
NIMAJO AMBICIJ PO 
PREPOZNAVNOSTI ALI SLAVI

V zadnjih nekaj letih se te duše inten-
zivno ukvarjajo s tem, kako zaščititi 
človeka pred elektromagnetnim seva-
njem, ustaviti njegov vpliv na globalno 
segrevanje in zmagati v boju proti pre-
tiranemu onesnaževanju okolja, kako 
okrepiti imunski sistem in podobno.
Mnogi med njimi so mojstri joge, natu-
ropatije in drugih naravnih tehnik za 
pomoč, zdravijo pa tudi z zvokom (z 
glasbili in glasom). Pogosto je že njihova 
fizična prisotnost za mnoge blažilna in 
zdravilna.
Nimajo ambicij postati zelo prepoznavni 
ali slavni. Pogosto so vplivneži za vpliv-
neži (delujejo iz ozadja za vplivnega 
posameznika). Če se ne posvečajo du-
hovnosti in ezoteriki, so dobri v napredni 
tehnologiji, kot je npr. računalništvo.

TIHO UPORNIŠTVO PROTI 
OBSTOJEČIM SISTEMOM

V naših obstoječih socialnih, šolskih in 
religioznih sistemih, ki so po njihovem 
mnenju nesmiselni, se počutijo omejene 
in zavrte. V zadnjih letih se pogosteje 
utelešajo prav z namenom, da spreme-
nijo nesmiselne sisteme, jih nadgradi-
jo ter prilagodijo novi dobi. Morda ste 
opazili novodobne otroke, ki se zaradi 
dolgočasnega učiteljevega predavanja 
vedejo nemirno in provokativno?
Ker je tem dušam udobneje v višjih di-
menzijah, je zanje utelešenje poseben 
izziv. Zato imajo pogosto težave s prak-
tičnimi vidiki življenja.

DELUJEJO IZ OZADJA
Negativni vidik te dušne skupine je tiho 
uporništvo proti 'normalnim' socialnim 
strukturam, namesto da bi na odprt način 
iskali izzive in poskušali kaj spremeniti. 
Lahko imajo 'skrita življenja', ki jim do-
voljujejo izražati svoje poglede, ki se ne 

skladajo z zaznavanjem družbe ali s tem, 
kar ta dojema kot 'normalno', namesto da bi 
se goreče zavzeli za resnico o tem, kdo so.
Zanje so primerni vsi poklici, pri katerih 
lahko delujejo iz ozadja na voditelje. To 
so lahko praktični coachi oz. inštruktorji 
ali poslovni svetovalci. Pogosto so dobri 
borzni posredniki in svetujejo velikim vla-
gateljem, tudi za kriptovalute. Tudi mnogi 
novodobni poklici, kot učitelj joge ali pre-
hrambni svetovalec, so v domeni teh duš.

KAKO RAVNATI Z ARKTURJEM?
Nekaj idej, kako se najbolje in najlažje po-
vežemo z energijo teh duš,  še posebno če 
so to vaši otroci:

* Ker se pogosto počutijo 'nedomače' v 
fizični izkušnji, jih spodbujajte h gibanju, 
kakršni koli telesni aktivnosti.

* Zaradi njihove hipersenzibilnosti jih ni-
kar ne silite v množične, hrupne zabave, 
na pogrebe in druge 'nujne' prireditve, kot 
so poroke, vaške zabave in podobno, če 
to odklanjajo.

* Bodite pozorni na njihovo morda tiho 
uporništvo, če je utemeljeno (z realnim 
razlogom) ali neutemeljeno (brez pravega 
razloga).

* Resno sprejmite njihovo mišljenje, če 
vam razlagajo, npr. da življenje nima smisla 
ipd., in jim pomagajte pri fizični izkušnji na 
preprost način – s praktičnim udejanjanjem 
pri dejavnostih, ki jih imajo radi.
 

KARMIČNA LEKCIJA OD 
13. DO 22. NOVEMBRA

Vizija – moč kreativne predstave, izbire 
in odločitev 
V tem času se testirajo naše vizije – pred-
stave, ki jih imamo glede na situacijo, v 
katero prihajamo. Mnogi so v srednjih 
letih zamenjali poklic, se prekvalificirali, 
saj prej niso znali dovolj dobro presoditi, 
kaj jih čaka v poklicu. Mnogi so razoča-
rani nad zakonskim izbrancem, saj so 

si tudi napačno predstavljali partnerja 
ali zakonski stan. Morda so imeli tudi 
napačno predstavo o sebi in svoji vlogi.
Tokrat sta pomembna resnična predstava 
o naših sposobnostih, možnostih in naš 
ustvarjalni duh – kreativna sila, ki nam 
pomaga, da presodimo svoje načrte za 
prihajajoče obdobje.
Za človeka brez cilja je vsaka pot na-
pačna izbira! Kot bi z zavezanimi očmi 
kupovali oblačila – verjetnost, da nam 
ne bodo prav niti všeč, je izjemno velika. 
Torej?
Koliko žive predstave glede kreiranja 
svoje prihodnosti premorete?

KARMIČNA LEKCIJA OD 23. 
NOVEMBRA DO 2. DECEMBRA

Izvršilna sposobnost 
Moč izvršilne sposobnosti se izkaže pri 
dokončanju začetih nalog. Če pogosto 
opazite, da eno stvar začnete in je ne iz-
peljete do konca, vsaj ne pravočasno, ste 
morda ujeti v iluzijo (slepo prepričanje). 
Vse, kar ostane nedokončano, naj bo to 
urejanje ali prenova doma, umetniško 
delo ali romantično razmerje, vas zadržu-
je zamrznjene v preteklosti. V tem stanju 
'zamrznjenosti' niste dobri kreatorji nove, 
boljše sedanjosti in posledično prihodno-
sti. Pomembno je, da dokončate začete 
stvari, saj nas nedokončane stvari vedno 
vežejo na preteklost in tako predstavljajo 
'kamen spotike' pri novih načrtih.
ODLOMEK O DUŠAH Z ARKTURJA IZ KNJIGE AKAŠKI ZAPISI: 

OSNOVE DUŠNE MATRICE. ODLOMEK O KARMIČNIH LEKCIJAH 

IZ KNJIGE 36 KARMIČNIH CIKLOV.
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Celine Dion, Sadhguru, Nikola Tesla 
(delno tudi Sirius), Luciano Pa-
varotti, Susan Boyle, Iza Sia Login

ZGODOVINSKE IN ZNANE 
OSEBNOSTI Z ARKTURJA:


