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»knjižnici« na meta� -
zični ravni obstajajo 
»knjige«, kjer vsaka 
duša piše svoj roman 

– svojo dušno zgodbo; beleži vse, 
kar je doživela, kot tudi namere, za-
obljube in hrepenenja, ki jih je in jih 
še vedno ustvarja. 

Tako lahko v regresiji ali na 
popolnoma nehipnotičen način 
dostopamo do te baze podat-
kov za vsako dušo posebej. Vsaka 
duša pa je večna, vedno znova se 
rodi v nova okolja, družine, me-
nja spol … se reinkarnira – utele-
si v novo telo.

SKUPNO DUŠAM NA ZEMLJI
Vsem dušam na Zemlji je sku-

pno učenje skozi raznolikost in 
svobodno izbiro med učenjem 
skozi Luč, ki predstavlja konstruk-
tivno silo, božansko kreacijo, ljube-
zen in radost ter temo, ki predsta-

vlja destruktivno silo, stagnacijo, tr-
pljenje in uničenje.

Posledično na tej Zemlji doži-
vljamo Raj ali Pekel (ali pa nekaj 
vmes); pomembne so odločitve 
skozi mnoga življenja in to, kar do-
življamo tukaj in zdaj, je rezultat 
nekdanjih delovanj – akcij oziroma 
karme. 

Tu poteka proces učenja v 
združevanjih harmonije dveh po-
lov, kot sta: dan in noč, moški in 
ženska, materialni in duhovni prin-
cip … Sprejemamo odločitve skozi 
svobodno voljo, ki temelji na slabi 
ali dobri izbiri, nevednosti ali zna-
nju. Učimo se skozi radost in uži-
tek ali pa skozi pomanjkanje in tr-
pljenje. Torej dva pola v enem sve-
tu: temno (destruktivno) in svetlo 
(konstruktivno) nas zaznamujeta, 
in tu je naša svoboda pri izbiri. 

DUŠNA SKUPINA ZEMLJA
Večina duš, ki so tu inkarnirane, 

je zemeljskih duš. Največ zemelj-
skih duš najdemo v državah v ra-
zvoju, kjer je primarna in osnovna 
potreba preživeti. 

V

Morda so duše Zemlja obstaja-
le kot esence duš v drugih oblikah 
že tisoče let, toda prihod na Zemljo 
je za te duše prva izkušnja inkarna-
cije v človeški obliki.

Njihova duša je bila 
ustvarjena za življenje 
tu, na Zemlji, kjer se 
je tudi pričela nji-
hova prva inkar-
nacija.

Namen ze-
meljskih duš je 
poenotenje tele-
sa, uma in duha, in 
to v praksi predstaviti 
svetu oziroma drugim du-
šam. Tukaj so, da predstavijo življe-
nje v štiridimenzionalni resnično-
sti. Običajno zemeljske duše niso 
bile inkarnirane v kateremkoli dru-
gem ozvezdju. Zemlja je njihov do-
mač teren. Tu je plodna zemlja in 
najprimernejši prostor za kreaci-
jo in doživljanje sebe skozi � zično 

izkušnjo. Predanost kmetijstvu in 
pridelavi hrane, ki so plodovi – da-
rila matere narave, ki je posledica 
sodelovanja človeka ob menjavi 
naravnih ciklov, kar je osnovnega 

pomena za obstoj člove-
štva.

To so prizemlje-
ne – zemeljske 
duše, so praktični 
posamezniki, ki se 
počutijo zelo »do-

mače v svoji � zični 
izkušnji«. Imajo prak-

tične roke za delo v svo-
ji stroki in telo jim z moč-

no konstrukcijo dobro služi. 
Tu so, da sejejo življenje in dajejo 
vsemu živemu svoj kreativni po-
tencial.

Najbolj jih motivira � zična iz-
kušnja: telesno gibanje, šport in re-
kreacija, pridelava, priprava in pro-
daja hrane, botanika in biologija, 
okoljevarstveni izzivi, šport, poto-

vanja in logistika, kot tudi pokli-
ci, povezani z osnovnimi človeški-
mi potrebami za preživetje, kot je 
zdravstvena oskrba in nega.

Zemeljske duše zanima vse, kar 
je tesno povezano s planetom Ze-
mlja, kot so geogra� ja, arheologi-
ja, geologija in meteorologija. Ze-
meljske duše niso le kmetje, tem-
več mnogi učitelji in znanstveniki, 
ki proučujejo vse, kar je povezano z 
naravo in naravnimi pojavi. 

Zemeljske duše imajo zelo mo-
čan družinski duh, razvit občutek 
pripadnosti določeni skupnosti ali 
skupini (domoljubni duh). Vključu-
jejo se v razna interesna društva, 
kot so taborniki, športni klubi, ga-
silska društva in podobno. Veliko 
jim pomenijo odnosi, zlasti družin-
ske vezi. Bolj kot nekatere »zvez-
dne duše« si želijo potomce in obi-
čajno imajo več kot enega otroka.

NJIHOV PRIMARNI NAMEN
Zemeljske duše so tu, 

da ustvarjajo in ohranjajo 
ravnovesje. Okusiti obli-
ke življenja z vsemi svo-
jimi čuti, vključno s še-
stim čutom – intuicijo, 
ki je kot most med člo-
vekom in Virom – kre-
atorjem. 

Razviti globo-
ko zavedanje 
o tem, kako 
vplivajo nji-
hova de-
janja na 
d r u g e 
duše in 
na planet. 
Učijo se za-
vedanja o vpli-
vu svojih občutkov, 
misli, želja, prepri-

čanja, vrednot in namer na druge 
ljudi. In obratno: kako vse notra-
nje doživljanje in delovanje drugih 
vpliva na njih same. 

Motivirata jih udobje in var-
nost. To pa je tudi njihov primar-
ni cilj! 

Da se na Zemlji resnično poču-
tijo doma, opazimo, saj je njihov 
odnos do planeta Zemlja zelo mo-
čan. Zanimajo jih zdravilne zemelj-

ske energije, zavedajo se ekolo-
ških težav. Prav tako 

imajo močan od-
nos z naravo – 
»biti zunaj« jim 
predstavlja rav-

novesje, kar je 
zanje zelo po-

membno. Njihova 
glavna naloga je 
vzpostaviti ponov-

no ravnovesje. Vr-
niti mati zemljo in 
njene prebivalce, 
kot tudi živali in ra-
stline v stanju, kot 
je bilo prvotno za-
snovano.  
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V prvih nekaj inkarnacij 
duša absorbira energijo sis-
tema, kjer je živela, in ta la-
stnost jo vedno spremlja.

  Začetek, rojstvo … Otroštvo nas v marsičem 
zaznamuje in pusti svoj pečat. V karmični 
diagnostiki zato ne le zgodnjim letom življenja, 
temveč začetku – izvoru našega dušnega potovanja 
posvečamo veliko pozornosti.

JE VAŠA DUŠA Z ZEMLJE 
ALI PRIHAJA OD DRUGOD?

 HOROSKOP 
Sonce je v Raku, Luna je v Dvojčkih, 

ob 15.51 se pomakne v Raka.

OVEN  – Samski, drznite se predati poletni ljubezni. 
Ne boste si mogli kaj, da ne sprejmete povabila 
usode in se zapletete v iskrice ljubezni. Vezani boste 
na preizkušnji strasti.

BIK – Precej neumnosti boste govorili v družbi in 
spodbujali še druge. Premislite, kako bi se počutili 
na mestu svojega partnerja, ko gleda, kako se po 
nepotrebnem izpostavljate. 

DVOJČKA – Morda se bo sprostila ljubezen doma 
in boste lahko začeli načrtovati spremembe, ki ste 
si jih že dolgo želeli. Vsekakor se vam bo življenje v 
trenutku postavilo na glavo. 

RAK – Na polno se boste usmerili v delo, obnovo 
doma ali okolice ter pri tem predvidevali, da ne bo 
toliko časa za pogovore, v katerih bi morali polagati 
račune, ki niso jasni.

LEV – Ne glede na strast, ki vas bo preplavljala, 
boste ohranili trezno glavo in najprej želeli razčistiti 
vse odnose iz preteklosti, da bi mirneje začeli novo 
poglavje življenja. 

DEVICA – Ne bodite trmasti glede vsega, kar je bilo 
v preteklosti. Če želite, se lahko na novo dogovorite 
o sodelovanju in opustite pretirano delo v prazno. 
Razmislite o svoji sreči, ki si jo želite. 

TEHTNICA – Razen intimnih odnosov vas drugi ne 
bodo razumeli in bodo iskali napake v vašem načinu 
razmišljanja in komuniciranja. Lahko vas bodo želeli 
ustaviti v delovanju.

ŠKORPIJON – Dosegli boste večji uspeh, kot ste 
kakorkoli pričakovali. Užaljeni pa boste, če drugi ne 
bodo želeli sprejeti vašega mentorstva, za katerega 
niso prosili. Pogovorite se.

STRELEC – Veselite se časa, ko boste končno lahko 
zadihali po svoje. Čeprav je to popolnoma odvisno 
od vas. Ne bodite navezani na stare odnose, saj vam 
novi ljudje prinašajo veliko več.

KOZOROG – Ljubezen bo lepa, odprite se ji. Odlično 
bo, ker ne boste imeli časa o vsem temeljito razmi-
sliti, temveč se boste samo odzivali. Zato bo vse šlo 
veliko bolje kot v preteklosti. 

VODNAR – Reševanje stvari za druge vam ni prine-
slo velikih rezultatov. Še vedno imate željo po uspe-
šnosti, a boste morali odnehati, zlasti pri domačih. 
Ne boste jih premaknili. 

RIBI – Navduševali boste s svojo skrivnostnostjo. 
Ugotovili boste, da imate tako večjo svobodo in lah-
ko pridete do dobrih rezultatov, ne da se zapletete v 
odnosih.
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LE 75 ODSTOTKOV   ljudi ima dušo iz skupine Zemlja. Preverite, ali ste med njimi.
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čajno imajo več kot enega otroka.

NJIHOV PRIMARNI NAMEN
Zemeljske duše so tu, 

da ustvarjajo in ohranjajo 
ravnovesje. Okusiti obli-
ke življenja z vsemi svo-
jimi čuti, vključno s še-
stim čutom – intuicijo, 
ki je kot most med člo-
vekom in Virom – kre-
atorjem. 

Razviti globo-
ko zavedanje 
o tem, kako 
vplivajo nji-
hova de-
janja na 
d r u g e 
duše in 
na planet. 
Učijo se za-
vedanja o vpli-
vu svojih občutkov, 
misli, želja, prepri-

tijo doma, opazimo, saj je njihov 
odnos do planeta Zemlja zelo mo-
čan. Zanimajo jih zdravilne zemelj-

ske energije, zavedajo se ekolo-
ških težav. Prav tako 

imajo močan od-
nos z naravo – 
»biti zunaj« jim 
predstavlja rav-

novesje, kar je 
zanje zelo po-

membno. Njihova 
glavna naloga je 
vzpostaviti ponov-

no ravnovesje. Vr-
niti mati zemljo in 
njene prebivalce, 
kot tudi živali in ra-
stline v stanju, kot 
je bilo prvotno za-
snovano.

Pestrost različnih dušnih 
skupin na Zemlji nam nudi 
priložnost za učenje ob 
medsebojnem sodelovanju 
in upoštevanju razlik.

Aleksandra Winkler Drole, avtorica 
knjige Akaški zapisi: Osnove dušne 

matrice z vpogledom v akaške zapise

duš na Zemlji 
so zvezdne ali 

galaktične duše, 
saj se je tam 

začela njihova 
prva izkušnja.

25 %

Njihova skupna značilnost je, da so neprak-
tični v svoji fi zični izkušnji, neprizemljeni 

ali intuitivno zaznavajo, da Zemlja ni njihov 
pravi dom. Počutijo se nerazumljene, osa-

mljene, s tihim notranjim hrepenečim domo-
tožjem po drugačnem svetu.

ZVEZDNE IN GALAKTIČNE DUŠE


