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Svet se spremeni, 
ko se mi spremenimo. 
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ZGODBA BABE DARETA

Baba Dare in Baba Femi sta najvišja svečenika IFE. Na podlagi tega hodita po svetu in 
predavata. Junija želita priti tudi v Slovenijo, kjer bosta delala individualne readinge ter 
naredila tudi zaščito Slovenije. Baba Dare je po poklicu inženir fizike in matematike. 
Odrasel je v Indijanskem rezervoarju. Nato je veliko let živel v Egiptu, kjer je raziskoval sveto 
geometrijo ter kasneje delal tudi za Naso. Veliko let se je poglabljal v religije in jih študiral. 
Konec koncev, ne samo, da vse poti vodijo v nas, prav tako je vsa moč v nas. Ne glede na to 
katero astrologijo, zvezde, numerologije, religije, Taoizem, Budizem je raziskoval, mu je vse 
skupaj samo potrdilo kako velika moč se skriva v nas. Njegovo delo je povezano s tem, da 
pomaga ljudem to moč odkleniti. 

IFA NAPOVED ZA LETO 2023

Letos moramo biti pozorne na dve stvari: potrpežljivost in pozitivnost. Ne glede na to 
kaj se bo dogajalo zunaj ali če nam bo kdo hotel vzeti našo pozitivno naravnanost, tega ne 
smemo dovoliti. 

Svet se spremeni, ko se mi spremenimo. 

Naša zavest spreminja svet, zato moramo skrbeti zase. Če bomo me spremenile in vzdrževale 
svojo visoko vibracijo, bo ta vibracija spremenila svet. Nič ni dokončno, tako, da se ne smemo 
vdati ali pustiti, da nam kdorkoli od zunaj reče, da je konec. Istočasno pa nam duh pravi, da 
je zunaj nas ogromno prevar in da stvari niso takšne kot se zdijo. Zato moramo nujno videti 
skozi te prevare. 

Tudi če bo okoli nas negativna energija, se jo ne smemo ustrašiti, ampak jo vzamemo ter 
obrnemo. Nikoli se ne smemo počutiti nemočne. V nas je totalna moč. Ob tem moramo 
biti zelo jasne, pozitivne, aktivne in videti skozi. Mojstri delajo ravno to, da ne glede kakšna 
energija je okoli njih, jo vedno obrnejo sebi v prid. Ob vsem tem se lahko pokažejo tudi 
različne politične situacije, inflacija, recesija itd. 

Naši predniki nam sporočajo, da moramo držati skupaj, saj je v temu moč. Več kot 
nas je skupaj, bolj smo močni. To pomeni, da držimo skupaj s svojimi družinskimi člani in s 
svojimi najbližjimi ter da ne pustimo, da nas neke brezvezne stvari ločujejo in razdružujejo. 
Tudi če imamo različna mnenja o določeni stvari, ne smemo pustiti, da to pride med nas. 

Naša moč se izgublja s tem, ko se ločujemo z ljudmi. 

Tudi Primož nam je govoril kako pomembna je skupnost. Vaša družina so ljudje, ki so vam 
najbližji. To ni nujno vaša biološka družina. Če so tukaj kakšni zapleti, poskušamo zgraditi 
most, če pa ne gre, pa jih ljubeče pustimo v njihovi energiji. 

Zelo pomembno je, da ne pustimo, da nas kakšna neiskrenost razdruži. V družini je treba 
paziti, da nas določene finančne obremenitve ali strahovi ne spravijo v konflikte. To pomeni, 
da se ne smemo kregati in bati zaradi denarja. Moramo ostajati v energiji obilja in ne smemo 
pustiti, da nas finančni pritiski od zunaj spravijo ven iz naše energije. Te stvari niso vedno 
enostavne in bodo izziv za to leto. Moramo biti emocionalno stabilne, ne glede na vse. 
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Še preden se je začel Covid, se je začela tranzicija planeta Plutona, ki je bil prej v kozorogu. 
Od 23. marca 2023 se bo Pluton premaknil iz kozoroga v vodnarja. Naloga kozoroga je bila 
že pred Covidom, da se avtoritete in omejitve razbijejo, vključno z vsem kar nas hoče voditi, 
pomanjševati in nadzirati. Pluton in kozorog sta se sedaj trla in se eden v drugega zabijala, 
da se zruši vse kar je staro. V marcu se bo naredil tako zelo dolgo pričakovani prehod v 
vodnarjevo dobo o kateri je govoril že Jezus. Po drugi strani pa je ta prehod odvisen tudi 
od naše zavesti. Sedaj se dogaja copy-paste zadeva na globalni naravi glede vseh sistemov. 
Nihče ne more ustaviti srčnosti in lastnih vrednot. 

Veliko vlad resno govori o tem, da se bo zgodil v roku 2 let cyber napad iz strani Rusije. Ob 
tem bi se lahko uničil internet, komunikacija, določene letalske povezave, bančne povezave… 
To, kar se sedaj dogaja, da prihaja marca Pluton skupaj z vodnarjem v polno aktivacijo se 
nanaša na energijo interneta, tehnologije, močne transformacije in tudi energije smrti. To je 
energija močnih revolucij in sprememb. Vse kar se dogaja po svetu je »igra s šahom«, to niso 
naključja. Ti ljudje poznajo astrologijo in spremljajo vse pomembne dogodke. Trump Tower 
je med drugim zgrajen do podrobnosti po Feng Shuiju. Sedaj je tudi čas, da uporabimo 
svojo notranjo tehnologijo, ki je najmočnejša in ne pustimo, da nas zamajejo zunanji 
pritiski, ki se pojavijo vsakih 248 let. 

Energija, ki se bo pojavila marca, bo razbila vse predhodne vplive, prepričanja, hierarhije 
in avtoritete. To bo energija, ki bo popolnoma porušila vse staro. Izgledalo bo kakor, da se 
bodo vse strukture stresle v mikserju. Istočasno bodo želele te strukture ohraniti moč, a jo 
ne bodo mogle. Na nam je, da ne pademo v paniko ne glede na to kako bo od zunaj »treslo«.
248 let nazaj, ko se je zgodila ista astrološka situacija, je šel Pluton v vodnarja. Takrat je prišlo 
do Ameriške revolucije, ki je postala sinonim za svobodo. V Evropi se je zgodila Francoska 
revolucija, istočasno pa je bil Haiti prvi, ki je premagal silo, ki ga je zasužnjevala ter se mu 
uprl. Sedaj prihajamo v enak astrološki trenutek ko avtoriteta izgublja oblast, a jo po drugi 
strani hoče z vso silo zadržati. 

Zna se zgoditi, da bo 23. marca prišel Pluton za 3 mesece ter naredil »trailer«, ki nam bo 
pokazal kaj se bo zgodilo. Nato se bo malce umaknil in se zopet vrnil. Te 3 mesece kaže 
največ tenzije na Ameriki, saj se premakne v 8. hišo. Kar se zgodi v Ameriki, seveda vpliva 
potem na cel svet. Ena izmed stvari je lahko popoln pretres finančnega sveta. Vsi astrologi 
napovedujejo, da se bo zgodilo nekaj na Ameriških tleh in to bo najverjetneje na finančnem 
trgu. 

FINANCE V LETU 2023

Baba Dare pravi, da je vse dobro, samo, da ni v obliki papirnatega denarja. V vsakem primeru 
bi se naj finančni trg spremenil. Denar je v tem trenutku papir, ki nima v ozadju nobene 
vrednosti in lahko izpuhti. Če imate možnost, vložite v kakšno zemljo, zlato in predvsem 
vase. Kot že rečeno, ne smemo delati panike. 

Kriptovalute, ki se še priporočajo: Quant, Stellar, Ripple, Ethereum, Bitcoin, Iona. 
Bitcoin in Ethereum sta največji kriptovaluti, ostale pa so povezane z vladami in prav tako 
»naj ne bi padle dol«. 

Na borzah se obeta tudi veliko pretresa in ti posli bodo samo za »pogumne«. To bi se znalo 
zgoditi okoli 4. julija 2023, oz. takrat se odpira astrološka energija, ki to nakazuje. To ne 
pomeni, da bo vse izginilo, ampak, da se bo sistem prestrukturiral. Če imamo zlato, bo ta 
naložba vedno dobra. 

Sedaj nobenega več ne zanima pandemija in cepljenje, se pa vse obrača na finančni svet. 
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ENERGIJE, KI PRIHAJAJO V LETU 2023 

Sedaj se nahajamo v »hiši ogledal«, kjer je veliko distrakcij, katere nam jemljejo pozornost, 
da ne gledamo stvari, katere bi morali. 17. maja se bo Jupiter, ki je planet ljubezni in 
povezovanja, premaknil v bika. To bo energija optimizma. 

KAKO NAJBOLJE UPORABITI ENERGIJO LETA?

Vedno ko pride izjemna energija za razcvet, se jo hoče ustaviti in pograbiti. Če nas letos 
pokliče, da gremo na svoje in da naredimo stvari, damo fokus v to, da rastemo. Seveda 
vedno »energetsko zaklepamo svoj avto«. Istočasno se pa ne smemo pustiti ustaviti na svoji 
poti. 

Na začetku smo dobile napoved duha, da ne glede na to kar nam astrologija pravi, je potrebno 
poslušati Univerzum, saj ve kaj je pomembno za nas. In sicer, da smo brez strahu, da 
ostanemo fokusirane, da delamo stvari, ki smo si jih zadale, da se ne pustimo motiti, 
da ostanemo potrpežljive, jasne in pripravljene ter kar je najpomembnejše, da stvari 
končamo. Tako bomo zmagale in uspele. Ne glede na to kaj se nam bo vmes dogajalo, ne 
smemo nikoli pozabiti besed Univerzuma, da bomo zmagale in uspele. 

Letos bo kup prehodov, tranzicij, pretresov, borb za svobodo in za individualnost. Prav tako 
se potencira energija revolucije, vojne in tehnoloških sprememb. Kot že rečeno, nas ne sme 
to zamajati in tako bomo uspele. Ne smemo pustiti, da nam to vzame čas in življenjsko 
energijo, drugače nas lahko vsak veter podre. 

3 stvari, ki so letos najbolj pomembne:

1. Vse delamo z ljubeznijo, iz ljubezni in da ostajamo v energiji ljubezni. 
2. Da gojimo, čuvamo odnose in da pazimo, da zunanji stres ne poruši naših intimnih 

ter partnerskih odnosov. 
3. Da se zavemo katero stvar moramo spustiti, da lahko gremo naprej. To je lahko 

odlašanje, napačna hrana, gledanje novic, osebe… letos je tudi čas razpada tega 
kar nas ne podpira. 

OBRED ZAŠČITE ZA 2023

Baba bo za vse v naši šoli naredil obred zaščite leta. 

Tale obred pa lahko naredimo me same. 

Zanj potrebujemo:

• Jajce
• 2 piva
• Cimet
• Bergamotko
• Črni poper
• Sol
• Brinove jagode, lahko tudi kot eterično olje

Pri IFI je vse skupaj simbolično. Z njo aktiviramo energijo in sporočimo Univerzumu katero 
energijo želimo aktivirati. 



5
ALL RIGHTS RESERVED

Potek:

• Najprej se z jajcem očistimo po celem telesu. Jajce se lahko dotakne telesa ali pa z njim 
potujemo samo okoli naše avre.

• Odpremo jajce in pogledamo če so notri kakšne stvari, saj jajca potegnejo nase negativno 
energijo. Nato jajce zavržemo. 

• Gremo pod tuš in se cele polijemo s pivom. To bo zaščitilo našo avro. Pivo se mora 
naravno posušiti na koži.

• Potem zmešamo sol, poper, brinove jagode, bergamotko in cimet ter se tudi s tem 
prepojimo. Lahko se povežemo z Univerzumom, Angeli, IFO ali s čim drugim in prosimo 
za zaščito. 

Ta obred lahko naredimo kadarkoli. Dovolj je že 1x, lahko pa se ga dela na prazno luno. 

ASTROLOŠKA NAPOVED ZA LETO 2023

To je leto samorefleksije. Dobro je, da zapremo vse stvari, ki jih imamo še pravno odprte 
ter da poravnamo vse dolgove. Zelo pomembno je, da delamo stvari legalno in da si ne 
odpiramo čudnih poslov. Prav tako uredimo morebitne odprte denarne zadeve z drugimi 
osebami. Me same smo rešitelj, ki ga iščemo. To leto uporabimo, da se učimo in da opazujemo 
kaj se dogaja. 

To je leto zavesti, modrosti, duhovne rasti. Zna se zgoditi, da se bo glede zdravja pojavila 
kakšna zadeva, z drugačno taktiko in z drugim imenom. To se je zgodilo 9 let nazaj v podobni 
astrološki postavitvi z Ebolo. Vse kar je bilo povedano, ne smemo pustiti, da vpliva na naše 
vibracije, ki so na naši poti in na to kar smo si zadale. Če bomo vztrajale pri temu, bomo 
zmagale. Tukaj je zelo močna potrditev. 

Če se želimo poročiti ali imeti otroka, ne smemo pustiti, da nas zunanje stvari ustavijo. Seveda 
je tukaj treba pogledati individualno. V primeru, da čutimo, da letos ne želimo potovati, to 
upoštevajmo. Kar čutimo, je prav. 

Predniki so nam sporočili, da se moramo povezati med sabo, da se imejmo rade, 
da poiščimo ljudi, s katerimi smo na isti vibraciji, da smo v kontaktu s sosedi in da 
gradimo skupnost. 

V tem letu se »lahko« zgodi tudi cyber napad, kjer ne bodo delale banke za nekaj časa, lahko, 
da letala ne bodo letela…mogoče en dan ne bo elektrike, ampak imamo doma sveče. Lahko, 
da ne bo delala kakšna aplikacija ali računalniki. Ne pustimo se strašiti, ampak gremo 
vedno v energijo moči. 

Za letos je tudi zelo pomembno, da imamo močan solarni pleksus, saj je tukaj naša 
moč. Prav tako je dobro, da meditiramo ter izvajamo dihalne tehnike. Karkoli se bo letos 
dogajalo, se vedno vračamo v svojo moč, v integriteto, v to, da živimo svoje poslanstvo in da 
držimo skupaj. Na ta način bomo neprebojne in zaščitene. Če česa ne želimo, se ne pustimo 
v to prisiliti. Ne glede na to ali smo v Sloveniji, Ameriki, Italiji, Kanadi….ni važno kje smo, 
pomembno je, da smo obkrožene z ljudmi, ki so v visoki vibraciji, da meditiramo in da živimo 
v skladu s tem kaj pomeni »ja« in kaj »ne«. 

Julija je čas, ki bo prinesel optimizem in stabilnost. Od marca do julija bo mogoče malo 
turbulentno, potem se bo pa začela vračati stabilnost. 
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KAKŠEN JE KONČNI REZULTAT? ALI SLEDI ZLATA DOBA?

Če pogledamo skozi zgodovino, je to čas, ko so se zgodili veliki pretresi in istočasno ko se je 
zgodil prehod na nov nivo in ko se je človeštvo osvobajalo določenih »suženjskih krempljev«. 
Če pogledamo iz tega vidika, je Baba Dare optimističen in prav tako kaže cela astrološka 
postavitev, da se dvigujemo v novo zlato dobo. Je pa treba ohraniti fokus in frekvenco. 

Dokler delamo na lastni moči, 
bo ta moč transformirala svet. 

Ne glede na to kakšen je naš poklic, ampak s tem da ostajamo v svoji vibraciji, najbolj 
pomagamo svetu. Moramo postati glavne igralke našega filma. In nikoli ne smemo pozabiti, 
da smo dobile potrditev, da bomo na koncu zmagale. 


