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Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.

Za naročilo pokličite na številko 080 4321.
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Andreja Novak,
angelca.si

HOROSKOP

Sonce je v Ribah, Luna je v Tehtnici,
ob 21.38 se pomakne v Škorpijona.
OVEN – Obremenjeni boste z iskanjem rešitev za
konkretne težave. Želeli boste praktično razrešiti
ključne stvari, a boste potrebovali sodelovanje domačih, pa tudi sodelavcev.
BIK – Precej učinkoviti boste tudi zato, da dokažete
svoj prav in da se odmaknete od nekaterih, ki vam
gredo na živce. Predvsem v službi vas jezi, ker ste
brez statusa quo.
DVOJČKA – Čakali boste na pravo priložnost za
pogovore in za prave poteze, pa se danes kar ne
bodo pojavili. Nemirni boste in želeli razčistiti vse, a
pridobite najprej dobre dokaze.
RAK – Ne ustvarjajte si romantičnih hrepenenj, raje
iskreno odprite srce tistim, ki to v vas izzovejo, ter se
aktivno lotite vseh poslovnih izzivov, ki vas bodo še
daleč pripeljali.
LEV – Sproščeni boste in zadovoljni ne glede na vse,
kar se dogaja v vaši bližini. Vaše srce je pomirjeno,
saj veste, kaj si želite za prihodnost, in tudi zaupanje
imate v življenje.
DEVICA – Aktivni boste in se tudi čustveno sprostili.
To bo za vas precej novo stanje, saj ste do zdaj bili
ves čas zaskrbljeni in pod pritiski okolja. Začeli boste
kot na novo z vsem.
TEHTNICA – Čustveno boste sproščeni, predani
ljubezni in notranjemu zadovoljstvu. Povezanost z
naravo in živalmi vam to še podpira. Samski boste
čutili, da je ljubezen na poti k vam.
ŠKORPIJON – Razdvojeni boste in iskali optimalno
rešitev. Zavedate se, da potrebujete spremembe
v temelju življenja, a se ne pripravite, da bi se lotili
tega konkretneje.
STRELEC – Prebudili se boste v nov svet. Veliko dogajanja bo, čustvenega in delovnega, a boste precej
optimistični in se vam bo zdelo, da vse zmorete.
Morda ne bo čisto tako.

PRETEKLO ŽIVLJENJE JI JE
ZAZNAMOVALO SEDANJOST

SAŠA LENDERO
PRILJUBLJENA PEVKA,
mama deklice Arie ter
predana partnerica
megauspešnemu
glasbeniku Mihi Hercogu,
Saša Lendero, je bila
tudi v svojem preteklem
življenju ženska.

RIBI – Odlično počutje vam bo dvignilo samozavest
in odprti boste tako za ljubezen kot za obilje. V sebi
boste čutili povezanost z življenjem in poskrbeli, da
to ostane pri vas.

ki si jih je tako zelo želela. Kot komaj polnoletna deklica je že veliko delala in si s prihranki nato
plačevala šolanje, da je postala
medicinska sestra in se zaposlila
v zdravstvu.

ČUDEŽNA ZDRAVILKA

Po svojih najboljših močeh je
pomagala vsem, tako tistim, ki so
lahko plačali zdravstvene usluge,
prejšnjem življe- in tudi tistim, ki tega niso zmogli.
nju se je Saša rodi- Njeno veliko srce ni preneslo trla na Sardiniji, tik pečih in bolnih ljudi.
ob morju, v revni
Da bi »dvignila« moralo, jim
kmečki družini. Delo na kmeti- je pripovedovala lepe duhovne
ji ji ni dišalo, vendar se je neiz- zgodbice, motivacijske pravljice
merno trudila in opraza odrasle, ki si jih je z bovljala tudi težka
gato domišljijo sprofizična dela.
ti izmišljala. ZavedaOče ji je obljula se je, da je treba
Saša je v Miho sprva zelo
imeti močan duh,
bljal glasbeni indvomila, saj ji je nezauda to vpliva tudi
štrument in šopanje ostalo iz prejšnjega
na fizično zdravje.
lanje v zasebni
življenja.
glasbeni šoli, venMnogim bolnikom
dar se od obljub ni
je pomagala odprazgodilo nič. Čeprav
vljati strahove pred opeje že takrat rada pela,
racijo z naravnimi, staropa žal ni bilo denarja za učidavnimi zdravilnimi tehnikatelje glasbe niti za nakup glasbil, mi, kot so dihalne in jogijske vaje.
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Trdo delaj za to, kar resnično hočeš.
Pazi, da je to, kar resnično hočeš, tudi tvoj dušni talent.
Če se hočeš visoko povzpeti, potem začni pri prvi stopnici.
Če nekdo ne zmore (zaradi spleta okoliščin) izpolniti svoje
obljube, mu daj še eno priložnost.

Saša s svojim sedanjim
in nekdanjim partnerjem
Miho Hercogom

Sprva ji te »alternative« vodilni v
zasebni zdravstveni ustanovi niso
dovolili. Bolniki pa so se temu uprli in dosegli, da so se šefi omehčali.
Vsak prosti trenutek, pa tudi
med delovnim časom je pela.
Njeno življenje je s tem dobivalo pravi smisel. Njen glas in njena prisotnost, pa jogijske vaje …
vse to je delovalo tako zelo močno zdravilno, da so mnogi bolniki
z diagnozo neozdravljive bolezni
»po čudežu« ozdraveli.

SPET PRAZNE OBLJUBE

Aleksandra Winkler
Drole je karmična
diagnostičarka in
učiteljica akaških zapisov
ter strokovna sodelavka
– šepetalka spletne strani
Dobra karma.

NAUKI IZ SAŠINE ZGODBE

Mnogi oboževalci
v njej vidijo
lepoglasnega
angela, kar je
bila Saša tudi v
prejšnjem življenju.

V

KOZOROG – Čustva vas bodo vznemirjala in vas
spodbujala k novim idejam o življenju in ljubezni, a
boste še vedno precej previdni. Ne želite se preveč
oddaljiti od cone udobja.
VODNAR – Optimistični boste in iskali priložnosti za
sodelovanje, pri tem pa pozabili na želje drugih ter
zasledovali samo svoje cilje. Nihče ne bo nič rekel, a
bo vzdušje bolj čudno.

in njena duša v karmični diagnostiki nam prinašata pomembne nauke

Poročila se je iz ljubezni, s čudovitim moškim, ki ji je obljubljal
uspešno glasbeno kariero in se
predstavil kot dober menedžer
in glasbenik. Preselila se je k njemu in njegovi družini na Korziko.
Imela sta tri otroke.
Še vedno je opravljala vsa dela
v zdravstvu, od tistih najtežjih, ko
je bilo treba stati ob strani umirajočim bolnikom, pa do tistih naj-

lepših, ko pomagaš na
ta svet novemu bitju –
bila je namreč babica pri
porodih. Čeprav ji je tedanji mož obljubljal, da
bo iz nje naredil veliko
glasbeno zvezdo, tako
uspešno, da ji nikoli več
ne bo treba trdo delati in
prenašati mukotrpne bolečine pacientov, se to ni zgodilo … Še en
tak kot oče, uh … Kakšne lekcije!

no srečala. Bila je ljubezen (ne
na prvi pogled, temveč na prvi
spev) – ob prvem njegovem petju. Takrat ga je njena duša preOBLJUBA DELA DOLG
poznala: »Ooo, ti si ta!!!«
Njena velika ljuIn njeno srce je vztrebezen do glasbe je
petalo, kot da se ga
ostala skrita v njej.
spomni, da ga že
Sašin glas je tudi v tej
Niti mož, ki je bil
od nekje pozna
inkarnaciji mehak in glosicer dober orga… Čeprav je sprbok, da prodre v vsako cenizator in vpliven
va zelo dvomila
lico telesa.
človek, ji ni izpolvanj (vzrok dvonil obljube … To
ma je ostal iz prejse takrat, v prejšnji
šnjega življenja), se je
inkarnaciji ni zgodilo,
šele kasneje, ko se je izvendar obljuba dela dolg
kazal kot mož beseda, prein v tem življenju sta se ponov- pustila zaupanju.

V tem življenju se najbolj zanese nase. (Njena duša se je tega
naučila iz izkušenj prejšnje inkarnacije.) Rada prisluhne drugim,
vendar vse vzame malo z rezervo. Verjame, da je za uspeh treba
resno delati in da samo ne pade
nič kar tako z neba. Verjame, da
moč duha premaga materijo in
da prava vera tudi gore premika. Njen glas je v tej inkarnaciji še
vedno tako mehak in globok, da
prodre v vsako celico telesa. Svojemu sedanjemu možu je dala še
eno priložnost in seveda je tokrat
obljubo izpolnil.
(Aleksandra Winkler Drole, foto S24 in dk)

