
kozi številna življenja 
se je njegova duša 
učila, kako si pridobiti 
naklonjenost javnosti, 

da ga ljudje podprejo. 
Bil je odvetnik, župan, politik, 

vodja podjetniške sekcije, bil je jav-
ni govornik in organizator v števil-
nih poklicih in dejavnostih. In ne 
boste verjeli, celo religiozni vodja 
… Bil je uspešen v poslu in pri slu-
ženju denarja, še najbolj tam, kjer 
je bilo treba očarati in navdihovati 
množice. 

Skozi predzadnjo in predpred-
zadnjo inkarnacijo se je naučil, da 
ni dobro »nositi srca na pladnju« in 
tudi ne veliko obljubljati, saj oblju-
ba dela dolg. Bil je uspešen govor-

nik in karizmatična osebnost, kjer-
koli in v kakršnemkoli »liku« ali po-
klicu se je pojavil.

Manj uspešen pa v čustvenem, 
zasebnem in intimnem pomenu. 
Ali je bil komu res zvest? Ja, najbolj 
samemu sebi …

V številnih inkarnacijah se je 
utelesil kot moški in tako imel mo-
žnost dodelati veščine in poklice, 
kjer so imeli moški večjo ali pa edi-
no pomembno javno vlogo.

PREJŠNJE ŽIVLJENJE
Pa si podrobneje oglejmo nje-

govo prejšnjo inkarnacijo, ki ima 
večji vpliv na njegovo sedanje ži-
vljenje.

Njegova duša se je utelesila na 
Japonskem, v bogatem okolju ter v 
ženskem telesu. Izjemno karizmo, 
znanje in modrost, dar spretnega 
govornika in predvsem željo po 
javnem uspehu je izrazila v vlogi 
odrske igralke, kasneje tudi mane-
kenke ter spremljevalke bogatih in 
slavnih moških. 

Ta lepotička je imela vse, kar bi 
si ženska tistega časa lahko želela; 
slavo, bogastvo, znanje številnih 
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tujih jezikov, plesne in akrobatske 
veščine, dar zapeljevanja … A ni 
imela zadovoljujočega čustvene-
ga, zasebnega življenja, ki ga prina-
ša stalno partnersko razmerje.

Oboževale so jo množice ljudi. 
Bila je ena najbolje plačanih žensk 
na Japonskem tistega časa. Moški 

so jo obkrožali in jo vabili na luksu-
zna potovanja, njena duša pa je 
ostala notranje prazna in je hrepe-
nela samo po enem moškem – svo-
ji duši dvojčici. 

Leta so minevala in ta ženska je 
prepotovala večji del sve-
ta, se naučila marsiče-
sa, spoznala in do-
živela veliko slavo 
… ni pa si ustvari-
la družine in trajne-
ga čustvenega od-
nosa. 

Njena duša je na-
mreč takrat sprejela odlo-
čitev, da se popolnoma posveti ka-
rieri, tudi za ceno odpovedi varne-

mu domačemu ognjišču, ljubeče-
mu partnerju in družinski sreči. 

Kasneje, v poznih letih, se je te 
odločitve pokesala, pa vendar … 
Ni bilo možnosti nadoknaditi izgu-
bljenega čustvenega razmerja.

Starši so jo pogrešali, prav tako 
bratje in sestre. Partner (duša dvoj-

čica) je ob vsakem njenem odhodu 
na dolga službena potovanja pre-
stajal težke čustvene bolečine in 
sčasoma iz obupa našel drugo. 

Takrat si je lepa Japonka želela 
samo eno, in sicer, da bi bila moški.

USODNA ŽELJA
»Če bi bila moški, bi 

lahko imela oboje: dru-
žino in kariero.«

In s to srčno željo je 
tudi zapustila svoje � zič-

no telo.
Gospodarji karme so nje-

no željo uslišali: duša se je ute-
lesila v moškem spolu in tokrat lah-
ko uspešno združuje javno in za-

sebno življenje, kariero in družin-
sko srečo.

Tokrat, v tem telesu, se duša 
spomni bolečin, ki jih je prizadeja-
la svojim domačim z odhodom, in 
največ karmičnega dolga ima do 
svoje primarne družine (sorojen-
ci in starši), pa tudi do sekundarne 

družine, žene in otroka. 

Njegova duša je modra in uče-
na, saj se spomni številnih veščin 
iz prejšnjih inkarnacij, tako da mu 
formalna, šolska izobrazba ne 
predstavlja velikega pomena.

SEDANJE ŽIVLJENJE
Primarna karmična lekcija v tej 

inkarnaciji je za Damjana Murka(p)
o-stati dušni vrtnar.

Dušni vrtnar je nekdo, ki – me-
taforično – poskrbi, da odkrije naj-
boljše in najlepše v vsem, česar se 
dotakne. Ljudem pomaga, da za-

cvetijo v vsem svojem sijaju. V nje-
govi bližini, ob njegovih delih se iz-
razi vse dobro, kolikor ga je v po-
samezniku. Torej pomaga drugim, 
da pustijo za sabo svoj plevel (beri: 
gnev in slabo voljo).

Sekundarne lekcije:
– kariera je pomembna, a ne za 

vsako ceno, če bi bila zaradi tega 

prikrajšana družina (na primer dalj-
ši odhodi v tujino odpadejo, če ga 
ne more spremljati družina);

– intuicija je dobra, vendar jo 
je pomembno vpeljati v svoj vsak-
dan, v svoje odločitve;

– (p)ostati � nančno neodvisen;
– ohranjati pravo razmerje med 

obveznostmi in užitkom.
V naslednji inkarnaciji bo žen-

ska, slavna igralka in manekenka z 
zadovoljujočim zasebnim življe-
njem in družino. In takrat bo tudi 
srečen, da bo ženska. 

družine, žene in otroka. 

Damjan je bil v prej-
šnjem življenju lepo-
tica in v prihodnjem 

bo spet.

  V številnih preteklih 
življenjih je bil Damjan 
Murko na vidnem mestu, 
obkrožen z množico ljudi, 
pa vendar od intimnega 
odnosa zelo odmaknjen.

Aleksandra Winkler Drole, 
karmična diagnostičarka in 
učiteljica akaških zapisov

Največ karmičnega 
dolga ima Damjan 

Murko do svoje 
primarne družine.

BRANJE MURKOVE DUŠE: 
JE RES SREČEN, DA JE MOŠKI?
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 HOROSKOP 
Sonce je v Ovnu, Luna je v Tehtnici, ob 

7.33 se pomakne v Škorpijona.

OVEN  – Spremembe, ki si jih želite, bodo od vas 
zahtevale odločitve, zato ne čakajte do zadnjega. Po-
membnih stvari ne skrivajte pred drugimi, prav tako 
ne delajte na skrivaj.

BIK – Okoliščine vas bodo prisilile, da boste na-
tančneje preverili odnose. Ne obnašajte se do vseh 
enako, sicer se bodo dobri in odprti ljudje odmaknili 
in vam bodo ostali samo težavni.

DVOJČKA – Čas je, da se ne ozirate več na delova-
nje drugih, temveč se usmerite v svoje naloge in jih 
opravite z vso predanostjo. Ne čakajte na druge in 
na potrditev, temveč delujte. 

RAK – Razdvojeni boste in pripravljeni na vse 
mogoče spremembe, a hkrati ne boste znali opustiti 
strahov glede zdravja in službe. Prijatelji vas bodo 
spodbujali in vam pomagali. 

LEV – Ko boste delali za nove delovne cilje, službo in 
vse, s čimer načrtujete okrepiti svoje � nančno stanje, 
se bodo spontano urejali tudi odnosi. Z lahkoto se 
boste izrazili. 

DEVICA – Razmišljali boste o vseh priložnostih, ki 
ste jih zamudili v bližnji preteklosti, in počasi vas bo 
začela jeziti lastna neodločnost, pa tudi okolje, ki vas 
ne spodbuja.

TEHTNICA – Počasi vam postaja jasno, da morate 
narediti korenite spremembe, če želite spremeniti 
način življenja tako, kot načrtujete. Organizirajte 
samo svoj čas. 

ŠKORPIJON – Odnosi vam bodo veliko pomenili in 
končno se boste odločili zaključiti nekatera poglavja, 
zaradi česar boste pridobili čas za izbrane ljudi. Ne 
obljubljajte ničesar.

STRELEC – Čutili boste, da je zadnji čas, da sprej-
mete prave odločitve in nekaj spremenite. Pri tem 
boste želeli podporo drugih, a boste morali kar sami 
narediti glavne poteze. 

KOZOROG – Ne boste dobro vedeli, kaj se dogaja, in 
zato ne boste več kontrolirali vseh čustev in besed. 
Odnosi bodo postali aktivni in precej podpore boste 
dobili od vsepovsod. 

VODNAR – Učili se boste prepuščati življenju in 
hkrati urejati pomembne stvari. Ne bo vam lahko, saj 
bo treba opustiti način življenja, ki vam je pomenil 
varnost in stabilnost. 

RIBI – Precej časa ste potrebovali, da ste se dobro 
prebudili iz zimskega spanja, zdaj pa ste na tem, da 
na novo zaživite in začnete dobro delovati v smeri, ki 
vas bo obogatila.
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– Kadar si zaželimo izpopolnjujoče zasebno in hkrati uspe-
šno poklicno življenje, dobro pretehtajmo, ali so možni 

kompromisi. 
– Za uspeh se učimo skozi številna življenja, ne le skozi kla-
sično izobraževanje, še mnogo pomembnejša je sama šola 

življenja.
– Če zapustimo dušo dvojčico, jo lahko v novem življenju 

ponovno srečamo, vendar za to ni zagotovila.
– Ob zadnjih urah življenja so pomembne naše želje, name-

re, hrepenenja in vzgibi, kajti gospodarji karme nas pogosto 
uslišijo in nas temu primerno pripravijo na novo življenje. 
– Bodimo srečni in zadovoljni s svojim spolom. Nekateri so 

srečni, ker so moški, spet drugi, ker so ženske, za vse nas pa 
je najboljše, da smo, kar smo, ter da se sprejemamo v mislih, 

besedah in dejanjih.

NAUK ZGODBE

DUŠNA ZGODBA  štajerskega slavčka Damjana Murka se zdi kot najbolj zanimiv roman

prepotovala večji del sve-
ta, se naučila marsiče-

Njena duša je na-
mreč takrat sprejela odlo-

USODNA ŽELJA

tudi zapustila svoje � zič-
no telo.

Gospodarji karme so nje-
no željo uslišali: duša se je ute-

no telo.
Gospodarji karme so nje-

Gospodarji karme 
so Murkovi duši za-

dnjo željo iz prejšnje-
ga življenja usli-

šali.


