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DOBRA KARMA
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Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.

Za naročilo pokličite na številko 080 4321.

41

Andreja Novak,
angelca.si

HOROSKOP

Med zakoncema ni niti negativne niti neupravičene karme.

NAJSLAVNEJŠA

V prejšnjem
življenju
kot starš –
otrok sta
Melania in
Donald tudi
poslovno
sodelovala.

zakonca na svetu Melanio in Donalda Trumpa je tokrat pod
drobnogled vzela priznana karmična diagnostičarka

DONALD –
MELANIA

DVOJČKA – Možnosti za ljubezen so izjemne, ne
zanemarjajte jih. Vsaj v mislih se čisto sprostite in si
iskreno priznajte svoja čustva. Ko bo priložnost, jih
ne skrivajte.
RAK – Ne umikajte se zdaj, ko se stvari zares spreminjajo v dobro, samo iskreno sodelujte.
Ljudje vam bodo naklonjeni in nič vam ne bo težko
narediti ali se pogovoriti.
LEV – Ne boste se pomirili, dokler si ne boste razjasnili vseh vplivov okoli vas in razumeli vloge bližnjih,
ki niso pripravljeni na sproščeno in zadovoljno
skupno sodelovanje.
DEVICA – Umikali se boste in lahko celo dobesedno
skrivali pred nekaterimi, ki vas izčrpajo s svojimi
pripovedovanji. Delali se boste, da imate številne
opravke, in kar odšli.

TAKO RAZLIČNA Med njima je kar 24 let razlike,
pa še z različnih koncev sveta prihajata. Kaj ju
resnično veže, je to usodno srečanje dveh duš,
karma …

K

NJEGOVI STRAHOVI

Donald je bil nedvomno v
prejšnji inkarnaciji pomembna

vojaška osebnost, kjer si je pri- je predčasne smrti. Strah ga je
dobil izjemno čast in ugled, imel javnih nastopov – neverjetno.
je moč in vpliv, pa tudi veliko so- Pa vendar premore izjemen povražnikov, ki mu bodo še zdaj gum, da se s svojimi strahovi
hoteli streči po življenju. Ker je v bolj ali manj uspešno sooča. (Mipredprejšnjem življenju deloval mogrede: marsikateri strah, kot
med drugim tudi proti svoji
tudi ta pred javnim nadomovini in je v prejšnji
stopom, je nam zunainkarnaciji to poplačal
njim opazovalcem
Čeprav sta si na vis hrabrostjo in domolahko prikrit.)
dez zelo različna, sta
Privlačijo ga
ljubnim duhom, ima
Melania in Donald v
zdaj še karmično na- karmični diagnostiki
ambiciozne, podlogo, da se bori za
jetne ženske (ne
zelo skladna.
dobrobit svoje domosamo lepe), ki stojijo z
vine – ne glede na vlonogami trdno na tleh in
go oziroma pozicijo v drso pripravljene za uspeh
žavi.
trdo garati. To je vsekakor MePogosto je v konfliktu sam s lania.
seboj – to, kar hoče (razum), in
to, po čemer hrepeni (duša), je NJENA VLOGA
v mnogih primerih kontradikMelania ima glavno karmičtorno. Nedvomno doživlja hude no nalogo, da skrbi za družinsko
nočne more – travme, strah ga dobrobit (v vseh pogledih), kaj-

OVEN – V odnosih boste občutljivi in z lahkoto vas
bodo prizadele besede bližnjih. Zato vas bo vleklo
stran od doma in od zaprtih prostorov, kjer boste
težje dihali in razmišljali.
BIK – Imeli boste obilo energije, ki pa jo boste porabljali za notranji dvoboj. Po eni strani boste želeli
harmonično sodelovati, a na drugi strani se boste
odmikali vase.

Skupaj že v več
preteklih življenjih

aj v resnici povezuje Melanio in Donalda Trumpa, se
sprašujejo mnogi.
Zato sem njuno razmerje vzela pod drobnogled.
Po predhodni osebni karmični analizi obeh partnerjev sem
izdelala še skupno karmo. V partnerski karmi se običajno razčleni in natančno pregleda 12 do 14
področij, odvisno od parov.
Po ugotovljenem opisu sta
Donald in Melania močno karmično povezana, saj sta skupaj
preživela že več življenj. V prejšnjem življenju kot starš – otrok,
kjer sta tudi poslovno sodelovala.

Sonce je v Vodnarju,
Luna je v Ovnu.

TEHTNICA – Naredite malo prostora zase in čas
izkoristite tudi samo zase, za nepomembne stvari
in nepovezane z drugimi. To najbolj potrebujete, saj
vas sprosti in aktivira.

ti v prejšnjem življenju je zaradi
ambicioznih podvigov zapostavljala člane družine. Tokrat naj
bi bila dobra opora partnerjevim
otrokom iz prejšnjih zakonov.

USKLAJEN PAR

Čeprav na videz zelo različna,
pa v karmični diagnostiki zelo
skladna – dopolnjujeta se (tudi
v različnih pogledih se dopolnita). Pomembno je, da sta vajena skupnega življenja, saj sta kot
duši to prakticirala že v mnogih
prejšnjih inkarnacijah.
Ne, ni naključje, da sta skupaj. Pomembno je, da sta bila
v poslovnem sodelovanju, kot
tudi v vlogi zakonca.
Med njima ni negativne karme, niti neupravičene karme nisem odkrila.
Po karmični analizi namreč

ne zdržijo dolgo skupaj
pari, ki so bili v prejšnjih
inkarnacijah v odnosu
otrok – starš. Slednje se
v mnogih zakonih tudi
jasno opazi, saj mnogi
prenesejo starševski odnos v partnerskega.
Slednje pa običajno
pri parih ustvarja zmedenost vlog in vodi v nezadovoljstvo obeh. Čeprav je razlika v letih pri
Donaldu in Melanii kar
precejšnja, je za zadovoljstvo njunih duš pomembno, da sta, kar sta:
zakonca in poslovna kolega.
Vso srečo jima želimo.
(Aleksandra Winkler Drole, foto: oa
in Profimedia)

ŠKORPIJON – Zadnji čas je, da nekaj spremenite v
svojih temeljih, tudi finančnih, ne čakajte več spodbude od zunaj. Življenje gre dalje,˝nekateri ljudje vas
čakajo. Ali to ni dovolj?
STRELEC – Nekatera čustva, že dogovorjene stvari
vas bodo grizle in le stežka boste pozabili nanje.
Zdelo se vam bo, da so vsi proti vam, čeprav lahko
delate praktično vse.
KOZOROG – Srečni boste in želeli to deliti z drugimi,
a nekako ne bo šlo. Pomembno je, da se pogovorite
z bližnjimi, kaj zares želite, in razrešite vse tisto, kar
vas dela nesrečne.
VODNAR – Malo naporen dan, ko boste morali
pokazati samozavest, in ne dovolite si, da vas kdorkoli sprovocira. Raje se usmerite v stvari, ki so vam
pomembne in kreativne.
Karmična diagnostičarka in
učiteljica akaških zapisov
Aleksandra Winkler Drole

RIBI – Zdaj ni več čas za odlašanje. Premlevanje
starega vam bo počasi začelo najedati zdravje, zato
je za vas izjemno pomembno, da se osredotočite na
svojo prihodnost.

