
Že od začetka ji je do odgovorov 
pomagalo priti nihalo s kameno 
strelo, ki ga ima še zdaj in je ni 
nikoli pustilo na cedilu. Nada-

ljevala je z astrologijo in hieromantiko, 
razbiranjem usode z dlani, zdaj pa se naj-
več ukvarja z branjem akaških zapisov. 
»Prihodnost ni do potankosti začrtana in 
lahko se izognemo nevarnosti. Ne moremo 
preprečiti potresa ali epidemije, lahko pa 
vplivamo na to, da ne zbolimo ali nas ni 
v hiši, ko se podira,« pravi. Koliko lahko 
spremenimo, je odvisno od tega, kako smo 
povezani z višjim jazom. »Ključne stvari 
so zapisane in jim ne moremo ubežati, 
npr. otroci, poroka, ali nam bo življenje 
teklo gladko kot po asfaltu ali bo bolj 
makadam,« pove in doda, da pa si dobro 

usodo ustvarjamo z dobro karmo, dobrim 
delovanjem. »Gre za zakon akcije in re-
akcije. Od nas je odvisno, ali delujemo v 
skladu s svojo dušo. To pomeni, da po eni 
strani sledimo svojim dušnim vzgibom in 
počnemo tisto, kar nas veseli in smo za to 
nadarjeni, po drugi pa, da se tudi prisilimo 
k tistemu, čemur se izogibamo, a je za nas 
koristno – npr. telovadba. Sprejemati mo-
ramo pozitivne odločitve, če želimo imeti 
dobro karmo,« izpostavi in pojasni, da je 
bil njena stranka nadarjen govornik, ki je 
želel biti pravnik, a so starši vztrajali, naj 
ostane na kmetiji. Tako ni sledil svoji duši 
in je sprejel negativno odločitev, zato je 
bil nesrečen. »Usoda nas ne determinira, 
le pokaže, da se bodo neke stvari zgodile, 
na nas pa je, kaj s tem storimo,« pove in to 

ilustrira s primerom dveh sinov, od katerih 
eden podeduje rodovitno zemljo, drugi pa 
osiromašeno. A če bo slednji priden in 
iznajdljiv, bo lahko sčasoma živel bolje od 
brata, ki spi na lovorikah. »Srečna usoda 
nikakor ni edini pogoj za uspešno življe-
nje, veliko je odvisno od naših pravilnih 
odločitev,« poudarja.

PREDSMRTNE ŽELJE
»Privlačimo ljudi, s katerimi imamo močne 
vezi iz prejšnjih inkarnacij. Kar razmišljaš 
in po čemer hrepeniš, je kot magnet – 
problem pa je v tem, da ljudje hrepenijo 
tako po ljubečih odnosih kot po tem, da 
bi se npr. nekomu maščevali,« izpostavi. 
»Zelo močno nas zaznamuje tudi, če smo 
imeli pred smrtjo še kakšno željo,« doda in 
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DAR JASNOVIDNOSTI JE PODEDOVALA IN ŽE KOT OTROK JE ZNALA ZAČUTITI, KAJ SE BO ZGODILO. 
TAKO JE NEKAJKRAT UŠLA NESREČAM ALI POSKUŠALA USTAVITI LJUDI, DA SE JIM NI ZGODILO 
KAJ HUJŠEGA. RAZVIJALA JE SVOJE SPOSOBNOSTI IN ZADNJIH PET LET SE UKVARJA PREDVSEM 
Z BRANJEM SPOROČIL IZ AKAŠE IN KARMIČNIMI CIKLUSI. PREPRIČANA JE, DA NAŠE POZITIVNE 
ODLOČITVE USTVARJAJO DOBRO KARMO, IN IZPOSTAVLJA, DA IMAMO TAKE VODITELJE, KOT JE 
TRENUTNO POVPREČNO KOLEKTIVNO STANJE ZAVESTI. 

Vse se ruši, ker smo 
tik pred preobratom
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