
PRETIRANE REAKCIJE NA ASTROHEALING – ODPRAVLJANJE TEŽAV 

 

Da bi bil uspešen v izvajanju astroterapije razreda A1, s katero uravnovešamo 

vibracije planetov v neugodnih aspektih in tako trajno spremenimo vibracijo 

čakre, ki je povezana s planetom, ki je ujet v neugodne konfiguracije, potrebuje 

klient dovolj energije in visoko stopnjo poguma. Proces uravnovešanja vibracije 

planetov, ki so v neugodnih aspektih, namreč vsaj na začetku prinese bolj ali 

manj močne reakcije in vsestransko čiščenje na mentalnem, emocionalnem in 

fizičnem nivoju. Moja prva srečanja z astrohealingom so pogosto vključevala 

boleče epizode čiščenja kot tudi mentalne in emocionalne reakcije, zaradi 

katerih je bilo včasih treba tudi prekiniti terapijo. Najpogosteje smo morali 

odpraviti mentalne, emocionalne in fizične težave klientov in dvigniti njihovo 

raven energije in zavesti. Naleteli smo na neuravnovešene vibracije planetarnih 

vzorcev, ki so jih na začetku astrohealinga aktivirali tranziti ali progresije, kar se 

je izražalo v obliki akutnih težav na vseh treh nivojih, in jih je bilo treba 

odpraviti s pomočjo B razreda astroterapije (odpravljanje težav, tako da 

pripeljemo klienta v uravnotevešeno vibratorno stanje energij). Včasih smo 

sredi terapije naleteli tudi na potrebo klienta s področja astroterapije želenih 

dosežkov in tako vzporedno z A razredom astroterapije uporabili še C in D 

razred. V tej seminarski nalogi predstavljam nekaj primerov dela na področju B, 

C in D razreda astroterapije, s pomočjo katerega smo omogočili učinkovitejše 

delo na najglobljih ravneh astrohealinga – v razredu A in A1. 

 

Katarina 

Po drugem porodu brez energije in življenjskih ciljev 

Katarina je ena mojih prvih klientk na področju astrohealinga. Načrtovali sva 

uravnovešanje opozicije Lune in Marsa, a se je hitro izkazalo, da morava najprej 

doseči, da bo imela Katarina dovolj energije in poguma. Pred štirimi meseci je 

drugič rodila in se znašla v precej kaotičnem filmu, v katerem ni sposobna 

pripraviti niti enega obroka na dan. Zvečer se že ob 20-tih utrujena uleže z 

otrokom v posteljo, da bi ga uspavala, in z njim spi do jutra. Srečali sva se, ko je 

ustanovila zasebno glasbeno šolo, za katero je imela zelo ambiciozne načrte – 

želela je dobiti državno koncesijo, s katero bi bila njena šola na ravni javnih 

glasbenih šol. Bila je razočarana nad svojim stanjem, saj ni bila sposobna skrbeti 

niti zase in za otroka, kaj šele, da bi delala na karieri. Bila je v slabem imunskem 



stanju, tako da je bila neprestano prehlajena, teklo ji je iz nosa, spomladi pa je 

pričakovala še napade alergij na cvetni prah, zaradi katerih je pretekla leta 

redno jemala Claritin, da bi sploh lahko normalno živela. V takem stanju seveda 

ni bila pripravljena na terapijo razreda A, s katero bi uravnovesila vibracijo 

opozicije Lune in Marsa.  

Srečali sva se 28. novembra in ker sem že dobro poznala njeno natalno karto, 

sem naredila še progresivno karto, s pomočjo katere sem hotela ugotoviti ali 

obstajajo astrološke vzporednice s poslabšanjem zdravja in imunskega stanja v 

tem obdobju.  

 

 

 

Slika št. 1: Katarinina natalna karta 

Luna tista, ki je že v natalni karti obremenjena z opozicijo Marsa in s konjunkcijo 

Neptuna. Luna je tudi tista, s katero je priporočljivo začeti terapijo 

uravnovešanja čaker, saj predstavlja središčno, neparno čakro, skozi katero 

uravnovešamo ovibracije vseh parnih čaker. Luna je tudi zelo pomembna za 

njeno kariero, saj jo najdemo v 10. hiši. Luna pa tudi simbolno ustreza obdobju 

materinstva in Katarino predstavlja v vlogi matere. Katarina je izpolnila test 

čaker, iz katerega je bilo jasno razvidno, da ima težave prav na nivoju Lunine oz. 

srčne čakre.  

 



 

Slika št. 2: Sekundarne progresije za 28. 11.201X 

Prepoznavanje težave s pomočjo sekundarnih progresij 

Prav nič težko ni bilo prepoznati občutljive pozicije Lune v sekundarni 12. hiši v 

konjunkciji z Južnim vozlom in v kvadratu s Soncem. Katarinine težave so 

ustrezale vzorcu neugodnega aspekta Lune in Sonca, ki prinaša mentalno-

emotino neskladje, ki ga lahko poskusimo razrešiti s terapijo B razreda 

astrohealinga (za posebna fizična stanja). Na tej točki je bilo treba ugotoviti, 

katero je uravnovešajoče dejstvo, ki ga lahko uporabimo za neugoden aspekt 

Lune in Sonca. To je Bachova esenca Gentian, ki uravnoveša prav vibracijo 

kvadrata, najsigre za natalno pozicijo, tranzit ali aspekt v karti sekundarnih 

progresij. Priporočljiva je za ljudi, ki imajo notranji občutek, da nečesa ne 

morejo narediti oz. se počutijo nemočne. Za osnovo smo vzeli planetarno 

esenco Lune in ji dodali Gentian. 

 

Rezultati dela 

Katarina je pisala izkustveni dnevnik dela z esencami in opazovala svoj občutek 

nemoči ter tako že prvi večer na dan začetka jemanja esenc opazila spremembe 

na bolje. Ni bila več tako utrujena in ni zaspala z otrokom. To se je ponovilo tudi 

naslednji večer, ko je opazila tudi izboljšano psihično počutje. Tretji dan je njen 

mož ugotovil, da esence zagotovo delujejo, saj je zlikala celo košaro perila in 



skuhala kosilo. Na videz trivialni dosežki so bili zelo pomembni za Katarino, ki si 

donedavna ni mogla niti predstavljati, da bi naredila nekaj tako težkega.  

V dneh, ki so sledili, je hitro obvladala dnevno rutino; skrb za otroka in kuhanje, 

pa še za organizacijo kariernih korakov naprej ji je ostalo dovolj časa. Prehladi 

so izginili. 

Ko je progresivna Luna napravila ekzakten kvadrat s Soncem, sva mesec po 

začetku terapije enako kombinacijo esenc podaljšali še za en mesec in naslednji 

mesec zaradi zime in njene nagnjenosti k alergijam še za en mesec. V času 

trimesečne terapije je ugotovila, da so vse njene zdravstvene težave izginile in 

da je prišlo do osvoboditve ogromne količine energije, ki jo je dotlej izgubljala v 

neprestanih notranjih bojih sama s seboj. Poleg tega, da se je ukvarjala z 

otrokom in opravljala vsakodnevne obveznosti, ji je ostalo dovolj energije še za 

poslovne projekte. Ko se je začela pomlad, je ugotovila, da so jo tokrat alergije 

zaobšle in enako se je zgodilo tudi naslednjo pomlad.  

Do meseca marca sva zaključili z B razredom astroterapije in z njeno pomočjo 

dvignili energijo na raven, na kateri sva se lahko brez težav lotili A razreda 

astroterapije. 

Vanessa 

NERVOZNA IN JEZNA MLADA MAMICA 

Še zlasti ji je šel na živce mož, ki ga je opisovala kot pretirano mirnega in brez 

energije. Poročena sta bila okoli 4 leta in imela sta dve in polletnega otroka. 

Vedela je, da je doma zajedljiva in zategnjena in takoj priznala, da se ji po glavi 

plete tudi ločitev.  



 

Slika št. 3: Vanessina natalna karta 

V njeni natalni karti vidimo kvadrat Lune in Sonca, ki govori o neharmoničnosti 

ženskega in moškega principa, nagnjenost k napeti komunikaciji pa kaže 

konjunkcija Marsa in Merkurja. Položaj Marsa v Tehtnici (v izgonu) opisuje 

problem z moškim principom, ki je šibek in ki ga projicira na moža (pritoževala 

se je, da nič ne dela in da preveč časa preživi doma). Test čaker je pokazal 

neuravnovešeno vibracijo srčne čakre, sekundarne progresije 16. 9. 2014 pa 

opozicijo Lune in Marsa, kar se je skladalo z njenim psihičnim stanjem.  

 

Prepoznavanje težave v progresivni karti 

S karte sekundarnih progresij lahko razberemo, da akutno stanje traja že vsaj 

pol leta in da bo kriza trajala vsaj še pol leta – čas v katerem se bo Luna 

premaknila s pol stopinje na eno stopinjo orbisa. Odločili sva se za B razred 

astroterapije (terapija za posebne mentalno emotivne probleme), da bi 

vibracijo srčne čakre pripeljali v uravnovešeno stanje.  

Za neugoden aspekt Lune in Marsa uporabimo Bachovo esenco Holly oz. 

Bodiko, ki je namenjena ljudem, ki se obnašajo neprijazno in agresivno. Njena 

vznemirjenost, eksplozivnost in jezne reakcije na ljudi, ki so jo obkrožali, so 

ustrezale sekundarni opoziciji Lune in Marsa, zato sem ugotovila, da je 

uravnovešajoče dejstvo v njenem primeru kombinacija esence za Lunino čakro 

in Bachove esence Holly, ki uravnoveša neugoden aspekt Lune in Marsa.  



 

Slika št. 4 Vanessine sekundarne progresije 16. 9. 201X 

Rezultat dela 

Po enem mesecu terapije z esencami se je oglasila popolnoma spremenjena s 

podrobnim poročilom, po katerem je že drugi dan občutila, da se je odprla do 

stvari, ki niso bile neposredno povezane z njenim vsakodnevnim življenjem. 

Resnično umirjenost je občutila 4. dan astroterapije, ko je zaznala, da ima bolj 

jasne misli, da je fizično lahkotna, izboljšal se ji je spomin in celo sposobnost 

logičnih operacij se ji je povrnila v običajno stanje. Energetsko se je počutila, 

kot da bi bila priključena na nek novi vir energije. Po mesecu astroterapije ni 

bila več jezna, občutila je veliko manj agresije in manj notranje napetosti. 

Spremembo je opazil njen soprog, vplivala pa je tudi na otroka in družina se je 

veliko bolje počutila skupaj v svojem domu. Vanessa je ugotovila, da je bila 

terapija popolnoma uspešna in da  lahko nadaljujeva s terapijo razreda A1. 

Mojca 

ZAHTEVNA, SLUŽBA, S POVEZANA POLITIKO, IN OBČUTEK NESPOSOBNSTI 

Mojco so na astrohealing privedle težave z vzorcem T-kvadrata Lune, Marsa in 

Neptuna. Delala je na visoki poziciji na ministrstvu in bila ves čas na 

neposrednem udaru javne kritike. Okoli sebe je imela nekaj sodelavk s 

kvadratom Lune in Marsa (psihološka astrologija je njen hobi) in opažala je, da 

v odnosih prevladuje ozračje pasivne agresije, ki se občasno pretvori v odprto 

sovražnost. Sama je to doživljala zelo čustveno, zato je pogosto planila v 



nekontroliran jok. Imela je tudi precej težav z nespečnostjo. Tako začetno 

stanje ni dovoljevalo dela na Luni v T-kvadratu z Marsom in Neptunom po 

načelih celovite terapije razreda A, zato sva se odločili najprej dvigniti nivo 

energije in se urejanja T-kvadrata lotiti pozneje.  

 

 

 

Slika št. 5 – Mojčina natalna karta 

 

Sekundarne progresije 25. marca 2015, ko se je oglasila na uvodno konzultacijo, 

so bile v skladu z dogajanjem. Sekundarna Luna se je približevala kvadratu s 

sekundarnim Marsom in opoziciji s sekundarnim Saturnom, ki bi postala 

ekzaktna čez pet mesecev. To bi obremenilo sekundarni kvadrat Marsa in 

Saturna in lahko bi prišlo do resne krize. Prav zares je bila pred težkim 

kariernim obdobjem.  

 



 

 

Slika št. 6 – Sekundarne progresije 25. 3. 2015 

 

Opredelitev problema 

Tudi test čaker je pokazal na porušeno ravnovesje korenske in srčne čakre, po 

konzultaciji pa sva se odločili za delo na Luni. Ta je v natalni karti najbolj 

ogrožena od Marsa, kar opredeljuje temeljno neravnovesje, ki bo še zlasti 

problematično v času kvadrata progresivne Lune in Marsa. Zaradi tega ni bilo 

mogoče začeti s terapijo razreda A oz. A1, s katero bi povezali Marsa in Luno. 

Tako je bilo treba začeti s terapijo B razreda astroterapije z Luno in esenco 

Holly (Bodika), ki uravnoveša problematičen aspekt med Luno in Marsom. 

 

Rezultati dela 

Mojca je že po prvi dozi kapljic šla  v parlament, da bi predstavila in zagovarjala 

novi zakon, ki ga je pripravila njena ekipa na ministrstvu. Bili so pod močnim 

pritiskom opozicije, ki je rušila njihove predloge, poleg tega pa so bili nekateri 



poslanci še zelo nesramni, zato se je bala, da jo bodo spravili s tira in da bo 

naredila slab vtis. Dan po predstavitvi je poročala:  

»Včeraj mi je uspelo mirno prenašati izpade poslanca XY. Nisem mogla verjeti, 

da je res. Včasih bi po takem dnevu noč prebedela, tokrat pa sem spala vse do 

jutra. Poleg tega mi je uspelo pomiriti kolegico državno sekretarko, da se ni 

spuščala v brezplodne razprave z njim.« 

Po enem tednu rednega jemanja kapljic navdušeno poroča: »Od prvega dne, 

odkar jemljem kapljice, sem spala vse noči, kar je veliko več kot zadnje leto in 

pol.« 

Po tem je imela svoje vzpone in padce, a ji je znova uspevalo meditirati in delati 

jogo, kar je bilo mnogo več, kot je pričakovala. Nemoč in jeza sta jo pogosto 

spravljali v jok, celo na pomembnih sestankih, tako da je še pred začetkom 

terapije ministrici vročila odstopno izjavo, ona pa jo je pregovorila, da ostane.  

Ponovna kriza 

Pred začetkom poletja sva začeli s terapijo A1, da bi uravnovesili Luno in Marsa, 

a je znova prišlo do krize v času ekzaktnega T-kvadrata progresivnih Lune, 

Marsa in Saturna. 20. septembra mi je obupano pripovedovala, da namerava 

odstopiti s položaja. Po tem razgovoru je bilo jasno, da potrebuje nekakšno 

podporo na področju kariere, da bi laže sprejemala pomembne karierne 

odločitve. Uporabili sva astroterapijo razreda D. Najboljši aspekt, povezan s 

kariero, je sekstil Sonca in Urana, zato sva poskusili z uravnovešajočim dejstvom 

kapljic Sonca in Arnike. Po desetih dneh sva dodali Luno in Holly, da bi tako 

okrepili srčno čakro zaradi progresivnega kvadrata Lune in Marsa, ki sta v 

izzivalnem aspektu že v natalni karti.  

 



 

Slika št. 7: Sekundarne progresije za 20. 9. 2015 

 

Rezultati dela:  

Mojca 11. novembra poroča, da se po dveh letih dela na ministrstvu prvič zares 

dobro počuti, čeprav si še naprej želi oditi. Iskala je možnost, da ne bi odstopila, 

pač pa bi na kak drug način zamenjala službo. Po novem letu jo je ministrica 

poklicala na pogovor, zahtevala od nje, da odstopi in ji ponudila neko drugo 

mesto. To je mirno sprejela. Potem sva začeli s terapijo A1 (Luna in Mars), ki sva 

jo uspešno zaključili. 

 

 

  



Danijela 

ŽELJA PO ŠTUDIJU VETERINARSKE HOMEOPATIJE 

Prepoznavanje težave 

Z Danijelo sva že več kot pol leta delali terapijo A razreda na uravnovešanju 

natalnega kvadrata med Luno in Soncem, ko mi je enkrat zaupala željo po 

študiju homeopatije, ne da bi vedela, kakšne so možnosti astrohealinga. Že več 

kot deset let je delala v veterinarski ambulanti in spremljala kolege, ki so pri 

svojem delu uporabljali homeopatijo. Veterinarska zbornica je ponudila 

izobraževanje pod vodstvom mednarodnih strokovnjakov, ki je bilo precej 

drago, zato ni bila prepričana, da ji bo uspelo zbrati dovolj denarja. Priporočili 

smo ji, da poskusimo z razredom C astroterapije (terapija želenih dosežkov in 

znotraj tega ustvarjanje konkretne materialne želje). Začeli smo s kombinacijo 

kapljic Jupiter in Christmas Bell. Kapljice je začela jemati 17. marca pred 9. uro, 

ko je Luna prišla v sekstil z Jupitrom, ki ga ima v natalni karti v 2. hiši.  

 

 

Slika št. 8: Danijelina natalna karta 



Rezultati dela 

Nadaljevali smo tudi s terapijo A1 in nismo posvečali pretirane pozornosti 

izpolnitvi njene velike želje po novem znanju. Povedala je, da se je vpisala na 

program in da je komaj zbrala denar za prvi obrok. 22. septembra se je oglasila 

z elektronskim sporočilom, in menila, da se je zgodil čudež, o katerem je dolgo 

molčala, ker je bila preveč osupla. V njeno ordinacijo je namreč 5. julija prišla 

dolgoletna stranka in plačala neka zdravila za mačke. Po plačilu je odprla 

denarnico, vzela 400€ in rekla: »To pa je za vas.« Naša klientka je bila 

zaprepadena in najprej ni želela vzeti denarja, a je stranka trmasto vztrajala, da 

je ta denar zanjo.  

 

 

 

Slika št. 9 – Notranji krog – Danijelina natalna karta, Zunanji krog – tranziti 

Posebno zanimivo je, da je imela doma položnico za 450€ za plačilo naslednjega 

obroka za študij, ki bi jo morala poravnati v roku enega tedna, a ni vedela, kako 

naj pride do tega denarja. Ko poznamo točen čas dogodka (Danijela je stranki 



izdala račun za zdravila, na katerem je bil datum in ura) je zanimivo opazovati 

tranzite na natalno karto (slika št. 9). Tako lahko vidimo ekzakten tranzitni 

kvadrat Sonca in Merkurja v Raku na natalni konjunkciji Sonca in Saturna v 

Tehtnici in v drugi hiši. Merkur simbolizira zavest o pomanjkanju denarja za 

drugi obrok plačila. Natalni Asc. je v konjunkciji s tranzitnima Severnim vozlom 

in Jupitrom. Jupiter, ki prihaja iz natalne 2. hiše, prinaša optimizem glede 

denarja ali nek finančni dobitek (veliki benefik). Tranzitna Luna je na 28⁰  Raka 

(stopinja denarja) v konjunkciji z natalnim Severnim vozlom. Tranzitni M.C. 

(kariera, posel) aplicira v konjunkcijo z natalnim Marsov v Levu (mačka), 

tranzitni Asc. pa je 20 min pred izdajo računa bil v konjunkciji z vladarjem 

natalnega Asc. – Merkurjem, ki je v natalu stacionaren na 3⁰ Škorpijona. 

Dogodek, ki vsekakor nima nobene zveze z vzročno posledično logiko. V prid 

verjetnosti sinhronicitetne logike poleg simbolike, ki ustreza zgodbi, govori tudi 

smiselna povezanost z namerami, ki smo jih inicirali v povezavi s smiselno 

simboliko in sredstvom (cvetne esence). Dogodek je enkraten, neponovoljiv in 

lahko služi le kot primer uspešne uporabe esence Christmas Bell (katerega 

dejstvo je med drugim tudi ustvaritev materialne potrebe) v astrohealingu. 

 

Silvija 

SLABO ZDRAVJE, SOCIALNA DEPRIMIRANOST IN OSAMLJENOST 

Silvija je prišla na konzultacijo 25. februarja 2016. zaradi nesposobnosti 

ustvarjanja partnerskih odnosov, slabe finančne situacije in slabega zdravja. Niti 

mesec ni minil brez bolniške odsotnosti iz službe. Želela si je kakovostne 

partnerske zveze, ki bi se lahko razvila v družino in izboljšanja finančnega 

stanja.  

Prepoznavanje težav 

Čakra test je pokazal neravnovesje vseh čaker, še zlasti pa 1. in 4. Načrtovali 

smo terapijo A za Luno (leži na Algolu) in pozneje nadaljevanje terapije A1 za 

uravnovešanje planetov v izzivalnih aspektih.  

Ker je bila res slabega zdravja in psihično na precej nizkih vibracijah in ker kljub 

redni solidni plači ni imela denarja za zagovor magisterija, smo se odločili 

dvigniti energijo njenega najboljšega natalnega aspekta; trigona med Marsom 

in Uranom. Kot uravnovešujoče dejstvo smo določili kombinacijo Marsa in 

Star of Betlehem (pomočnik za Urana v elementu vode). Delo na Marsu lahko 



izboljša splošno imunost in stik z zemljo, Star of Betlehem pa bi kot pomočnik 

za Urana lahko izboljšal kroženje energije, ki jo je zelo neorganizirano trošila.  

 

 

 

Slika št. 10 – Silvijina natalna karta 

Ker je Mars v 7. hiši, Uran pa vladar 7. hiše, bi se lahko izboljšale okoliščine 

glede ljudi, s katerimi prihaja v stik in jih je (ljudi in okoliščine) doživljala kot 

neugodne. Silvija je seznanjena z osnovami astrologije in z zgodbo fiksne zvezde 

Algol, na kateri najdemo njeno natalno Luno, se je zlahka identificirala. Zato ni 

hotela, da počaka nekaj časa, da bi dobila več energije, in šele nato začeti z 

astroterapijo razreda A na Luni. Tako smo se odločili za hkratno delo na Luni 

(razred A) z uravnovešajočim dejstvom Luna in Wild Jasmine in s prej 

omenjeno kombinacijo za trigon Marsa in Urana.  

Zdaj se bomo osredotočili le na terapijo razreda B s ciljem odpravljanja težav s 

slabim zdravjem in odnosi oz. z dvigom energije in poguma, da bi lahko terapija 

razreda A na lunarni čakri uspešno tekla. Odnose z drugimi v njeni natalni karti 



simbolizira planet Uran, ki ga najdemo na 0⁰ Škorpijona, v konjunkciji z vrhom 

4. hiše, v kvinkunksu z Venero in v trigonu z Marsom. Največ izkušenj je imela z 

odnosi tipa Venera-Uran. Imela je nekaj prijateljev, za katere ni bilo jasno, ali so 

prijatelji ali pa bi pravzaprav želeli biti nekakšni neobvezujoči ljubimci, nobeden 

izmed njih pa ji ni bil dovolj blizu, da bi se z njim spustila v ljubezensko ali 

seksualno zvezo. Kljub temu je sanjala o otrocih (Mars v kvadratu z Neptunom 

na vrhu 5. hiše), za kar pa ni izpolnjevala niti najosnovnejših pogojev. Mars v 7. 

hiši in v konjunkciji z vrhom 8. hiše v Ribah govori o tipu ljudi, ki iščejo stik z njo. 

To so moški, ki lahko imajo težave z odvisnostmi (Ribi), so nekako grobi (Mars) 

in se osredotočajo na seksualno plat zveze (Mars v 7. hiši, v kvadratu z Venero 

in osjo vozlov). Trigonska povezava Marsa in Urana, ki slika navdušujoče, 

raznovrstne in nekonvencionalne emotivne zveze, ob teh kvadratih še sploh 

nikoli ni prišla do izraza. 

Rezultati dela 

Naslednja konzultacija je bila 4. aprila 2016. Silvija je prišla z žarom v očeh, ki ga 

je pogrešala že več let, in z nekaj neverjetnimi zgodbami. V spletni klepetalnici 

se je že nekaj časa družila z ogromno moškimi in nekaj ženskami, pa se je 

nekega dne z nekim moškim zapletla v pogovor o svojih težavah z denarjem in 

nesposobnostjo plačila zagovora magisterija. Ponudil ji je, da ji da denar za 

zagovor, ona pa seveda ni mogla verjeti, da neznanec misli resno, zato ga je kar 

naravnost vprašala, katere koristi pričakuje za to. Povedal ji je, da pač ima 

denar in da ve, da ga ona potrebuje, zato ji ga bo dal brez pričakovanj, ker ve, 

da se dobro vrača z dobrim. Srečala sta se in zares ji je prinesel denar za 

obrambo magisterija in tega mladeniča pozneje ni nikoli več videla. 

V tem obdobju je imela tudi težave z avtomobilom in neki virtualni znanec iz 

klepetalnice ji je ponudil v uporabo enega od svojih avtomobilov za dva meseca 

oz. za tako dolgo, dokler ne bo popravila svojega avtomobila. To pa še ni vse. 

Prav tako prek klepetalnice (pripišemo ji lahko simboliko Urana) je dobila 

ponudbo nekega mladega moškega, da lahko za dopust uporabi njegov 

apartma na morju, ki ga sicer oddaja turistom.  

Veliko se ukvarja s skrbjo za živali, še zlasti mačke, in porabi veliko denarja za 

zapuščene in bolne živali, ki jih pelje k veterinarju, pa tudi za zdravila zanje. V 

tem času je naletela na združenje, ki se ukvarja z zapuščenimi živalmi in to je 

prevzelo skrb za finančni del njenega dela. 



Marsikaj pa se je v treh mesecih spremenilo tudi na področju partnerstva. 

Nehala je iskati partnerja v virtualnih klepetalnicah in tako srečala ljubezen iz 

preteklosti. Ta moški se je precej potrudil za zbližanje z njo in svojim odnosom 

do nje pozdravil nekatere njene predsodke glede seksualnosti. Redno se 

videvata in videti je zadovoljna. Izboljšalo se je tudi njeno zdravstveno stanje in 

vrnila volja do življenja.  

Po uspešnem dvigu splošne energije sva nadaljevali s terapijo razreda A1. 

Zaključek 

Izkušnje so pokazale, da mnogi, ki stopijo v proces astrohealinga, najprej 

potrebujejo pomoč pri dvigu ravni energije in zavesti ali odpravljanje nekaterih 

akutnih težav preden se resno lotijo terapije razreda A ali A1. S terapijo 

razredov A se lotevamo spremembe globokih vzorcev, ki smo jih nasledili po 

genetski poti in se odražajo v natalni karti in vsebujejo naše tipične reakcije na 

impulze iz okolja, s katerimi kreiramo svojo stvarnost v prihodnosti. Na začetku 

svojega dela sem naletela na kliente, ki so se na terapijo razredov A odzvali s 

čiščenjem (najpogosteje na področju srčne, pa tudi grlene in čelne čakre), tako 

da je bilo treba terapijo prekiniti in klientu nuditi podporo s terapijo razredov B, 

C in D ali pa najprej odpraviti specifične težave s terapijo razreda B. Zaradi tega 

sem začela že pred izbiro terapije več pozornosti namenjati klientovem 

psihofizičnem stanju. Tako sem pogosto uporabila terapijo razredov B, C in D še 

pred začetkom globinskega dela na planetu oz. aspektu po načelih terapije 

razreda A. Ker ni vedno mogoče potrebe po dodatnem delu zaznati med 

pogovorom s klientom, nam pri tem zanesljivo pomaga vpogled v tranzite in 

progresije na njihove natalne pozicije. Še zlasti ko je v tranzitne in progresivne 

aflikcije vključena Luna, bo terapija razreda A težko uspešna brez odpravljanja 

težav, ki jih prinesejo taki tranziti oz. progresije.  

Z upoštevanjem tega se dvigne kakovost in učinkovitost terapije razredov A, saj 

imajo klienti veliko več moči za premagovanje reakcij in čiščenje, ki ga s seboj 

prinese globinska terapija razredov A. Poleg tega klienti letijo na krilih dobrih 

izkušenj s predhodnimi terapijami (B, C, D) in jih nekaj slabih dni v obdobju 

terapije ne vrže iz tira.  

 


