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galo, da bi se uresničila tudi večletna
napoved, kot si želijo.
Vsako leto obstaja za vsakega človeka
nekaj obdobij, ko se lahko zgodi tako
rekoč karkoli. Kadar pride na posvet
nekdo, ki si srčno želi nečesa, in astro
log težko prenaša objokane oči, se opre
na tiste zadnje bilke. Ta obdobja za
prognozo niso tako zanesljiva kot mar
kantne postavitve v horoskopu, ker so
prekratka. Dajejo pa upanje, da se v tem
času lahko zgodi nekaj lepega, čeprav
je človek sredi pretežno napornega ob
dobja. V moji ponudbi je osebni dnevni
horoskop, ki je napisan na podlagi rojst
nih podatkov lastnika in vse leto daje
napotke, za kaj je neki dan primeren.
Vključuje pa tudi opozorila in napotke,
čemu se je bolje izogniti. To je eden od
koristnih pripomočkov, s katerimi lah
ko vsakdo sam poišče dneve, ko so na
delu zapravljivost, napačna odločitev,
možnost prepirov ali ko lahko zasluži
več, najde ljubezen, zamenja službo oz.
naredi nekaj drugega, kar je pomemb
no zanj.
Koliko lahko človek koristnega razbere
v splošnih horoskopih, ki so objavljeni
v medijih in jih pripravljate tudi sami?
Splošni horoskop velja za ogromno
ljudi po vsem svetu. Če več kot sedem
milijard ljudi razdeliva v 12 astroloških
znamenj, je to več kot pol milijarde
ljudi, ki pripadajo vsakemu. Vsaki od
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Če bi imela čarobno
paličico, bi vsakemu
odvzela njegovo breme
in ga odrešila skrbi.
Žal to ne gre.
si želimo. Samo obisk astrologa, ki bo
ocenil, ali bo podjetje uspešno ali ne, ne
zadostuje za spremembe v življenju.
Pričakovati, da bomo s pomočjo astrologije obogateli ali srečali ljubezen svojega življenja, je torej zgrešeno?
Ljudje radi sprašujejo takšne stvari. S
pomočjo astrologije je mogoče razbra
ti rojstni potencial, torej tisto, kar nam
je bilo položeno v zibko. Nekdo se rodi
s potencialom za denar oz. bogastvo,
drug za ljubezen in srečno partner
sko zgodbo, srečo v službi, veselje pri
druženju in podobno. Nekaterim nekaj
od tega ni položeno v zibko in imajo
smolo na tistem področju. Astrologi
ja pove, kje se zapleta. Včasih do neke
situacije privedejo okoliščine ali okolje,
v katerem nekdo živi in se iz njega ne
premakne. Najpogosteje pa v sebi nosi
mo eno ali več lastnosti, ki jih moramo
temeljito preobraziti, če želimo doživeti
nekaj drugačnega. Te zadeve je z astro
logijo mogoče hitro in zanesljivo dia
gnosticirati oz. prepoznati.
Del astrologije se imenuje prognosti
ka in izkušen astrolog lahko razbere,
kakšna je sedanja situacija in kaj se
pripravlja v prihodnosti. Mogoč je tudi
pogled v preteklost. Če je pred vrati
bogastvo, sreča v ljubezni ali karkoli
spodbudnega, vsak astrolog z velikim
veseljem poda svojo napoved. Obstajajo
načini vpogleda, ko lahko pri nekaterih
ljudeh dobesedno jamči, da se bo nekaj
zgodilo.
Žal k astrologu prihajajo predvsem ljud
je v stiski in v takšnem obdobju običaj
no ni dosti spodbudnih postavitev v ho
roskopu. Seveda je mogoče s pogledom
več let vnaprej ugotavljati tudi to, kdaj
prihaja denar ali ljubezen. Običajno pa
je čas, ki je najbolj naporen, tudi najbolj
pomemben, saj kaže na blokade, ki jih
mora nekdo premagati, če naj se izpol
nijo tisti lepi opisi iz prihodnosti. Ljudje
se upirajo spremembi, še zlasti ko jim je
težko, vendar bi jim to najbolj poma

teh skupin lahko pripiševa določene
tipične lastnosti in vsakdo se bo našel v
nečem, kar je značilno za skupino ljudi,
v katero spada. Sama namenim zelo
veliko časa pisanju teh horoskopov,
vendar vsakokrat opozarjam, da ima
vsakdo unikaten rojstni horoskop in
samo takrat, ko je horoskop sestavljen
na podlagi točnih rojstnih podatkov, je
to napoved, ki je primerna za odloča
nje v pomembnih trenutkih. Splošni
horoskop naj ima obrobno vlogo pri
odločanju.
Horoskop za leto 2019 ali katero koli
drugo leto je le okvirni vodnik skozi
prihajajoče leto za vsa znamenja. Mor
da se vam bo zgodilo ogromno tistega,
kar piše za vaše znamenje, ali prav na
sprotno. Čas, ki je naveden v takšnem
horoskopu, je lahko le okviren. Če ste
rojeni v začetku znamenja, se bo zelo
verjetno nekaj zgodilo čisto na začet
ku opisanega obdobja ali malce prej. Če
ste rojeni ob koncu, boste ujeli zadnje
dneve opisov. Več ko imate planetov
postavljenih zelo blizu Sonca, močneje
boste čutili vplive splošnega horoskopa
in obratno. Pri uporabi splošnih horo
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KNJIGE IRENE STOPAR
V samozaložbi so izšle tri. Prvi je bil Učbenik za osnove astrologije, »v katerem
sem poskušala čim bolj preprosto opisati astrologijo in njeno bistvo. Druga
knjiga je praktični vodnik skozi urejene osebne finance. Namenjena je preprostemu, a učinkovitemu ravnanju z denarjem. Njen naslov je Denar – Kako se
znebite dolgov in začnete varčevati, a ne govori samo o dolgovih. Namenjena
je tudi ljudem, ki niso zadolženi, a denar zapravljajo za zadeve, ki jim nič ali
premalo pomenijo. Tretja knjiga, Skrivnostni svet Luninih men in mrkov, govori
o vplivu Lune, Sonca in mrkov na naše življenje. Odkar nas je zapustila Meta
Malus, vsako leto pišem tudi Lunine bukve, ki jih soustvarjava z Mišo Pušenjak.
Vse moje knjige so v Moji Akademiji na voljo tudi kot e-knjige.«

skopov bodite vedno previdni, kajti ne
mogoče je napisati takšnega, ki bi lahko
veljal za vsakega človeka. Kadarkoli
ste pred pomembnimi odločitvami, si
raje naredite uslugo in obiščite dobre
ga astrologa ali si vsaj podarite osebni
dnevni horoskop, v katerem boste vsak
dan v letu lahko prebrali horoskop, na
pisan samo za vas.
Koliko pa nas rojstni horoskop determinira?
Rojstni horoskop je najpomembnejše
diagnostično sredstvo vsakega astrolo
ga. Šele z njegovo pomočjo in dodatno
uporabo mnogih drugih horoskopov
lahko astrolog ugotovi, kdo je človek, ki
je prišel na posvet, in kaj lahko priča
kuje. V rojstnem horoskopu je zapisa
no, kaj živi v človeku. V njem najdemo
zaželene, neželene lastnosti, okoliščine,
znanje, talente, usmerjenost k nečemu,
strahove in mnogo drugega. Osnovna
naloga rojstnega horoskopa je ozavešča
nje. Pokaže človeka, kakršen je v resni
ci. Resnica resda pogosto boli, a prej ko
jo spoznamo, hitreje se lahko odločimo,
ali bomo nekaj spremenili in bo postala
slajša.
Planeti ne morejo narediti človeku ni
česar. Njihova postavitev pokaže, kaj
živi v nas. Slabi vplivi planetov niso
nič drugega kot naše slabosti, neželene
lastnosti ali okoliščine. Naredimo si jih
sami ali sami dovolimo, da se zgodijo,
ker nismo pozorni nase, na svoje želje,
hrepenenja ali se bojimo, kaj se bo zgo
dilo, kaj bo menila okolica in podobno.
V rojstnem horoskopu so zapisane tako
zaželene kot nezaželene lastnosti. Z
njim lahko zaželene lastnosti prepozna
mo, razvijamo in jih zavestno pogosteje
uporabimo. S tem preprostim trikom
svojim možganom, ki so najbolj zmog
ljiv računalnik v vesolju, povemo, da so
te lastnosti pomembne za nas. Možgani
zatem poskrbijo, da bomo čim pogo
steje uporabljali tisto, kar nam koristi
in nas vodi k sreči. Tega se je mogoče
naučiti v nekaj tednih. Pod mojim men
torstvom je na voljo tečaj Spoznajte
sebe skozi rojstni horoskop, v katerem
ljudem pomagam razumeti sebe, se od
ločiti in razviti tiste delčke sebe, ki jih
morajo okrepiti za srečo ali spremeniti
za premik v novo, lepše življenje.
Z razumevanjem se pojavijo nove mož
nosti za spremembo, ki pa jim je treba
dodati pogum za akcijo in vztrajnost,
da človek nekaj stori tudi v času, ko
bi najraje odnehal. Vse spremembe se

KAKO NA NAS VPLIVA LUNA?
»Nekateri ljudje vpliv Lune in mrkov čutijo zelo
močno, drugi se čudijo, kako so lahko nekateri
na Luno tako zelo občutljivi. Ljudje, ki imajo
prijeten odnos med Soncem in Luno v rojstnem horoskopu, so manj občutljivi kot tisti,
pri katerih sta planeta, kakor jima pravimo v
astrologiji, slabo postavljena. A za vsakega od
nas pride čas, ko vpliv Lune in mrkov čutimo
zelo močno. Ker Luna predstavlja tisti čustveni,
pozavestni in občutljivi del v nas, pogosto pokaže na zadeve, pri katerih smo zelo občutljivi
ali ranljivi. Na žalost se pod njenim vplivom
pogosto odzovemo kot majhni otroci. S trmo,
hitrimi in nepremišljenimi odzivi ali užaljenostjo, ki se ji drugi le čudijo. Včasih se pod istimi
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vplivi odpirajo priložnosti, ko srečamo ljudi,
ki jih začutimo kot pomočnike ali tiste, ki nas
(končno) lahko razumejo, obvarujejo nečesa ali
nam celo pomagajo uresničiti naše sanje.
Vpliv Lune deluje na podzavestni ravni, zato ga
zelo težko nadziramo, tudi če se ga zavedamo. Je del človekove narave. Tisto, kar lahko
storimo, je, da se v napornih dneh ali daljših
obdobjih ob mrkih umaknemo pred drugimi.
Če je le mogoče, več počivamo, preživimo čas
sami ali v družbi tistih, ki nas sprejmejo tudi v
naši tečni ali zasanjani različici. Skoraj vedno
pomaga gibanje, še zlasti sprehod v naravi,
objemanje dreves, meditacija ali kakšna dobra
knjiga,« svetuje Irena Stopar.

najprej zgodijo na nevidnih in na videz
neotipljivih ravneh, preden se pokaže
jo v fizični obliki (tisti, ki jo vidimo in
zanesljivo občutimo). Večino dela mora
vsakdo opraviti sam pri sebi.
Kakšna je vaša vloga?
Z mojo pomočjo ima človek ob sebi
nekoga, ki ga vodi skozi proces, ga spre
jema natančno takega, kot je, ne sodi,
čustveno ni vpleten v situacijo in zato
vidi zadevo drugače ter lahko pogle
da nanjo še z vidika tretje osebe, če
je vpletena. Ljudje se z mojo pomoč
jo lahko izognejo mnogim napakam,
razočaranjem in predvsem vztrajajo
pri uresničevanju svojih sanj v težkih
trenutkih, ko bi najraje odnehali in se
vrnili na staro pot, ki jim tako ali tako
ni bila všeč.
Astrologijo predvsem uporabljam čim
bolj preprosto in koristno. Mnogo ljudi
mi je pisalo, da je nihče ne zna poja
sniti tako preprosto, in na to sem zelo
ponosna. Dodajam še ogromno drugega
znanja, zlasti s področja osebnostne
preobrazbe, ki je zelo pomembna, če
želi nekdo nekaj spremeniti.
Pri svojem delu in zasebno ves čas upo
rabljam astrologijo v povezavi s coa
chingom. Astrologija je zelo koristno
in pomembno diagnostično orodje in
pomaga razumeti, karkoli se že godi, a
ji manjka nekaj, kar sem našla v tehni
kah osebnostne preobrazbe. Ta skupaj s
coachingom ponuja načine, kako nekaj
sprejeti, če tega ne moremo spremeniti,
in kako nekaj spremeniti, če je mogoče.
Več let sem namreč intenzivno študi
rala nevrolingvistično programiranje,
kar mi omogoča, da lahko ljudem po
magam izstopiti iz začaranega kroga s
pomočjo spreminjanja načina razmi
šljanja, pozornosti in aktivnosti, ki so
potrebne za zaželen razvoj dogodkov.
Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
Odgovor bo imel smisel, če se vrneva
v preteklost. Moje velike sanje segajo,
mislim, da v leto 1984, ko sem v reviji
Življenje in tehnika brala o računal
nikih, ki v Avstraliji učijo otroke, da
jim ni treba premagovati ogromnih
razdalj do šole. Do tega trenutka so se
razvile v spletni izobraževalni portal
Moja Akademija, kjer se ljudje čim bolj
preprosto, vsak v svojem ritmu in iz
najljubšega naslanjača, naučijo astrolo
gije, osebnostne preobrazbe, urejenih
osebnih financ in vrste drugih veščin,
ki jih potrebujejo, da bi postali srečnejši
in uspešnejši. Poleg astroloških priprav
ljam predvsem tiste tečaje, s pomočjo
katerih posameznik lahko razreši svoje
težave, o katerih me ljudje najpogo
steje sprašujejo v okviru astrološkega
posveta. Prek spletne učilnice (interne
ta) poučujem že od leta 2009. Lani sem
svoje sanje začela uresničevati v obliki
prvih obrisov Moje Akademije. V njej
že poteka vrsta popolnoma prenov
ljenih spletnih tečajev in webinarjev
z dodano ponudbo knjig in storitev s
posebnim programom zaupanja, ki se
bo v prihodnje še razvijal. Lani in letos
sem se predvsem spopadala s tehnolo
škimi »porodnimi izzivi«, ki so zdaj v
glavnini razrešeni. V prihodnjih letih
načrtujem prenovo vseh tečajev, ki še
čakajo na prenos v Mojo Akademijo, in
izdajo nekaj novih knjig, ki so že skoraj
pripravljene.

