
časih hočemo pri-
kriti neprespane 
noči s pudrom in li-
čili, večkrat »požre-

mo« kakšno žaljivko, zamahne-
mo z roko in se nasmehnemo … 
Ja, vse to so maske. 

Včasih imamo vsi masko. Ven-
dar obstajajo ljudje, ki se jim je ta 
maska tako zelo »prisesala« na 
obraz, da se je (verjetno) niti ne 
zavedajo več. Dejansko je nikoli 
ne snamejo.

Mnogim primanjkuje obču-
tek lastne vrednosti, mnogi se so-
očajo s pomanjkanjem samoza-
vesti in posledično vsako željo po 
spremembi doživljajo kot en ve-
lik napor ... Vzrokov za pomanjka-
nje poguma je več, rešitev pa je 
vedno soočenje s svojim resnič-
nim bistvom, ki edino omogoča 
pravo osebno rast.

Spet drugi se soočajo s pre-
tirano samozavestjo, 
ki že lahko meji na 
»kompleks odreši-
telja«. Sanja o mi-
lijonih, pa nima za 
kavo. Rad bi rešil 
svet pred global-
nim segrevanjem, 
pa nima niti svojega 
doma. Rad bi osrečil vse 
ljudi tega sveta, a ne zmore svoji 
mami povedati, kako zelo jo ima 
rad … Ta »lažni« občutek moči 
mu služi kot maska za prikrivanje 
manjvrednostnega kompleksa.

NAJPOGOSTEJŠE MASKE
Sprememba imena
Med najbolj očitne lažne 

identi� kacije ega, po doma-
če »maske«, spada sprememba 
svojega imena. Pri karmični di-
agnostiki sem srečala mnoge, ki 
so si spremenili ime – vendar se 
jim usoda ni bistveno spremeni-
la na bolje. Nekateri so dožive-
li le »učinek placeba«, medtem 
ko so drugi potonili še globlje v 

težave. Kje je vzrok? S spre-
membo rojstnega imena 

zanikamo željo svojih 
staršev, posebej ma-
tere, ki je med noseč-
nostjo prejela sporo-

čilo, angelsko vodstvo 
za dušo, ki jo je nosila v 

svojem telesu. Tako je izbra-
la ravno pravo ime za svoje-

ga otroka.
Lepotni popravki
Na drugem mestu, vendar 

zelo uporabne maske so »mo-
dni« lepotni popravki zunanjosti. 
Človek – duša nikakor ne zmore 

V

sprejeti telesa, ki ga je 
prejel po karmični ge-
netiki, in umetno do-
daja, odvzema, skrat-
ka, spreminja svoj vi-
dez, misleč, da bo z 
zunanjostjo »očaral« 
množice, si pridobil 
njihovo pozornost in 
posledično (podzave-
stno) manipuliral z nji-
mi. »Mamica, ti si naj-
lepša mama na sve-
tu,« mi je rekel sin, 
ko je bil star tri leta. Pa si pred-
stavljate, da bi vas otrok vprašal: 
»Mami, kakšna pa si bila prej, ko 
še nisi imela botoksa v ustnicah, 
prsnih vložkov, umetnih trepal-
nic, nohtne protetike in ‘zlikanih 
gub’?« Otroci so naše ogledalo in 
v mnogočem tudi naši učitelji.

Identi� kacija z nadnaravnimi 
bitji

Na tretjem mestu »zamaskira-
nih« duš so tisti, ki se identi� cira-
jo z nadnaravnimi bitji. Na sple-
tu se dobro reprezentirajo bo-

ginje, vile, 
maginje in še in še. Identi� kaci-
ja z nadnaravnim bitjem lahko 
privlači pozornost, ki je ključ do 
uspeha, vendar presodite sami, 
ali ni to lažna, zavajajoča maska, 
pod katero se skriva »kompleks 
odrešitelja«.

POUDARJENI JAZ
Ste se kdaj spustili v debato 

z nekom, čigar skoraj vsak sta-
vek se je začel z »jaz«? Na primer: 
Ja, ampak jaz tega ne maram. Jaz 
hočem …, Mene že ne bodo …, 

K meni je prišel …, Meni se je 
zgodilo nekaj najhujšega …, 
Jaz sem trpel(a) … (Skratka, vse 
različice »jaz« stavkov.)

Dejansko se posameznik 
niti ne zaveda, kako močno 
potrebo ima po tem, da bi se 

predstavil drugim – običajno v 
taki luči, kot mu trenutno ustre-
za. Običajno poudarja: »Jaz sem 
dober človek.« In ob tem zatr-
jevanju se z roko potreplja po 
prsih, kot da hoče prisegati pri 
svojem srcu. Tako prepričljivo 
nas nagovarja, da slučajno ne bi 
pomislili na kaj drugega, morda 
na kaj slabega. 

KUMU LAHKO SODIMO
Le koga lahko sodimo, če ga 

ne poznamo, zato vas še enkrat 
pozivam, da je opis le smerokaz, 
in nikakor ne »odčitano« dej-
stvo. Namreč, človeka ni pošte-
no kar tako polepiti z etiketo, da 
je iskren, kot tudi ni pošteno ne-
koga prehitro označiti za lažniv-
ca. Sodimo lahko le ljudem, ki jih 
resnično dobro poznamo. 

Skratka, laži, hinavščine in 
manipulacij je v tem svetu veli-
ko. Še vedno pa je veliko resnič-
nih, iskrenih in pristnih ljudi. 
Koga bomo povabili v svoje ži-
vljenje, pa je naša izbira. 

Bodimo modri pri izbiri pri-
jateljev, intimnih partnerjev in 
ostalih sokreatorjev našega ži-
vljenja. Ne ukvarjajmo se z vsa-
kim mimoidočim, ki ni pomem-
ben za naše življenje.

In bodimo to, kar resnič-
no smo, če je to tisto iskreno in 
sprejemljivo za nas ter naše naj-
dražje – izbrane ljudi.
(Aleksandra Winkler Drole, karmična 
diagnostičarka in učiteljica akaških zapisov, 
foto: Dreamstime)
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Lažen občutek 
moči in poguma 

ali pa vloga žrtve sta 
dve najpogostejši 
maski v teh ča-

sih.

 VSAK OD NAS kdaj 
pa kdaj zaigra vlogo 
ustrežljivca, ubogljivega, 
poslušnega učenca ali 
pa hlini zanimanje za 
določeno temo …

Obstajajo ljudje, ki se jim 
je maska tako prisesala 
na obraz, da se je niti ne 
zavedajo več.

Bomo nosili maske in se družili z 
ljudmi z maskami ali bomo maske raje 

odvrgli, je izključno naša izbira.

LJUDJE SI TUDI PROSTOVOLJNO 
NADENEMO RAZLIČNE MASKE
ZAKRIVANJE prave identitete je ključni razlog, da se ne pokažemo taki, kot smo
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Najbolje poznamo tistega, 
s katerim si delimo mizo in 
posteljo. Pa poznamo tudi 
samega sebe?!

Pred dnevi smo se z obredom pustovanja poslovili od zime, od 
pasivne notranje energije, in prebudili občutek za ritem nara-
ve, več sonca, več jang (moške) energije. To je idealen čas, da 
odvržemo svoje maske, torej lažne identi� kacije ega, s katerimi 
še najbolj zavajamo sebe, misleč, da se svetu tako prikažemo v 
boljši luči. Ne oklevajmo!

Pred dnevi smo se z obredom pustovanja poslovili od zime, od 

ZAKAJ STRAN Z MASKAMI?

 HOROSKOP 
Sonce je v Ribah,
 Luna je v Devici.

OVEN  – Odločajte se zase, tako v poslu kot osebno, 
po vrednotah, po katerih želite živeti. Ni več časa za 
umik, temveč za udejstvovanje v vsem, kar vam bo 
življenje ponudilo.

BIK – Ne razmišljajte o tem, česar nimate, temveč 
začnite delovati za to, kar imate in kar želite urediti. 
Previdno s svojo čezmerno energijo, ki vam bo pov-
sod delala težave.

DVOJČKA – Če se odločate za nakup doma ali 
avtomobila, imate veliko podpore. Če ste o tem šele 
začeli razmišljati, nadaljujte in stopite v akcijo, ko 
boste imeli čisto vse podatke. 

RAK – Življenje se vam dogaja. Bolj ko boste urejeni 
in zadovoljni, več podpore zvezd boste prejeli. 
Lahko, da se bo začel nov odnos, ali pa se boste 
osvobodili svojih iluzij. 

LEV – Iskrice vas bodo povezale s številnimi simpati-
jami in sprostili se boste, saj vam bo že odprtost do 
ljubezni čisto spremenila življenje. Odprto srce bo 
zagotovilo za ljubezen. 

DEVICA – Sreča vam sledi. Uporabite jo za stike v 
dobro svojega posla, službe ali stvari, ki jih želite v 
prihodnje urediti. Pogovori vas bodo pripeljali do 
ljudi, ki vam bodo pomagali. 

TEHTNICA – Morda se ljubezen prebudi v prijatelj-
skem odnosu z osebo, ki jo že poznate, a bo tokrat 
drugače, bolj čutno, in zdelo se vama bo, da sta 
rojena drug za drugega. 

ŠKORPIJON – Videti je, da prihajate nazaj na zeleno 
vejo, in imeli boste srečo, saj vam bodo na pot pri-
hajali pravi ljudje. Veliko lažje se boste dogovorili o 
vsem, kar vam bo dalo upanja. 

STRELEC – Morda boste morali izbirati med novimi 
priložnostmi v poslu in strastnimi uricami. Previdno, 
ohladite čustva, ki vas vodijo v smer, kjer ste se v 
preteklosti že spotaknili. 

KOZOROG – Ne nasedajte provokaciji niti se ne 
lotevajte kakršnihkoli izzivanj drugih, saj se ne bo 
dobro končalo. Notranja agresija lahko pritegne 
nenavadno močne dogodke. 

VODNAR – Nekatera poznanstva vam bodo poma-
gala ustvariti dobre priložnosti tudi v tujini, kar vam 
bo v poseben izziv in veselje. Stvari se bodo odvijale 
odlično, kar vam bo dalo zagon. 

RIBI – Ljubezen vas bo presenetila in ne boste se 
je mogli ubraniti, čeprav se boste morda najprej 
obnašali, kot da ni tako resno. A čustva in seksualna 
energija vas bodo prevzeli.
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