisti, ki bodo imeli v tem letu finance, bodo v najboljši možni situaciji poslovanja. 
Zaradi krize v globalnem sistemu, bo čedalje več ljudi začelo prodajati stvari. Če imate sedaj 
denar, je to vaše močno orodje za to leto v smislu poslovanja. 

Tukaj je pomembno, da ni panike in strahu. Če je poplava, smo mirni in na čolnu. Istočasno 
pomagamo drugim na čoln. Ko nas pa hoče nekdo spraviti v paniko, pa tega ne upoštevamo 
in delamo svoje stvari, ki nas ohranjajo v miru in sočnosti. 

V letošnjem letu bo tudi veliko velikih podjetij začelo krčiti svoje zaposlene. Če imate denar, 
zaposlite ljudi ali pa kupite podjetje, ki propada. Če boste vi odpuščeni, se vprašajte katero 
znanje in sposobnost vam bosta pomagala iti ven iz te situacije. Gremo v situacijo, kjer 
bomo najbolj iskali posameznikove talente. Kot že rečeno, je treba prinesti nekaj skupnosti 
in pokazati kako lahko z njo sodelujemo. 

Uporabimo čas, da se naučimo, nadgradimo, damo ven talente in povečamo svoje delovanje. 
Ne padamo v paniko in samo kreiramo. Ko je nevihta, krave bežijo ven, nevihta gre pa za 
njimi. Bivol se obrne in gre v jedro nevihte. Tako je zaščiten in ga ne more ničesar zadeti. 
Poanta je, da nimamo kam zbežati. Lahko se samo obrnemo in se soočimo s stvarmi. 
Eden izmed opisov časa, ki prihaja je, da istomisleči ljudje ne bodo odšli stran, ampak bodo 
ostali tukaj, kjer bodo delali in pomagali drugim. Če odidemo, s tem pustimo toku, da gre 
kamor želi iti. 

Lahko bežimo tako dolgo, 
dokler se ne soočimo s strahom. 

Strah je voda, po drugi strani pa je voda tudi mir in modrost. Lahko živimo s prikritim strahom, 
ampak je s tem živeti težje, kot pa iti na bojno polje. Trenutno je vrednota to, da imamo 
hišo, avto, oblačila… v letu 2023/24 pa se bodo te vrednote začele menjati. To pomeni, 
da bomo naredili čistko mentalne zavesti in da nam bodo druge stvari postale pomembne. 



11
ALL RIGHTS RESERVED

Če imamo znanje, nas nikoli ne sme skrbeti, da ne bomo v obilju. Ljudje velikokrat ne poznajo 
svojih talentov in kaj so njihovi skriti potenciali. Sedaj je čas, da se to odkrije in da začnemo 
delati svoj poklic in ne službo. Poklicani smo, da bi služili drugim, ne pa denarju. Denar je 
posledica naših dejanj, kjer smo pomagali drugim, da se lahko razvijejo in uredijo svoje 
stvari. Ko služimo denar, hodimo v službo v paniki, da bo lahko plačali položnice. Najbolj 
pomembna stvar je, da delamo to, kar čutimo. Vsi bi zagotovo delali nekaj poleg tega kar 
delamo trenutno. Tega ne naredimo, ker so nas tako prepričali v šoli, doma, ker so nas tako 
vzgojili ali ker je to splošno nesprejemljivo. Torej, ne živimo v miru, v svojih vrednotah in 
sposobnostih. Živimo v strahu in v prepričanju, ki so nam ga dali drugi. Strah nas krči in sedaj 
je čas, da se tega osvobodimo. Eden izmed opisov je, da bomo pokazali svojo posebnost in 
karakter. Ker bo original, bo to čutna frekvenca. Sedaj je čas, da se osvobodimo strahu in 
okov prepričanja. To lahko dosežemo s tem, da nas nekdo stisne. Ko živimo v lagodju, nam 
ni treba tega spremeniti. Ampak sedaj smo prišli do točke, ko to dosežemo. 

Poslanstvo ni vedno enostavno, pomembno je, da se 
zavemo, da uporabljamo svoje talente 

na najboljši možni način. 

Ker je sedaj element vode in ker je tukaj tudi strah, bodo poskusili zopet s tem. Jetra in 
les predstavljata jezo, impulzivnost in ljubosumje. Tukaj je zopet poudarek na temu, da se 
bodo hotela ta čustva regenerirati. Naša naloga je, da ostanemo prijazni in fleksibilni ter, 
da se zraven razvijemo. Element lesa je edina faza energije, ki se širi. Ko govorimo o jetrih, 
pomeni, da nekaj vidimo. Lahko se skrčimo, gremo v strah in jezo, po drugi strani pa se 
lahko širimo. Yin roža ima posebno karakteristiko, to je ta, da jo lahko postavimo v sobo in 
bo začela rasti do stropa. Ko bo prišla do stropa, se ne bo ustavila in bo našla pot, da gre 
naprej. Rože so najbolj kreativen element. Les je ustvaril največ oblik in barv. Če ostanemo 
v miru in modrosti, bomo lahko razvijali nadzor kreativnosti. Nehajmo se skrivati za svojo 
edinstvenostjo, ampak začnimo delati, da lahko služimo skupnosti. Če to procesiramo v 
svoje življenje, potem do konca življenja ne rabimo več delati. Najboljše je, da se vprašamo 
kaj bi delali, če ne bi delali za denar. Takrat ugotovimo kaj je naš idealni poklic.  

Naše poslanstvo je lahko, da sadimo najboljši paradižnik, da gradimo hišo, da znamo dobro 
pospravljati… pomembno je, da delamo iz srca in da nekomu pomagamo. Poslanstvo ne 
pomeni, da spreminjamo druge, ampak, da živimo to kar smo. Slej ko prej bo ta talent prišel 
komu prav. Vsi imamo enega izmed 5 otrok, ki je bolj izpostavljen. To je naš največji 
talent in po drugi strani tudi naša najvišja bremza. Bazi astrologija je idealna za vpogled 
kaj je naš talent in kaj so naše največje prepreke. Po drugi strani ne potrebujemo Bazi 
astrologije, ampak samo eno stvar, to, da smo iskreni in da začutimo kaj radi delamo. 

To kar radi delamo, v tem smo najboljši. 

Če delamo nekaj, kar nam ni všeč in se želimo nadgraditi, ne bomo prišli daleč, ker to ni naš 
DNK. Če pa nekaj čutimo in to radi delamo, pa je to naš talent in poklic. Ta ustvarjalnost je 
naša unikatnost in edinstvenost. Identična edinstvenost je nekaj kar mora pri letos ven. 
Mogoče bo izgledalo komu čudno, ampak bo zelo zabavno. 

Najprej se ti smejejo, 
potem te kritizirajo, nato se ti pridružijo. 

Vedno je treba iti za tem kar nas zanima, da vse skupaj postane spontano in nato iz tega 
nastane poklic. Treba je pa zaupati procesu. Če imamo že od začetka strah, s tem zapremo 
vsa vrata. Sedaj je pomembna vrednost, ne glede na to kako vam je čudna. Nehajte se 
skrivati. Čez vodo se bo vse videlo. 
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Pluton bo prestopil v marcu in se bo za 3 mesece zavrtel v vodnarja ter nam pokazal kaj 
nas čaka od leta 2024 do leta 2044. Ko se bo v juniju vračal nazaj, bo prestopil v kozoroga in 
izpostavil vso korupcijo. Tukaj bomo lahko videli vse kar še nismo, vse kar je bilo pokradeno 
in zlagano. V tem obdobju pride ven element avtoritete. Kot že rečeno, je karta nastrojena 
proti avtoriteti in bo šla proti avtoriteti. Že sedaj je jasno, da se bo veliko stvari začelo kazati. 

Glede na to kaj nas čaka za leto 2024 in za naslednjih 20 let, bo Pluton super opis za periodo 
9. To pomeni, da se bo povezal s tehnologijo in duhovnostjo. Eden izmed opominov za to 
leto je finančni sistem. Leta 2020 je bilo srečanje 2 planetov, ki sta rekla, da je konec in da 
podirata sistem. Kar gledamo v zadnjih 3 letih, je farsa, da sistem stoji. 

Poanta tega leta glede zdravja je, da se držimo zdrave kmečke pameti in da se družimo z 
naravo. Skoraj vsi imamo v domu 5G. 5G je zračenje in je kakor, da smo v mikrovalovki. Zato 
je zelo pomembno, da ugašamo televizije, routerje, računalnike in da vse skupaj izklopimo 
iz elektrike. Najboljše za zdravje je, da sledimo ciklom narave in 12 vnukom. To pomeni, 
da gremo spat, ko gre sonce dol, da vstanemo, ko gre sonce gor, da jemo ob urah, ki so za 
jesti. Če smo v kategorijah managementa kjer koristimo ljudem, bo to lahko velik uspeh v 
tem letu. 

Dvojka, zvezda bolezni po padla v vzhodni sektor. Vzhodni sektor je element lesa. Les je 
element, ki nadzira element zemlje. Zvezda 2 je zemlja. Element Zvezde 2 predstavlja 
nepremičnine. Ker je ujeta v vzhodni sektor, kjer bo napadena z elementom lesa, se 
lahko nakaže, da bodo cene nepremičnin začele padati. Če delamo z nepremičninami, 
jih ne smemo držati, torej, če jih kupimo, jih prodajmo. V primeru, da jih bomo držali, lahko 
padejo te stvari v večjo obdavčitev. Ena izmed možnosti je, da se posluje na tak način. 

Opozorilo za to leto je Zvezda 5, ki prileti v severozahodni sektor. Severozahod predstavlja 
vlado in največjo moč, ki kontrolira situacijo. V hiši je to lahko oče. V državi je kralj, 
predsednik, politik. Torej, predstavlja težavo s politiko, z vodstvenimi figurami in s 
korporacijami ter možnost za vojno situacijo. Sedaj ni treba iti v paniko, kajti mi smo 
ves čas v vojni. Odkar živimo na Zemlji, ni bilo niti enega dneva brez vojne. V zgodovini se je 
pokazalo to, da ko je Pluton prestopil v vodnarja, se je zgodila revolucija. To pomeni, da ljudje 
vstanejo in rečejo, da je dovolj. Ta stvar je vidna za to leto v mesecu juniju. Lahko, da bo veliko 
protestov, uporov avtoriteti in neke vrste rekonstrukcije interneta. Kot smo omenili, imamo 
na liki 2 kozarca vode in s šibico bo nekdo zažgal ves gozd. Ko nastane požar, se vzame voda 
in vrže v ogenj. S tem nastane eksplozija. To se lahko nanaša na bombo ali na solaren flash, 
saj so v osončju zelo močne nevihte. Ogenj je duhovna energija in je lahko zelo naporna, ker 
je zelo intenzivna. Imela bo takšno moč, da bo lahko uničila vse satelite. Tako, da so cyber 
napadi zelo možni. Voda, ki bo šla v ogenj bo eksplodirala. Zaradi tega bomo imeli verjetno 
dekoracijo internetnega sistema. Če to ne bo letos, se bo to zgodilo v letu 2024. To pomeni, 
da boste potrebovali svoj ID, da boste lahko šli na internet. Če boste imeli mentaliteto, da bi 
radi služili drugim, boste s tem razrešili 90% problemov svojih finančnih stanj. V primeru pa, 
da boste delali paniko, da potrebujete denar, potem si boste v 90% zaprli vsa vrata.

NEPREMIČNINE, KRIPTOVALUTE, ZLATO IN SREBRO, FINANCE, KREDITI

Kriptovalute so največji virus za sistem. To, da imamo svoj denar, ne potrebujemo 
sistema. Sistem bo vse naredil, da ne bomo imeli svojega denarja in da bomo mogli živet od 
sistema. Že v letu 2022 smo rekli, da se bo videla rast cen. Poleg tega pa smo bili priča tudi 
lomljenju tržišča. Kriptovalute so šle iz največjega vrhunca na najnižji poden. Nikoli več se ne 
bodo vrnile na to kar so bile. Bitcoin bi načeloma še lahko ostal, ker je zabeležen v sistemu 
in bi se ga lahko tudi obdavčilo. 
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Če želite delati z nepremičninami, jih lahko kupite, preuredite in nato prodate. V primeru 
pa, da želite kupiti hišo samo zato, da jo boste oddali, pa obstaja vrednost, da se bodo davki 
na imetje tako zelo povečali, da to ne bo več dober posel. Poanta je v tem, da želijo uničiti 
ekonomijo in uvesti elektronski denar. Vse kar je lastnina in kar so viri – elektrika, plin, hrana, 
bodo še vedno izpostavljeni vsaj ¾ leta in nakazujejo na inflacijo.  

Bik predstavlja stvari, ki jih lahko primete. To je vse kar je vezano na zemljišče, vire in 
plemenite kovine. V letošnjem letu bodo začele stvari padati in bo tudi veliko odpuščanja. 
Denar bo zelo pomemben. Če imate denar, lahko zaposlujete ljudi, kupujete podjetja in 
ustvarite čudovite teame. 

Poleg tega bodo pomembne tudi nove sposobnosti in novitete. Ljudje iščejo pomoč v poslu 
in življenju, da bi se izboljšala energija. Vse kar vložimo v jasnost in notranji mir, se nam 
povečuje. Če pa gremo v paniko in v prikrajšanost, pa iz tega nastane revščina. Vlagajmo v 
stvari, ki nas povečujejo, ki skrbijo za naše zdravje in razcvet. 

Če je nekaj dražje, to ne pomeni, da si trgamo od ust, ampak enostavno zaslužimo več denarja. 
To je odnos, kjer se ne pustimo obremenjevati. Če gremo v strah, si skrčimo kapaciteto. Ena 
izmed glavnih stvari pri financah je hvaležnost. Če se zjutraj zbudimo s tem občutkom, 
ker smo živi, imamo posteljo, za jest, partnerja… s tem odpremo energijo za obilje. 

To, da zjutraj odpremo oči, je največje obilje. 

Sonce je vstalo, moje oči so se odprle… to je neprecenljiva vrednost. Dokler imamo streho 
nad glavo in za jest, imamo vse pogoje za razvoj. Svojo energijo lahko usmerimo v jamranje, 
da nimamo ničesar ali pa v to, da imamo vse kar potrebujemo. Ko se vaš šef odpelje iz službe 
domov, poje kosilo tako kot vi, nato se uleže na posteljo, tako kot vi, gleda televizijo tako kot 
vi… vse je isto, samo, da ima on malo boljši avto. Vsi imamo vse, imamo 5 elementov, yin, yang 
in smo popolna slika kozmosa. Vsi ljudje ne morejo imeti veliko denarja, ker je usoda za 
različne ljudi različna. Ni pa poanta samo v denarju. To je samo orodje zaradi katerega se 
ljudje zagrenijo in si skrajšajo življenje. Če ima nekdo ogromno denarja in dokler ima plan 
kako bo ta denar služil drugim, ga denar ne bo nikoli obremenil. Lahko, da imate 150€, se 
za njih tresete, naredite celo dramo in si zaprete vse potenciale v svojem življenju. Pristop 
k sami situaciji, je zelo pomemben. Zavedanje tega, da imamo stvari, ki jih potrebujemo za 
razvoj, je najbolj pomembna stvar. Če ste to sposobni narediti, ste odprli energijo obilja. 
Nekomu je dano milijon €, a istočasno 40 let življenja. Nekomu ni dano milijon €, ampak 
80 let življenja v zelo lepih odnosih in dobremu zdravju. Ni poanta v temu kaj nam je dano, 
ampak kaj bomo naredili s tem kar smo dobili. 

Če se umirimo, če se pogovorimo sami s sabo, 
na tak način dobimo vse odgovore. 

Važno je, da živimo vsak trenutek in da živimo vrline.
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NASVETI ZA LETO 2023

FINANCE 

Tukaj je pomembna likvidnost. Če imate možnost imeti denar, je to najboljše, saj se bo 
tržišče začelo rušiti in bodo stvari postale bolj dostopne. Na drugi strani ne velja to samo 
za materialne stvari, ampak tudi za ljudi. Kot že rečeno, lahko kupite kakšno podjetje in 
zaposlite ljudi. 

Če nimate denarja, se boste v letošnjem letu srečali s problemom služenja, tako, da poglejte 
kaj radi delate in kaj je vaša največja strast življenja. Nato poglejte kako pridobiti novo znanje.  

ZDRAVJE

Priporoča se, da smo pozorni na čustva leta. Strah in jeza sta najbolj izpostavljena. Treba 
je kultivirat nežno delovanje, modrost, prijaznost in razvoj. Razvoj ni vedno enostavna 
stvar, ampak ima doprinos. Dobro bi bilo, da bi se čim več družili z energijo narave, saj 
bomo bombardirani z informacijami, z bolano hrano in s konstantnim žarčenjem. Ko se 
umaknemo v naravo med drevesa, zaužijemo svežo energijo narave. Osnova zdravja je 
sledenje naravnega toka. Najbolj efektivna stvar je, da gremo spati med 21. – 22. uro, da 
se lahko žolčnik in jetra generirajo. Če boste šli k zdravniku naravne medicine, ker imate 
določeno težavo, vam bo zdravnik prvo rekel, da morate spati ob pravih urah. 

HRANA

Začnite jesti zjutraj. Jejte do 15., 16. ure obilno, potem pa začnite hrano zmanjševati. 

PREPROSTE STVARI ZA ZDRAVJE

To so dihanje in sledenje soncu. Sonce ima najmočnejšo vitalno energijo in nas vleče, ne 
glede na to kako slabi smo. Mi smo vodna baterija. Sonce aktivira naše hipohondrije. 

Če gledamo leto, je to element zajčka, ki je les. Les se veže na duhovno organizacijo t.i. Huni. 
Huni so višja svetlobna bitja, ki so z nami in nam pomagajo v naši evoluciji razvoja. Vežejo se 
na sonce. Ko se zjutraj zbudimo, je to zato, ker jetra pošljejo kri v obtok. Jetra se povezujejo s 
Huni, Huni pa s svetlobo sonca. Če nebi bilo sonca, mi ne bi nikoli vstali iz postelje. Naša 
jetra ne bi zacirkulirala in poslala kri v obtok, višja zavest ne bi prišla k nam in nam odprla 
oči, da se zbudimo. Najbolj preprosta stvar je torej sledenje naravi. Lahko dihamo sonce 
ali prakticiramo ozaveščeno dihanje. Kako dihati ni nobene skrivne taktike. Treba je samo 
dihati zavestno in trebušno. 

MENTALNO ZDRAVJE

Dobro je, da najdete nekaj kar vam bo sprostilo stres. Če je stvar bolj obremenjujoča v smislu 
čustev, potem je boljše, da se gibljete. Kadar se vas lotevajo hude stiske, panike, drama, se 
ne siliti, da morate sedeti in dihati ker boste znoreli. Ko se boste umirili z gibanjem in hojo, 
se nato usedite in samo dihajte. Dobro je, da uporabljate tudi zdravilne zvoke in smehljaje 
v organe. 
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Zvok je frekvenca in ima direktno povezavo z 
notranjim organom. 

Vse religije vam bodo rekle, da je bila najprej svetloba in nato beseda. S tem so povedali, da 
obstajajo samo 2 energiji: svetloba in zvok. 

Glava stvar leta je, da ne pademo v paniko. Ne glede na to kaj nam bodo pokazali ali kaj bo 
prišlo, se ne ujeti v to zanko. Prav tako se ne pustiti prepričati glede določenih stvari katere 
bodo prikazane zelo dobro. Vedno ostanemo v sredini. 

KAKO PODPRETI OTROKE V TEM LETU?

Otroci imajo prav tako individualne talente, tako kot mi. Dobro je, da se jih uči najbolj 
osnovne stvari, kar so spoštovanje in odnosi. Če boste opazovali zgodovino, boste videli, da 
jo hočejo ves čas brisati. Sedaj smo v enem delu, kjer hočejo izbrisati vse. Zaradi tega učimo 
otroke kar vemo, kar so nam povedali starši, babice in kar je zdrava kmečka pamet. Zelo 
pomembno bo kuhanje domače hrane, da se povežemo z naravo, da vemo, da je v nam moč 
in da smo hvaležni za osnovne stvari.

 Človek je sedaj ranljiv zato, ker nima znanja o naravi. 

Če bi nas vzgojili tako, da gledamo sonce, luno, da upoštevamo 5 elementov, smeri neba, 
cikluse narave kako se energija premika, bi bilo vse čisto drugače. Mi v bistvu živimo pozimi 
in poleti na enak način in to ni normalno. Če greste v času zime v kakšno jamo, se lahko hitro 
zavedate kako bi v resnici funkcionirali ko bi šlo sonce dol in da do 8. ure zjutraj nimamo kaj 
drugega početi kot počivati. Mi se pa zbudimo pozimi ob 6. zjutraj, gremo v fitnes na trening 
in nato delamo pozno v noč. To je čista kontra naravnemu ciklu. Tako kot je v letu, tako je v 
dnevu. 

Na enak način kot so včasih plemena imela šamane, ki so učili ljudi, da se povežejo z naravo, 
tako moramo sedaj mi delovati, da pomagamo svoji družini in našim najbližjim, da se 
povežejo s svojo močjo in z naravo. Tako lahko damo največ sami sebi in celotnemu svetu. 

5 ELEMENTOV

Gospodarja dneva najdete v 3. koloni iz desne proti levi. Tu lahko piše zemlja, kovina, ogenj, 
les ali voda. Astrologija 5 elementov in 4 stolpcev usode, je v resnici referenčna točka, kjer 
beremo gospodarja dneva. Ta gospodar predstavlja vas. Sedaj si bomo pogledali kaj bodo v 
letu 2023 posamezni elementi predstavljali gospodarju dneva. 

ELEMENT OGNJA (BING ALI DING)

Vodni zajček predstavlja ognju element avtoritete. Pri ženskah je lahko to partner, šef, 
kariera in pomembne stvari. Časovni aspekt je nujno pomemben. Če je element ugoden, 
so lahko priložnosti za avtoriteto in kariero, po drugi strani pa če element ni ugoden, so 
preizkusi na tem delu. V primeru, da ste v odnosu, se lahko kažejo malce večji izzivi, ker 
element predstavlja partnerja. V sliki se kaže še nekdo. To ne pomeni, da mora nekdo priti, 
ampak da se lahko pokaže v partnerstvu kakšen izziv. Element lesa vam predstavlja element 
vira. Vir je za vas znanje, izobrazba, analitičen um in izboljšanje kvalitete življenja. Če ste 
šibki ogenj, bo to lahko za vas zelo zanimivo, ker element vode proizvaja element lesa, torej 
element avtoritete proizvaja element blagostanja. 
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Smiselno bi bilo delati na znanju, izobrazbi, na novih sposobnostih in na izboljšanju kvalitete 
življenja in izobraževanju. Lahko se izobražujete ali pa vi izobražujete nekoga drugega. V 
primeru, da je element neugoden, vas lahko naredi lene, preveč analitične in da ne sprožite 
akcije. 

ELEMENT ZEMLJE (JI ALI WU)

Voda pomeni zemlji element bogastva. Pomen bogastva se med drugim povezuje tudi 
z očetom in s služenjem denarja. Čim je element ugoden, so priložnosti za finance. Če je 
element neugoden, so lahko na tem delu preizkusi. To je odvisno od tega, kakšne so vaše 
individualne karte. Element lesa vam predstavlja element avtoritete, partnerja, stare starše 
ali nujno pomembne stvari iz zemlje. Oba elementa predstavljata nujno in pomembno. 
Časovni aspekt bo malce bolj natempiran. Ženske zemlje boste v tem letu razumele kako 
podpreti avtoriteto. Druga opcija bo, da boste vlagale v kariero. Tretja opcija bo, da boste 
delale na karieri in da boste svoj denar vlagale v kariero. Imele boste isto opcijo, da se 
boste srečale s partnerjem ali pa boste imele situacije v partnerskem odnosu, kjer bo prišel 
element, ki predstavlja partnerja. 

ELEMENT KOVINE (GENG ALI XIN)

Element vode za kovino predstavlja kreativnost in ustvarjalnost, kar pomeni izražanje. 
Lahko predstavlja tudi otroka. Če ste letos kovina ali element vode, so zunaj elementi, 
ki predstavljajo otroke. To ne pomeni, da je nujno, da boste zanosile. Vse je odvisno od 
vaše individualne karte. Imejte malo več pozornosti na odnosih z avtoriteto, s pravili in v 
komunikaciji s partnerjem. Element lesa vam predstavlja bogastvo. Ker element kovine 
proizvaja element vode, govori pri vas slika o tem, da ima kovina svoj talent in idejo, ki bo 
začela proizvajati element denarja. Če je za vas ugodno, boste videli, ko boste dobili idejo, 
da želite nekaj pokazati in da imate določeno sposobnost, ki jo želite vnovčiti v finance. Če je 
za vas neugodno, se lahko pojavijo problemi v vašem izražanju, problemi vezani na finance 
ali na očeta. 

ELEMENT VODE (REN ALI GUI)

Tukaj se srečate z elementom prijatelja. Namen prijatelja pomeni povezovanje s soljudmi. 
Če je energija ugodna, bo v resnici govorila, da se boste letos srečali z novimi ljudmi ali 
da boste dobili od ljudi podporo. Element lesa za vas govori o elementu kreativnosti in 
ustvarjalnosti. Element vode proizvaja element lesa, tako, da boste s soljudmi kreirali svojo 
storitev, produkt ali idejo. Element lesa predstavlja za vodo tudi element otroka. Otrok je 
lahko tudi, da nekaj skreiramo. Če je energija neugodna, se lahko v prvi polovici pojavlja več 
problemov s soljudmi, druga polovica leta pa bo bolj sproščena in kreativna, kjer lahko daste 
ven svoje talente ali sprostite svojo energijo. 

ELEMENT LESA (JIA ALI YI)

Srečali se boste z elementom vira. Voda predstavlja za vas element, ki vas proizvaja in 
je povezan z zdravjem, izobrazbo, mentorstvom, učenjem, izboljšanjem kvalitete življenja, 
lahko pa se povezuje tudi s tuhtanjem, premlevanjem in odlašanjem. Če je element ugoden, 
bo na vas vplival podporno kar se tiče vašega zdravja in po vsej verjetnosti boste dobili 
nova znanja, dobro ime, kar je lahko pomoč plemenitih in starejših ljudi. Element lesa za 
vas predstavlja sočloveka, kar pomeni, da imate opravka s soljudmi. Če ste močni gospodar 
dneva – yi roža ali jia, imate lahko opozorilo kompliciranih odnosov. 
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V primeru, da ste šibki, imate kompletno podporo lesa in vode za celo leto. Če ste les, je 
dobro, da se začnete v tem letu nekaj učiti in povezovati s soljudmi.  

Kako vedeti ali je element ugoden ali ne?

Najlažje je, da se pogleda leto 2022. Takrat je bil element vode in lesa. Zemlja je imela 
lani priložnost dobiti denar ali pa ga izgubiti. Imela je problem z avtoriteto ali pa je svojo 
avtoriteto povečevala. Če ste kaj od tega videli v letu 2022, bo v letošnjem letu podobno, saj 
so podobni elementi. Sicer bodo kombinacije elementov postale drugačne, zaradi česar se 
lahko spremeni celotna situacija. Ampak, v osnovi je dobro, da razumete kaj je element in 
da ste nanj pozorni. 

Ne glede na to ali imate element ugoden ali ne, če ste element zemlje in je to element 
bogastva, potem delajte na denarju. Če bo za vas element neugoden, boste hitro opazili, 
ker boste morali več dati, da boste videli pretok financ. V primeru, da je ugoden, boste lažje 
videli pretok financ. 

Astrologija ni enako kot tedenski in mesečni horoskop. Astrolog vidi v karti preko znakov 
takšne stvari, da vam ni jasno od kje jih dobi. Zato so najboljše opcije individualne karte, v 
smislu kaj ste vi, kdo ste vi, kakšni so vaši talenti, kakšne so vaše opcije in kaj se vam dogaja 
na različnih področjih. 

FENG SHUI

3 NEUGODNI SEKTORJI

VZHODNI SEKTOR

Je leto Velike vojvode, zajca in ta prihaja iz vzhodne smeri. Na vzhodnem sektorju se bo 
pojavila tudi Zvezda bolezni, kar pomeni, da lahko ta dva triggerja zelo čudno vplivata na to 
leto. To bo glavna energija, ki jo nočemo izzivati in se direktno obračati v njo. Če imate mizo 
obrnjeno na vzhod, se obrnite par stopinj v levo ali desno. V ta del ne delati večjih posegov, 
ne renovirati in ne kopati zemlje izven hiše.

ZAHOD

Tukaj bo Lomilka leta in 3 ubijajoči. Lomilka leta je energija, ki je opozicija leta. 3 ubijajoči 
bodo isto v opoziciji leta. V ta del prav tako ne delati večjih posegov, ne renovirati in ne 
kopati zemlje izven hiše.

SEVEROZAHOD 

Tukaj se letos nahaja Zvezda 5. To je ena najmočnejših energij in efektov. Ima avtoriteto 
življenja in smrti, kar pomeni, da se ta sektor poskuša ustaviti in umiriti. Če so tam vrata, 
uporabljajte druga. V primeru, da imate tam spalnico, si dajte notri kovinski predmet. Tudi v 
ta del ne delati večjih posegov, ne renovirati in ne kopati zemlje izven hiše.
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*SEVEROVZHOD

Tukaj se nahaja zvezda 7, ki je lahko znak vlomov, prepirov in ponazarja sliko, da se nekaj 
reže, kar lahko pomeni tudi operacijo. Severovzhodni sektor velja enako kot za ostale - v ta 
del ne delati večjih posegov, ne renovirati in ne kopati zemlje izven hiše.

Znanje ni namenjeno temu, da bi delali iz tega 
dramo, ampak, da bi si izboljšali kvaliteto življenja. 

UPORABNE ZVEZDE

JUŽNI SEKTOR

Če želite v letošnjem letu delati na financah in iščete pomoč ženske ali pa delate nekaj kar je 
vezano na žensko energijo, je potem za vas najbolj zanimiv južni sektor. 

SEVERNI SEKTOR

V primeru, da želite narediti nov posel na nekonvencionalni način in ste poslovno usmerjeni, 
je za vas najbolj zanimiv severni sektor. Ta stvar se bo povezovala tudi s srečnimi dogodki, 
družabnimi aktivnostmi in povezovanju z ljudmi. 

JUGOVZHODNI SEKTOR 

Če se želite v letošnjem letu soočiti s svojim strahom ali če potrebujete potisk v to da se 
začnete razvijati ali pa se soočite s stvarmi, ki so lahko strah in bolečina, bo imel jugovzhodni 
sektor zvezdo 3. Ta je opisana kot bolečina in prepiri. Ampak zvezda 3 je gibanje in lahko 
spodbudi gibanje, da greste v akcijo. Zraven je Plemenitež leta in na drugi strani je na 
jugovzhodu letno sonce. Če potrebujete preboj, potem je jugovzhodni sektor za vas. 

JUGOZAHODNI SEKTOR 

Če potrebujete kredibilnost, delate na prepoznavnosti dobrega imena in iščete pomoč 
plemenitih mentorjev, potem je za vas jugozahodni sektor. 

Da bi dejansko dobili efekt uporabe prostora, potrebujete uporabljati to lokacijo vsaj 
2 uri dnevno. Ne delati drame ali hoditi spati v banjo. Če delate novo fasado, jo ne začnite 
delati na vzhodu, ampak drugje. V vsakem primeru je dobro, da letos ne vznemirjate vzhodni, 
zahodni in severozahodni sektor. Če imate tukaj vrata in mogoče še kakšna, uporabljajte 
druga. Če imate samo ena vrata na neugodni lokaciji in balkonska vrata na jugu ali severu, 
potem ni problema, pojdite čez glavna vrata in nato 2x ali 3x odprite balkonska vrata ali pa 
jih pustite odprto dlje časa. Pomembno je tudi, da se ne loputa z vrati, ki so na neugodnih 
lokacijah. Tukaj se ne sme uporabljati nobena intenzivna energija, da se ne prebudi te 
lokacije.

Te zvezde se vsako leto premaknejo, dobro pa je, da se uporablja zaščite, katere z nami deli 
Darja. Če živimo v določenem stanovanju 10 let, potem gremo čez vse možne postavitve. 
Tako, da če ste šli čez to, boste šli tudi čez to leto. 
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Energija prostora vam lahko pomaga 
spodbuditi določen tip energije. 

Če pa gradite hišo v tem letu, pa je dobro, da pokličete nekoga, da vam naredi Feng Shui. 

Bodite aktivni tam, kjer je ugodno. Kjer je neugodno, pojdite v yin fazo, umirite prostor, ne 
razbijati, ne delati renovacij. Če boste renovirali del stanovanja, ki je na neugodnem sektorju, 
boste s tem aktivirali več preizkušenj leta. Boljše je, da to prestavite na drugo leto. 

Če imate na neugodni lokaciji vrata, spalnico in še eno sobo, potem stopite na sredino sobe 
in naredite Feng Shui iz prostora, kakor, da bi delali za celo stanovanje. Tako boste videli kje 
so ugodni in neugodni sektorji v sobi in si v njej prilagodite kje lahko spite, delate itd. Tudi če 
živimo v garsonjeri, se dajo stvari rešiti. 

KAJ JE POANTA PETKE?

Pet je zemlja in center. Imamo smeri in v sredini je zemlja. Da bi vse skupaj povezali in 
naredili smisel, potrebujemo zemljo. Če zemlje ni, drevo ne more rasti in voda se ne more 
peljati po zemlji, sonce ne more narediti plodne zemlje, kovina pa ne more biti rojena, ker se 
rodi v zemlji. Zemlja je vranica. Prebava potrebuje 45 minut, da pripelje hranila v kri. Ko se 
najemo, isti trenutek začutimo, da smo siti, ker je vranica subtilno vzela okuse in jih začela 
dovažati notranjim organom. Dogaja se nam tudi, da ko kuhamo hrano, jo ves čas vonjamo 
in ko skuhamo, imamo občutek, da smo že siti. Tudi to je zaradi subtilne energije. 

Zemlja oz. Zvezda 5 predstavlja sfero fizike, stvarstva in nestvarstva. To pomeni, da je prehod 
med življenjem in smrtjo. Zvezda 5 dela cesarja in na drugi strani lahko končuje življenje. 
Letne petke ne nikoli izzivati. To je največja skrivnost Feng Shui-ja. Zvezda 5 je energija, ki 
omogoča transformacijo iz ene sfere v drugo. Zato je tudi tako slavna, da se je ne izziva. Če 
jo bomo, bomo lahko imeli zelo neprijetne situacije. 

Kot že rečeno, če spite že 10 let v določeni spalnici, ste zagotovo že naleteli na petko, tako, 
da ni treba delati sedaj panike kam iti spat. Stvar časa in prostora se morata poklopiti. Ko 
želimo kupiti stanovanje, vedno začutimo takoj ko vstopimo vanj ali je energija stanovanja 
dobra za nas ali ne. Tako kot je na nebu, tako je na zemlji. 

Nasvet za leto 2023: 
Gojite vrline, žensko energijo 

in polepšajte življenje na Zemlji. 


