
e tudi vam pogo-
sto dogaja, da v 
svoj besednjak ali 
misli vpletate be-

sedi »ko« in »če«? Če je odgo-
vor pritrdilen, torej svoje ci-
lje ali namene z nečim 
pogojujete.

Cilj ali pot do cilja – kaj vas 
bolj de� nira? Morda pa ste bolj 
sredinski tip, ne zaidete v nobe-
no od skrajnosti … A nič od tega 
ni ne prav ne narobe, slabo je 
le, če ne poznamo svojih šibkih 
točk, in res dobro je, če se zave-
damo svojih kvalitet! To pozna-
vanje je izjemnega pomena pri 
manifestacijskem procesu.

MANIFESTACIJA
Naši občutki botrujejo na-

šim mislim. Kar razmišljamo, 

lahko tudi naredimo. Torej, mi-
sli oblikujejo naša čustva. Ču-
stvena stanja prispevajo k na-
šim dejanjem … Z dejanji 
ustvarimo � zično realnost – 
to, kar v resnici imamo: čudo-
vitega, ljubečega partnerja, 
dovolj denarja, topel in varen 
dom … In ta � zična realnost je 
plod naše pretekle manifestaci-
je. Odraža, kakšno življenje živi-
mo. Ljudje temu na kratko reče-
jo – usoda … Sicer je res delno 

tako, pa vendar ne spreglejmo, 
kje se je vse začelo … Ja, v na-
ših občutkih, ki so prešli v misli.

ROJSTVO IN PODPORA
Ne verjamete? Poglejte le-

pote stvaritve okrog sebe ... 
Opazujte lepoto v arhitekturi 
zgradb. Opazujte avtomobile, 
letala in vse drugo čudo izuma 
človeškega … Česa? Ja, uma. 
Vse to čudo stvaritve, tehnike, 
ki nam je že kar domača, se je 

začelo v mislih nekoga. Vendar 
dobro pomislite: še preden so 
se vse te ideje manifestirale, je 
nekdo občutil … Kaj? Občutil je 
pomanjkanje. 

Nekoga je ganilo pomanjka-
nje ljudi. In to tako zelo, da se je 
odločil razmišljati o rešitvah. In 
tu ne trdim, da ga niso podprli 
vsi njegovi vodniki ali pa angel-
čki oziroma vsemogočni krea-
tor s svojimi »sodelavci«. Seve-
da verjamem v božansko pod-
poro. 

Absolutno pa ne podpiram 
ljudi, ki čakajo, da … in pogoju-
jejo svojo kreativno moč s »če« 
… 

Čakati, da se bo nekaj zgo-
dilo, če nam je to pač namenje-
no, nas ustavlja na mestu. V tem 
stanju ne kreiramo! V takem 
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stanju samo stagniramo ali pa 
celo nazadujemo. 

TRENUTNI ČAS
Ne čakajte torej, da bo konec 

koronacirkusa! Razmislite, kaj lahko 
ponudite sebi in svojim najbližjim. 

Morda pa vam ravno zaradi ko-
rone ostaja več časa in bi ga lahko 
koristno porabili. Spletnih progra-
mov je zelo veliko, in to po dosto-
pnih cenah, brez stroškov najema 
luksuznih predavalnic. Bi se naučili 
igranja novega inštrumenta? Ali bi 
začeli več ali bolj redno telovaditi? 
Za katere stvari vam je v času, ko še 
nismo poznali karantene, primanj-
kovalo časa, a ste si jih tako zelo že-
leli početi?

Vse, kar vam lahko ponudim, je, 
da se izognete izgovorom … To so 
stavki, ki najpogosteje vsebujejo 

besedi »ko« in »če«.
(Aleksandra Winkler Drole, karmična diagnostičarka 
in učiteljica akaških zapisov, foto: Dreamstime)

V naravo prihaja pomlad – naj 
živahno in kreativno vstopi 

tudi v vaš um.

1
vprašanje si zasta-

vite: za katere ljube 
stvari vam je pred 

karanteno pri-
manjkovalo časa. 

Odgovorite in za to 
kaj naredite.

ČAKANJE, da se bo nekaj zgodilo kar samo od sebe, je žalostni 
čas stagnacije, zelo pogosto pa celo nazadovanja

 NAPAČNI  miselni vzorci nas kaj lahko ujamejo 
v past. Med njimi so najpogostejši stavki, ki 
vsebujejo besedi »ko« in »če«.

Ko bo tega »cirkusa« s 
korono konec, bom …

»Če bi imel to in to, bi ...« ali »Če mi je to 
in to namenjeno, bo ...« sta le dva primera ubese-
dovanja misli, ki sta jasen znak, da stagnirate ali 
nazadujete. Ko se vam kaj takega spet prikrade na 
jezik ali v misli, besede obrnite v pravo smer, brez 
pogojevanja.

»Če bi imel to in to, bi ...« ali »Če mi je to 
in to namenjeno, bo ...« sta le dva primera ubese-

POZOR!

Naučite se v vsa-
kem času zazna-

vati tudi njegove 
prednosti.

DVE BESEDI IN 
NJUNE PASTI

DOBRA KARMA40 41Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.urednistvo@svet24.si  /  novice.svet24.si Za naročilo pokličite na številko 080 4321.

 HOROSKOP 
Sonce je v Ribah, 

Luna je v Ribah.

OVEN  – Vznemirjeni boste in čakali boste na potr-
ditev s strani sorodnikov. Želja po sodelovanju vam 
bo pomagala doseči dobre rezultate, a bodite res 
iskreni v svojih namenih. 

BIK – Ne bodite tako strogi do sebe, prav tako ne do 
drugih. V tem trenutku ne morete zahtevati brez-
hibnost od nikogar. Sprostite se, in če že kje želite 
narediti red, to storite pri sebi.

DVOJČKA – Morda ste se odločili za preveč stvari 
naenkrat in bi zdaj radi pobegnili pred vso to novo 
odgovornostjo, saj ne vidite hitrih možnosti za 
uspeh. Nadaljujte v tej smeri.

RAK – Svojim bližnjim ali v službi ničesar ne prikri-
vajte, saj so ljudje na vaši strani, pa tudi sicer bi se z 
obnašanjem razkrili. A osredotočite se izključno nase 
in ne poskušajte ustreči vsem.

LEV – Življenje vas bo podpiralo, še posebno ker 
se ne boste več upirali. Naklonjenost nasprotnega 
spola bo v vas izzvala številne želje in razmisliti boste 
morali, kako dalje. 

DEVICA – Zvezde vas odlično podpirajo pri vsem, 
kar vam daje veselje, optimizem ter je povezano z 
delom, tako s tujino kot z vašim domom. Zato ne 
zamudite novih priložnosti.

TEHTNICA – Nikakor se ne odmaknite od začrtane 
poti, tudi ne razlagajte veliko drugim. Življenje vam 
bo naklonjeno in usoda vas bo podprla pri vsem, kar 
počnete, ohranite svoj mir.

ŠKORPIJON – Treba bo urediti � nančne zadeve, saj 
se ne bodo razrešile same po sebi. Morda vas čaka 
izvršba ali pa vas bodo na cedilu pustili prijatelji. 
Odzovite se takoj. 

STRELEC – Vzemite si čas in še pred jutrišnjim 
mlajem uredite vse papirje ter zaključite tiste stvari, 
ki jih želite odstraniti iz svojega življenja. To vas bo 
razbremenilo in boste lažje zadihali.

KOZOROG – Preglejte svoje poslovne odnose, z 
ljudmi, s katerimi sodelujete v službi oziroma pri 
ustvarjanju materialnega obilja. Nujno je, da v sebi 
najdete dobro ravnotežje sodelovanja. 

VODNAR – Pogoji so optimalni, resnično se vam 
lahko odprejo dobra poslovna sodelovanja v tujini, 
še posebno če boste sledili notranjemu redu in se 
osredotočili na dobro delo. 

RIBI – Ne čakajte, zdaj je čas, da se organizirate in 
sprostite v vsem, kar bi želeli na novo začeti. Novi 
začetki bodo možni in pri vsem vam bodo pomagale 
ženske iz okolja.

OVEN

Andreja Novak, 
angelca.si
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