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Naša dušna skupina nas »zaznamuje«, determinira 
naše kvalitete in pomanjkljivosti – izzive, s katerimi 
se soočamo v tej zemeljski, fizični izkušnji.

V nadaljevanju boste prebrali o značilnostih svoje 
duše in morda začudeni spoznali, kako se neki opis 
ujema s prvimi življenji, ki jih je vaša duša izkusila in 
doživela.

Tokrat smo izbrali samo nekatere trenutno najbolj 
vplivne pozitivne dušne skupine, kar je večina 
zemeljske populacije. Med nami pa so tudi negativne 
duše, ki ne črpajo življenjske vitalne energije 
preko božanskega vira, temveč jo jemljejo drugim, 
pozitivnim dušam.

Pa si poglejmo značilnosti izbranih pozitivnih duš – v 
kateri skupini najdete sebe?

Kvalitete
Praktični ljudje, pet kvalitet jim je pisanih na kožo in skozi ta 
čutila – tip, vid, voh, okus in sluh se najbolje izrazijo. Poklici, 
ki poudarjajo ta področja, bi bili na primer: tip – maser, okus 
– kuhar, sluh – glasbenik, vid– fotograf, umetnik in podobno 
ter vonj – pridelovalce zelišč in eteričnih dišav, parfumov ipd.

Poklicna področja
Najbolj jih motivira fizična izkušnja: telesno gibanje, šport in 
rekreacija, pridelava, priprava in prodaja hrane, botanika in 
biologija, okoljevarstveni izzivi, potovanja in logistika ter tudi 
poklici, ki so povezani z osnovnimi človeškimi potrebami za 
preživetje, kot sta zdravstvena oskrba in nega.

Življenjski stil
Živeti svojo resnico, preprosto in izpolnjujočo na vseh čutilih. 
Brez filozofiranja! Če živijo iz sebe, brez podrejanja vsiljeni 
ideologiji drugih, se vedno znajdejo. Zelo ljubijo otroke in so 
zelo družinski ljudje. Občutek pripadnosti skupnosti jim je 
izjemno pomemben. Med njimi še nisem srečala posameznika, 
ki bi se odpovedal starševstvu.

Motivacija
Vse, kar nudi udobje in varnost. Udobna hiša in varna (redna) 
služba, kot tudi zvesti prijatelji in dobri sosedje.

Kvalitete
Svet vidijo skozi rožnata očala – kozarec je za te izjemne 
optimiste vedno na pol poln. So naravni podporniki in 
motivatorji, saj v soljudeh vidijo in spodbujajo njihove kvalitete.

Poklicna področja
Vsa področja, ki zajemajo stik z višjimi silami. Včasih se te 
povezave z virom niti ne zavedajo, vendar jo izražajo skozi 
intuicijo. Najbolje se izkažejo v poklicih, kjer je potreben ta 
dar. Poklici: vzgojitelj, učitelj (glasbene ali likovne umetnosti), 
pravnik – mediator, turistični vodič, detektiv, maser, lastnik 
restavracije, gledališki ali filmski igralec. Najbolje se počutijo, če 
izberejo poklic, ki jih pri družinskem življenju ne ovira, temveč 
podpira. Primer: lastnik restavracije, kjer obenem lahko dela s 
svojimi družinskimi člani in se s tem izogne domači kuhariji.

Motivacija
Motivira jih ljubezen do lastnih otrok in življenje ob vodi (reki, 
jezeru ali morju), ki pa mora biti čisto in primerno za plavanje. 
So izjemno podporni ljudje, so skrben starš vsakemu, ki jih 
potrebuje, in to, da koristijo drugim, jih najbolj motivira.

Duše iz skupine Mintaka na svet ves čas gledajo skozi rožnata očala.
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Začetek, rojstvo in otroštvo, nas 
v mnogočem zaznamuje in pušča svoj 

pečat. V karmični diagnostiki prav iz tega 
razloga ne le zgodnjim letom življenja, 

temveč začetku  – izvoru našega dušnega 
potovanja – posvečamo veliko pozornosti.
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Kvalitete
So odlični organizatorji in tehnični tipi. So obenem zelo 
logični in intuitivni ljudje. Hitro lahko menjajo vloge, 
tako moški poprimejo za ženska dela v gospodinjstvu 
in ženske rade pomagajo možem, tudi če je za to treba 
prijeti za vrtalni stroj ali kosilnico.

Poklicna področja
Pogosto jih najdemo v tehničnih službah, kot tudi na 
področju osebne rasti. Poklici: računovodja, finančni 
svetovalec, osebni trener, manager, razvijalec 
programske opreme, coach.

Življenjski stil
Ne potrebujejo nadrejenih, klasičnih delodajalcev 
ali šefa. Izjemna stopnja samomotiviranosti in 
organiziranosti jih običajno vodi v podjetništvo.

Motivacija
Motivira jih vse, s čimer prispevajo k napredku družbe 
in človeštva.

Kvalitete
Na te dušice lahko vedno računamo. Premorejo globoka 
in trajna prijateljska in zvesta partnerska razmerja. 
Prinašajo energije enosti, celovitosti in združenosti. 
So kot lepilo, ki združi skupaj dve različni stvari. V 
skupinah ali družinskem krogu ustvarjajo harmonijo in 
ob njih se vsi počutijo prijetno in sprejeto taki, kot so.

Poklicna področja
Član ali vodja družinskega podjetje, če so člani 
kompatibilni in podporni. Poklici: primerni so vsi 
poklici, kjer je potrebno skupinsko delo in velika 
mera skupinskega kreiranja in odločanja. Pogosto jih 
najdemo v zdravstvu, pa tudi med gledališkimi igralci 
in člani glasbenih skupin.

Življenjski stil
Ljubijo sodelovanje in so veliki človekoljubi. 
Osamljenosti se zelo bojijo. Radi se razdajajo, pogosto 
celo do točke izčrpanosti, česar pa nas obvarujejo. 
Najsrečnejši so, če so v ljubečem družinskem in/ali 
partnerskem razmerju.

Motivacija
Ustvariti skupnost, voditi skupino somišljenikov in 
vnesti energijo enosti v skupnost.
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Plejadanci spodbujajo praktično delovanje, 
brez izgovorov in odlašanja.

Kvalitete
Njihov prispevek k hitri stopnji evolucije na tem planetu je zelo pomemben. Posameznika in skupine 
spodbujajo, da začnejo slediti in uresničevati načrt za spremembo. Učijo nas premagovati odlašanje in 
uresničevati vizije. Spodbujajo praktično delovanje, brez izgovorov in odlašanja.

Poklicna področja
Plejadanci imajo radi tehnologijo in tehnične načine sporazumevanja. Pravzaprav so mnogi izumi te vrste 
prav njihov rezultat, izum, skupaj z razvojem interneta, telekomunikacije, televizije in drugih množičnih 
medijev. Namreč to so duše, ki so mojstri tehnologije. So dobri podjetniki, ker so dinamični, vizionarski 
in hitro razmišljajo. Poklici: šivilja – modna kreatorka, mnogi obrtniški poklici, ki zahtevajo praktičnost 
in hiter odziv ter nenehno in hitro prilagajanje tržišču, kot so modna oblačila. Tehnični poklici, kjer je 
pomemben inovatorski duh, TV- in radijski voditelji, spletni oblikovalci in izdelovalci spletnih strani ipd.

Življenjski stil
Izberejo naj si življenjski stil, ki jim bo omogočal veliko kreativnega in dinamičnega dela. So zelo družabni in 
zelo radi komunicirajo, zato osamljena in odmaknjena področja niso primerna za njih. Od ideje do izvedbe 
je za te »praktične duše« enostavno izvedljiv korak.

Motivacija
Motivira jih poučevanje drugih in vsak praktičen vidik komunikacije, praktične tehnične izvedbe, predvsem 
pa radi združijo privatno in poslovno življenje. Omislijo naj si večji prostor doma, kamor bodo lahko vabili 
svoje poslovne kolege. So revolucionarji po duši in želja po hitrih, nenadnih spremembah jih zelo motivira.

Kvalitete
So hkrati zelo duhovne, inteligentne in intuitivne. Pripadniki te dušne skupine niso radi v fizičnem telesu, 
kajti planet Zemlja ima zanje mnogo prenizko vibracijo. Zato pogosto delujejo kot duhovni vodniki 
inkarniranih ljudi.

Poklicna področja
Nimajo ambicij postati zelo prepoznavni ali slavni. Te duše so nagnjene k temu, da ostanejo v ozadju. 
Pogosto so vplivneži za vplivneže (delujejo iz ozadja za vplivnega posameznika). To so ljudje, ki poznajo 
vsakogar, ampak nihče pa ni slišal nič o njih. Če se ne posvečajo duhovnosti in ezoteriki, so dobri v napredni 
tehnologiji, kot je računalništvo. 

Poklici: Mnogi med njimi so mojstri joge, naturopatije in drugih naravnih tehnik pomoči, zdravijo pa tudi 
z zvokom (glasbili in glasom). Pogosto je že njihova fizična prisotnost za mnoge blažilna in tudi zdravilna.

Življenjski stil
Omejeni in zavrti se počutijo v naših obstoječih socialnih, šolskih in religioznih strukturah in sistemih, ki so 
po njihovem mnenju nesmiselni. Morda ste opazili novodobne otroke, ki se na primer zaradi dolgočasnega 
učiteljevega predavanja vedejo nemirno in provokativno.

Ker je tem dušam udobneje v višjih dimenzijah, je zanje poseben izziv biti inkarniran. Zato imajo pogosto 
težave s praktičnimi vidiki življenja. Najbolje jim ustreza stil zagovornika neke manjšine ali zapostavljene 
posameznike, kot so na primer borba za pravice homoseksualcev, pravice narodnih manjšin.

Motivacija
Motivira jih uporništvo obstoječim, tradicionalnim (pogosto nezdravim in preživelim) strukturam. Tukaj 
so, da uvedejo spremembe na bolje, pa četudi z revolucijo ali organiziranimi protesti. Žal jih mnogokrat 
motivira tudi negativno uporništvo, tako, ki ruši vse, tudi kar je dobro.
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Kvalitete
Te duše so se začele v večjem številu inkarnirati v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Označili so jih kot indigo in kristalne otroke, ker imajo psihične in telepatske darove, ki jih lahko predstavijo 
in dokažejo že v zgodnjem otroštvu. So zelo intuitivni, kreativni in hitri misleci.

Poklicna področja
Primerna so vsa področja, kjer nam pomagajo k napredku v tehnologiji, družbi ali na duhovni ravni. 
Pomagajo nam premakniti se naprej, da družba napreduje, da postane pravičnejša, sočutnejša in razvitejša. 
Poklici: Zanimajo jih državljanske pravice, pravice živali, duhovnost, legalizacija marihuane in podobno. 
Dotaknejo se tudi veliko tabu tem, kot je na primer istospolna poroka in podobno. Pogosto se vključujejo 
v dobrodelne in neprofitne organizacije.

Življenjski stil
Vedno se sprašujejo o »satusu quo« in obstoju socialnih pravil, o katerih so jih učili kot otroke. Rušijo 
tradicionalne vrednote na svojevrsten način, tako da se mnogi starši zgražajo nad njihovim »modernim« 
načinom delovanja. Imajo svoj posebni stil, ki že kaže znake upornika.

Motivacija
Motivira jih želja po koreniti spremembi v družinskem in širšem družbenem sistemu. Ljubijo svojo primarno 
družino, ne odobravajo pa »staromodnega« načina in klasičnih (po njihovem mnenju) napačnih vrednot.

Kvalitete
Prinašajo nam božansko ljubezen, ki jo lahko na zemlji okusimo, ko smo povezani, soustvarjamo, smo 
sočutni, milostni in pripadni skupnosti. Imajo zelo veliko ljubezni za dajanje, na žalost pa zaradi brezpogojne 
ljubezni, ki jo dajejo, težko živijo v odnosih na našem planetu in pristanejo v vlogi žrtve. So neverjetno 
ljubeče duše, ki imajo lahko zelo veliko težav v odnosih na fizični ravni.

Poklicna področja
Te ljubeče in družabne duše si najraje izbirajo poklic, kjer lahko veliko sebe vložijo v podporo drugih. Glasba 
je medij, ki tako doseže druge ljudi. Prav tako se dobro znajdejo v filmski igralski vlogi, če je ta vloga 
pisana za njih. Poklici: psiholog, zdravstveni delavec, trener živali, glasbenik, pisatelj, trgovec, igralec, 
vzgojitelj, učitelj

Življenjski stil
Njihova naloga v fizičnem svetu je spoznati, da ne moreš dajati ljubezni človeku, ki je ne nudi sam sebi. 
Na ta način se lahko varno izognejo izkoriščanju. Vsi odnosi na zemlji so namreč pogojni, brezpogojno 
lahko ljubimo le samega sebe. Ko postanejo bolj pogojujoči, se lahko izognejo »temnim« dušam, ki jih rade 
podredijo in izkoristijo. Zato je nujno za njih, da so podporni le do pozitivnih ljudi.

Motivacija
Motivira jih srčno razdajanje in dobra ekipa, dobra družba ter družinska idila.

DUŠNA SKUPINA 

Nihal

DUŠNA SKUPINA 

Hadar



66

Kvalitete
Predstavniki te skupine so na zelo karizmatičen in prijeten način uspešni pod »žarometi« in jim prija 
pozornostjo javnosti. Šele ko je zelo veliko pozornosti ljudi usmerjeno nanje, se lahko pokažejo, »kdo 
so«. Znajo navdušiti in navdihovati druge ljudi in se jih resnično dotaknejo s svojim pristnim načinom. So 
samozadostni, neodvisni, ponosni in močne volje.

Poklicna področja
So naravni zabavljači, čeprav sebe morda ne vidijo kot take. Vendar niso le zabavljači, so lahko tudi resni 
profesorji, ki jim drugi z veseljem prisluhnejo in jih opazujejo. Pogosto se zaposlijo v zdravstvu in šolstvu. 
Poklici: vzgojitelj, učitelj, delavec z otroki s posebnimi potrebami, komiki, igralci, predavatelji, glasbeniki 
itd.

Življenjski stil
Okrog sebe potrebujejo množico ljudi – oboževalce. Oni energije ne jemljejo s pridobivanjem pozornosti, 
kot je to značilno za negativne duše, temveč izmenjava energije poteka obojestransko. Izberejo naj si 
področja, kjer bodo lahko izmenično kombinirali svoj poslovni ali javni svet in svoj privatni (intimni), bolj 
zaseben svet.

Motivacija
Motivira jih množica ljudi, ki jih lahko plača tudi le z dolgim in glasnim aplavzom. Motivira jih vizija življenja 
kot igrišče – kraj, kjer se vsi lahko zabavamo.

Kvalitete
Tu na zemlji se razvijamo tako s pozitivnimi izkušnjami kot tudi z negativnimi. In tako lahko med drugim 
doživimo težke ali travmatične izkušnje in celo umremo zaradi posledic negativne izbire. Ko po travmatični 
smrti ali težki življenjski preizkušnji pridemo na »drugo stran«, nastopi proces zdravljenja vseh travm, ki 
se nadaljuje na »drugi strani«. Tu v igro vstopijo duše Alfa Kelian, katerih glavna naloga je »odstraniti« 
čustvene, mentalne ali eterične odtise, ki so nastali kot posledica posamezne fizične izkušnje v zemeljskem 
življenju in puščajo sledove na duši pokojnika.

Poklicna področja
So učinkoviti dušni zdravilci, ki se pogosto izkažejo kot svetovalci in duhovni zdravilci. Poklici: terapevti 
alternativne stroke, novodobni coach mojstri, detektivi, vojaški vohuni in drugi delavci »pod krinko«.

Življenjski stil
Pogosto si za življenjski stil izberejo izjemno težavno okolje. Tako se lahko rodijo v družini alkoholikov ali 
odvisnikov od droge, kriminalcev ipd. Ko odrastejo, postanejo oni tisti, ki zdravijo odvisnike in preganjajo 
kriminalce.

Motivacija
Njihov cilj je, da nam pomagajo zgraditi nežnejšo, prijaznejšo družbo, v kateri znamo 
sprejeti občutke drug drugega in smo pozorni do potreb drugih ljudi.
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(Povzetek po knjigi AKAŠKI ZAPISI: Osnove 
dušne matrice z vpogledom v akaške zapise)


