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Irena Stopar, astrologinja

Hotela sem
dokazati, da je
astrologija blef
Z astrologijo se je začela ukvarjati bolj ali manj iz dolgčasa, da bi dokazala, kakšna prevara in blef je to. »No, pa sem
se pošteno uštela, kajti če bi jo poznala in uporabila, svojih
deležev v podjetjih zelo verjetno ne bi prodala,« nam pove
Irena Stopar, ki zdaj pridobljeno znanje tudi predaja najprej.
A njeno glavno poslanstvo je pomagati ljudem, pravi, pri
čemer je astrologija uporabna predvsem kot diagnostika, ki
skupaj s tehnikami osebnostne preobrazbe pripelje do »novega, lepšega življenja«.
Helena Kocmur

Š

ele pred nekaj leti vas je
potegnilo v astrologijo.
Kaj ste počeli pred tem?
Pred tem sem bila pod
jetnica v gospodarstvu,
solastnica in dolgoletna
direktorica uspešne ve
rige prodajaln po vsej Sloveniji, zatem
solastnica in direktorica malega pod
jetja, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo
otroških oblačil. Leta 2003, ko so se v
mojem horoskopu dogajali pomemb
ni premiki, sem si rekla, da »imam
dovolj«. Preprosto nisem imela moči
za nadaljevanje takšne poti, kakršno
sem takrat videla pred seboj. Odloči
la sem se, da odprodam svoje deleže
v podjetjih in grem za leto ali dve na
dopust. Ker pa rada delam, mi je bilo že
po mesecu dni brezdelja dolgčas. Takrat
sem se odločila, da svoj čas zapolnim
tako, da enkrat za vselej ugotovim, kaj
je astrologija, in predvsem dokažem,
da gre za navaden blef. No, pa sem se
pošteno uštela, kajti če bi astrologijo
poznala in uporabila, svojih deležev v
podjetjih zelo verjetno ne bi prodala.
Kaj vas je potem potegnilo v astrologijo?
Z njo sem se začela ukvarjati bolj ko ne
»po naključju«, čeprav v naključja ne
verjamem. Še zlasti ne zdaj, ko dobro
razumem potrebe svojega rojstnega
horoskopa. V astrologijo namreč nisem
verjela in niti nisem brala horoskopov.
Naučila sem se je, ker sem hotela do
gnati in dokazati, da ne deluje in da gre
za prevaro. A bolj ko sem jo študirala,
bolj sem se zavedala, da je po krivici za
postavljena in koliko dobrih odgovorov
lahko pridobimo z njeno pomočjo.
Izobraževala sem se na številnih tečajih,
imam kopico knjig, a bi omenila nekaj
svojih učiteljev, ki so največ prispevali
k mojemu znanju. Zdenka Andrijić me
je prepričala predvsem s svojo člove
ško toplino in domišljam si, da sem se
razumevanja in popolnega sprejema

nja ljudi takšnih, kot so, naučila prav
od nje. Aleksandar Imširagić mi je dal
ogromno znanja, a tudi zavedanje, kako
tesno sta povezani astrologija in duhov
nost oz. tista globina razumevanja, ki
presega običajen, hiter pogled v horo
skop. Največji vtis pa je name naredil
John Frawley. Prva njegova izjava, ki
sem si jo vtisnila v spomin, je bila: »V
astrologiji ni umetnost dodajati, ampak
odvzeti.« Prav zaradi nje sem se odlo
čila, da bom astrologijo poučevala pre
prosto in razumljivo, kot je le mogoče.
Z velikim veseljem jo poučujem in o
njej pišem, saj tako najlažje prebudim
željo in hrepenenje po lepšem in sreč
nejšem življenju mnogih ljudi. Zatem
pa jim s čim bolj preprostimi nasveti
pomagam sanje uresničiti. To je moje
glavno poslanstvo in pri tem najbolj
uživam. V veliko zadovoljstvo mi je
opazovati ljudi, ki rešujejo skoraj nemo
goče situacije, poskrbijo in se postavijo
zase, pri tem pa uporabijo astrologijo in
tehnike osebnostne preobrazbe.
Je to vaše poslanstvo tudi zapisano v
zvezdah?
Seveda je, zapisano je v rojstnem ho
roskopu, ki je najpomembnejše orodje
vsakega astrologa ali ljubitelja astrolo
gije. V rojstnem horoskopu leži moje
poslanstvo prav v pisanju, poučevanju
in navdihovanju ljudi, zlasti v težkih
obdobjih.
Ljudi imam rada. Če bi imela čarobno
paličico, bi vsakemu odvzela njegovo
breme in ga odrešila skrbi. Žal to ne
gre. Vsakdo od nas ima svoje izzive in
z njihovim reševanjem se razvijamo,
rastemo. Prek genetike in vzgoje pa s
tem, ko svoje težave razrešimo, seveda,
pomagamo tudi svojim potomcem. Pot
do polnega življenja je z uporabo astro
logije precej lažja in lepša.
Kako pravzaprav nastane rojstni horoskop?
Za izračun in izris horoskopa mora

Irena Stopar:
»Rojstni horoskop
pokaže, kakšni smo
v resnici.«

astrolog poznati točne rojstne podatke.
Najlažja stvar v astrologiji je izračunati
horoskop. Seveda, v današnjem času,
ko imamo na voljo zmogljive računal
nike in dobre astrološke programe, ki
nam omogočajo izračun in izris v hipu.
Umetnost v astrologiji je horoskop raz
ložiti. Postopek se sliši sicer zapleteno,
a na moji spletni strani astrolog.si je
poleg brezplačne eknjige na voljo tudi
brezplačen tečaj, v okviru katerega raz
ložim, kako lahko astrologijo koristno
uporabi vsakdo. V njem tudi pokažem,
kako preprosto je horoskop izračunati.
Marsikdo vidi v astrologiji vedeževanje,
želi instant rešitve za svoje težave. Ali
je mogoče tudi to?
Ljudje res želijo instant rešitve za svoje
težave, a to ni mogoče. Pravzaprav je
človeško, da si želimo takojšnje olajša
nje. Kako si človek ne bi želel posebne
tabletke, s katero bi izginile vse njegove
težave? A žal samo s pomočjo astrolo
gije ali katere koli druge vede težave ne
izginejo.
Poskušam pokazati, da astrologija nima
nobene zveze z vedeževanjem. Sicer je
res, da obstaja del astrologije, horarna
astrologija, ki je namenjena prav odgo
vorom na konkretna vprašanja s pou
darkom na tistih, pri katerih je mogoče
odgovoriti kratko z »da« ali »ne«. Mogo
če astrologijo ljudje zamenjajo z vede
ževanjem zaradi te njene veje. Ves preo
stali del astrologije nikakor ne more biti
soroden vedeževanju, ker je namenjen
podrobnemu pregledu, kdo je ta oseba,
kaj se ji dogaja in kakšen razplet lahko
pričakuje ali kaj lahko stori, da se mu
izogne, če ji ni všeč.
Astrologija in osebnostna preobrazba
pokažeta resnico takšno, kot je, poma
gata razumeti, zakaj se nekomu nekaj
godi, in pokažeta, kaj se bo zgodilo, če
človek nadaljuje po začrtani poti. Mo
ramo se osebnostno razvijati in umikati
ovire s poti, bodisi sami ali s pomočjo
strokovnjaka s tega področja. Samo
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V prihodnji številki
Nedela bomo
razkrili, kaj nam
zvezde obljubljajo v
prihodnjem letu. Veliki
horoskop za leto 2019
je pripravila Irena
Stopar.
zato, ker bo človek poklical astrologa,
vedeževalca ali nekoga drugega, se ne
bo zgodilo nič novega. Včasih se lahko
položaj celo poslabša, saj večino zanima
le, kaj se bo zgodilo, in če se kažejo kak
šni neugodni trendi, odgovor ne more
biti spodbuden. Se pa zapiše v podza
vest, ki je izjemno močna sila. Le modri
ljudje iščejo vzroke dogajanja, sprašu
jejo, kako lahko razumejo, sprejmejo,
omilijo ali razrešijo situacijo. S temi
redkimi dragulji rada sodelujem, ker
imam v njihovem življenju pozitivno
vlogo.
Vsega v svojem življenju niti ne more
mo spremeniti, ker preprosto nimamo
dovolj moči in živimo prekratek čas, da
bi to lahko storili. Lahko pa sami poskr
bimo za marsikaj, da obrnemo življenje
v pozitivno smer. Denimo, da si nekdo
želi uspeti kot podjetnik v nečem, kar
ima rad in dobro počne. Dokler se boji,
da bo moral potem plačevati visoke
davke, se posla ne bo lotil. Astrologi
ja pomaga razložiti, kje leži blokada.
Zatem se je treba odločiti, ali so sanje
dovolj močne, da bo storil, kar je treba
za njihovo uresničitev. Osebnostna pre
obrazba pomaga spreminjati in daje na
potke, kako nekaj narediti. Slediti mora
prava in v cilj usmerjena aktivnost,
ki bo zagotovila, da se bo zgodilo, kar

