Sedli smo ob ogenj, ta
je pomirjujoče prasketal,
in Mojca je iz torbe
vzela šop papirjev.
Nikoli prej se nisva
zanimala za astrologijo.
Mojco sva poznala kot
prijateljico in vzbudila
nama je radovednost,
saj je v pogovorih o
svojem delu podirala
vse stereotipe, ki sva
jih imela o astrologiji.
Zato naju je premagala
radovednost in prosila
sva jo za izdelavo
horoskopa. Pripravila
nama je osebnega in
tudi partnerskega.

Mojca Vene,
astrologinja

Tekst in foto: dr. Vesna
Vilar
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bsedela
sva
kot pribita. Mojca
je končala povzetek najine astrološke karte, najine usode.
Skorajda srhljivo je bilo poslušati
o sebi in o naju na ta način. Nekdo je imel dostop do najglobljih in
najintimnejših kotičkov najinih
osebnosti, do najinih potencialov
in slabosti, videl je v prazgodovino vsakega od naju in razpiral
prihodnost. Nekdo je videl v vse
skrivnosti najinega odnosa! Poslušanje se je spremenilo v en sam
de ja vu! Bilo je spominjanje! In
tudi soočanje z odporom do spominjanja. Kot plasti stare zasušene barve so se luščili ti praspomini z njenimi besedami. Znano neznano. Prepoznaš, koliko o sebi
in drugih pravzaprav intuitivno
že veš, pa temu ne posvečaš dovolj pozornosti, saj je vedenje intuitivno in ne racionalno. Pravzaprav tudi bežiš od njega, saj dregne v prastare rane. Smo dovolj
močni, da se s tem soočimo? Smo
dovolj modri, da nas ta spoznanja
osvobodijo?
¶Ali je res vse določeno z datumom, krajem in uro rojstva?
Smo le odtis kozmične igre, uso-
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O nas
ve več

kot mi s

jene s trenutkom, ko smo se rodili? Kje je tu svobodna volja?
Trenutek rojstva določi človekovo naravo, temperament, vzorce
obnašanja, razmišljanja in delovanja oziroma odzivanja. Določene so tudi ključne situacije, ki jih
doživimo. Vendar sami izbiramo,
katere odločitve bomo sprejeli in

kako bomo reagirali. Namenjeno
življenjsko lekcijo lahko oddelamo, lahko pa se ji tudi ognemo. To
je naša svobodna volja. Od tega
je odvisno, kakšen razvoj doseže
duša v življenju in kakšna bodo
izhodišča v naslednjem. Nekatere
duše lahko napredujejo hitro, ker
opravijo svoje lekcije; nekatere pa

se jim raje izognejo, ker so prestrašene, imajo premalo zaupanja
ali pa so bile dosedanje izkušnje
premočne. Strah je največja ovira.
Takšnim počasneje napredujočim
pravimo speče duše. Vedno znova se ujamejo v podobne situacije.
So pa tudi duše, ki se odločijo za
počitek in se jim v taki inkarna-

ciji ne dogaja kaj dosti, saj zbirajo energijo, moč za izzive nekje v
prihodnosti. Bolj ko je duša zrela,
hitreje se lekcije udejanjajo. Nekatere zrele duše lahko v enem
življenju naredijo več, kot jim je
bilo prvotno namenjeno. Usoda
je pravzaprav inercija, ki jo človek
nosi v svojem nezavednem delu,
in astrologija nam pomaga to ozavestiti ter rešiti.
¶Zgolj iz interpretacije številk
napišete jasno zgodbo o človeku
z vsemi podrobnostmi, vidite vse
njegove vzpone in padce, darove,
travme, življenjsko poslanstvo ...
Kako je to mogoče?
Astrologija spaja astronomijo,
matematiko in mitologijo. Števila
razumemo kot simbole, ki jih in-

določenih arhetipov je povezana
z rojstnim horoskopom posameznika. Če je neka zvezda v horoskopu dominantna, se mit izza
nje prenaša na človeka. Iz rojstne
karte astrolog razbere, za katero
zgodbo gre; kako se bo odvijala v
življenju posameznika, pa razbere iz položaja preostalih planetov
in številčnih odnosov med njimi.
Mit običajno vsebuje tako pozitivno kot negativno plat in vse vmes.
Interpretacija je prepuščena veščini posameznega astrologa.
¶Koliko je torej pomemben »genij« astrologa, ki številke interpretira v otipljiva sporočila človeku?
Tehnično astrološko znanje je
zapisano, interpretacije vseh mo-

uvide, nad katerimi sem še sama
presenečena. Včasih se dobesedno vprašam: »Mojca, kaj pa ti to
pišeš!?« Kadar vzpostavim stik,
letijo ven stvari po svoje. A vem,
da je to to. Tega ne morem kontrolirati. Ne vem, kako, ampak človek dobi točno tisto, kar potrebuje. Vedno se izkaže, da so bili prejeti uvidi pravilni. Včasih pri kom
ne uspem potegniti srži iz vseh
podatkov – vidim zgodbo, kaj se
dogaja, vendar ni prave stične
točke med vsemi informacijami.
Mnogokrat se mi zgodba nepričakovano odpre, največkrat je to
ponoči, in šele tedaj dobim pravi
uvid. Vpliva lahko tudi, koliko je
naročnik horoskopa odprt ali koliko je pripravljen za spremembo.
Če vidim, da ni pripravljen slišati
določenih vidikov svojega življenja, moram zelo paziti, kako mu
nekaj predstavim in kakšen jezik
uporabim, da me bo pravilno razumel. Najlaže mi je delati, kadar
človeka ne poznam, najtežje pa je
delati karto bližnjim in sploh samemu sebi – ker so poleg vedno
pričakovanja in želje. Če pa človeka ne poznam, sem popolnoma
nevtralna, in to je idealno.
¶Kako potegne človek največ iz
svojega življenja? Kako nam pri
tem lahko pomaga astrologija?
Tu torej ne moremo mimo cilja in
smisla življenja?
Cilj in smisel našega življenja je,
da postanemo celovita osebnost.
To pomeni, da živimo polno, radostno, vendar tudi odgovorno in
neodvisno. Tedaj dejanja drugih

sami
terpretiramo v povezavi s položajem zvezd ob rojstvu posameznika in ustreznim mitološkim ozadjem. Mitologija pokriva vse naše
arhetipe. Vsako ozvezdje ima v
ozadju svojo arhetipsko zgodbo.
Te zgodbe so poznali v vseh civilizacijah; menjajo se liki, vendar
so resnice univerzalne. Aktivacija

žnih kombinacij pa seveda niso.
Kako priti do primerne interpretacije za človeka? Poleg znanja
potrebuje dober astrolog dar, intuicijo in veliko prakse. Sicer so
lahko astrološke karte dokaj nekoristne, saj zgolj suhoparno naštevajo možnosti. Kadar iščem
ustrezno interpretacijo, dobim

ne odrejajo več našega zaznavanja, čutenja in reakcij, kar pomeni, da smo dosegli notranjo stabilnost in harmonijo. Preizkušnje, ki
so astrološko določene v naših življenjih, so pravzaprav le največja
pomoč duši, da se čim bolj razvija

in osvobaja. Astrološka razbiranja ljudi prebujajo, jih spomnijo
na njihovo poslanstvo in povečajo njihovo razumevanje ter sprejemanje situacij, v katerih so se
znašli. Življenje ni povsem lahko
niti udobno in kvalitetna astrologija da človeku moč, da se z njim
lažje sooča. Astrologija osvetli
posamezniku njegove nezavedne
vzorce, kar mu odpre možnost, da
jih reši in začne zavestno ustvarjati svojo prihodnost. Tako lahko najbolje prebrodimo tudi težke življenjske situacije, jih rešimo
ter pomagamo duši, da se razvija
v celovito in svobodno bitje.
¶Koliko in kaj sme astrolog povedati naročniku horoskopa? Vidite lahko pravzaprav vse. Tudi
tisto, česar si nekdo ne želi vedeti
o sebi. Celo datum smrti. Kako je
z etiko pri tem delu?
Etika je pri našem delu bistvena.
To je tudi eden izmed obveznih
izpitov na Keplerjevem inštitutu, kjer sem končala dodiplomski
študij. Človeka ne smemo nikoli
determinirati. V horoskopu res
vidimo smernice posameznikovega življenja, verjetne dogodke ter
nagnjenja, vendar zahodna astrologija priznava tudi človekovo
svobodno voljo in možnost izbire.
Sami se odločamo, katere svoje
potenciale bomo uresničili. Naloga astrologa je predvsem, da človeka nežno usmerja in spodbuja,
mu predstavi možnosti, ki jih kolo
življenja ponuja, in mu pomaga
razumeti, zakaj se je znašel v neki
situaciji ter kaj se iz tega uči. Če
je življenjska zgodba težka, mi ni
lahko. Po drugi strani pa pride pri
takšnem naročniku horoskopa do
razbremenitve, olajšanja, saj vidi,
da si situacij ni »skuhal« sam in je
namenjeno, da se čezenj prelije določena zgodba. Lažje razume tudi druge vpletene v
njegovo življenje. Zgodba
ni več tako osebna in čustveno preobremenjena.
Tako se človek razbremeni podzavestnega občutka krivde in postane bolje
opremljen za soočanje s
težkimi situacijami.
Koliko škode pa lahko
naredi bodisi napačen podatek bodisi premalo znanja ali neodgovoren pristop
nekega astrologa ali jasnovidca,
ki mu dovolimo vpogled v našo
usodo, je na lastni koži doživela
moja mama. Neka jasnovidka ji je
nekoč napovedala, da bo umrla v
65. letu in da svojci ne bodo uspeli najti niti njenega trupla, da bo
preprosto izginila. Ta napoved je
močno zaznamovala njeno življenje. Grozno je bilo to čakanje, kaj
se bo tedaj zgodilo, soočala se je
z veliko strahu. Z nami se je celo
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Radi imamo znano rutino. Če ne
bi bilo preizkusov in izzivov v našem življenju, bi duša napredovala
zelo počasi. Sedaj, v času krize, je
več povpraševanja po astrologiji.
Ljudje želijo razumeti, osmisliti
stvari, ker je zunanja situacija težka. Pogovor z astrologom človeku
omogoči možnost odmika, da se
umiri, najde stik s svojo energijo
in poišče moč, da sledi sebi. To je
prava pot.
Kaj torej z vsemi temi informacijami storiti, ko je horoskop izdelan?
Ko dobimo z astrologijo širši vpogled v svoje življenje in izkušnje, ki so nam namenjene, je
sprva najbolje, da zgolj opazujemo, kaj se dogaja okrog nas, in se
učimo prepoznavati vidike, ki so
se razkrili ob astrološkem razbiranju. Ker sedaj vemo, kako ravnati, smo sposobni tudi prepoznati, kje in kam je treba vnesti spremembe. Sprememba mora priti iz
vzgiba našega celega bitja, razum
ni pri tem nikoli vodilen. Vedno
spodbujam, da se človek celovito

Tone
Fornezzi
Tof

Legenda, ki še vedno
miga in dela, že 45 let ima
rubriko v branem tedniku,
pa še ne misli nehati, vsak
dan telovadi, srečujem ga
na raznoraznih prireditvah
…, neutruden je. Pa veste,
koliko let ima? 81.
Vsa čast, Tof!
Tekst: Alenka Sivka

Nič nimam
proti večnosti

¶

Mojca Vene je magistrirala
na področju upravljanja
s človeškimi viri, a želela
je delati nekaj, s čimer bi
pomagala ljudem. Odločila
se je za študij astrologije
na Keplerjevem inštitutu:
»Astrologija je del mojega
poslanstva. V njej sem lahko
združila vse svoje življenjske
uvide in spoznanja. Vključujem
tako poznavanje šamanizma
kot svojo ljubezen do
znanstvenega pristopa. Vse se
je zložilo skupaj. Astrologija je
zame pot, kako najbolje služim
celoti in hkrati omogočam
svoji duši, da se maksimalno
razvija v tem življenju. Ob
tem ostane samo občutek
hvaležnosti.«
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izrazi, tak, kot je, s svojimi dobrimi in manj dobrimi lastnostmi.
Tega, kar smo, ne moremo skrivati, zatajevati in zadrževati. Zatajevanje ne pomeni rešitve, temveč
nasprotno, celo okrepitev negativnih vzorcev. Šele ko jih ozavestimo in sprejmemo brez obsodbe,
smo pripravljeni na spremembe,
ki sledijo povsem spontano. Zanimivi so tudi primeri, ko razberem iz horoskopa, da ima človek
nalogo, da je »le« srečen, radosten
in zadovoljen. In ko to povem, dobim občutek, kot da bi ga »šutirala«. Včasih je komu prav to zelo
težko slišati, saj si želi, da bi dobil
neke konkretne in oprijemljivejše
napotke. V takšnem primeru pa je
nekoliko drugače – delaj karkoli,
ampak delaj to z radostjo. In vem,
da to ni lahko.

Kakšno je življenje pri teh
letih?
Ob moji 80-letnici mi je
predsednik Borut Pahor poslal zanimivo čestitko: »Samo cerkev in Tof
sta večna!« Jaz sicer ne hodim v cerkev, nimam pa nič proti večnosti.
¶Kaj vas poganja naokrog?
Živim tako kot že vse življenje.
Zelo aktivno, redno se ukvarjam s
športom, največ kolesarim, odkar
sem si pozdravil gleženj, spet hodim
v hribe, sicer pa imam doma fitnes in
vsak dan malo telovadim.
¶Kaj pa počnete za možgane?
Že 45 let vsak teden pišem svojo rubriko, in to je najboljša telovadba za
možgane, napisati in izmisliti si moram celo stran, k sreči oblast dela na
moj račun, da ne zmanjka materiala.
Kakšnih drugih težav nimam, pozabljam pa tako ali tako že vse življenje.
¶Je to dobro ali slabo?
Pri bratih Srbih sem si izposodil
pregovor: Teško nogama ispod blesave glave! (Noge težko uidejo neumni
glavi!) Namreč vedno se moram vračati in iskati, kje sem pozabil telefon,
kje sem parkiral avto …, ampak to
res ni prišlo s starostjo, to imam že od
mladosti. (smeh) To mi je v tolažbo.
¶Kaj pa bi bil vseeno vaš nasvet proti demenci?
Ne smeš odnehati. Demenca pride
zato, ker ljudje nimajo kaj početi in se
začnejo ukvarjati sami s sabo. To ni
dobro. Jaz se rajši ukvarjam z drugimi. Zaradi tega imam sicer veliko težav, a to me ne moti.
¶Kaj pa ženske – vas še zanimajo?
Kot bitja, ki lepšajo svet in življenje?
Nekoč sem zapisal: Kdaj je moški
preč? Takrat, ko mu nobena ženska

ni več všeč. Kaj pa z žensko? Z žensko pa takrat je konec, ko za njo piska
samo še ekonom lonec.
¶Tone Vogrinec se je nekoč malo
nerodno izrazil, da ko moški ne
more več seksati, začne igrati golf.
Vi igrate golf?
Ne in ga tudi nikoli ne bom. Ne čutim potrebe. Imam druge zaposlitve.
¶Torej boste migali čisto do konca?
Enkrat so me vprašali, do kdaj
mislim teči, pa sem rekel: do truge!
(smeh) Vsak dan si vzamem najmanj
pol ure zase. To je nujno, če se hočeš v
mojih letih obdržati. Če bi legel pred
televizijo in grizljal kikirikije, bi bilo
konec z mano.
¶Torej zvečer ne poležavate?
Ne, kje pa, če se le da, si zvečer privoščim en hiter sprehod, ker je pri
mojih letih zelo pomembno, da dobro
spiš. In to mi za zdaj še uspeva. Počitek je potreben, treba si je napolniti
baterije. Tudi jem veliko, a pazim, kaj.
Jem veliko sadja, vsaj pol kilograma
na dan, in zelenjave, v zadnjem času
pa tudi veliko puranjega mesa, ki si ga
pečem in kuham. Pa ribe. To je največji del moje prehrane. Pijem veliko
vode – vsaj štiri litre na dan, ker je treba telo izpirati, in vsak dan samo kozarec rdečega vina.
¶Smisel življenja?
Življenje je lepo, če ga živiš … To
je sicer napisal Domicelj. Življenje
moraš vzeti z lepe strani. Razmišljati
moraš pozitivno.
¶Koliko let pa si želite doživeti?
Ko so mi čestitali za 80. rojstni dan,
sem jim napisal: »Čez 19 let se dobimo
pri Šestici, ker tam lahko prideš notri
tudi z berglami.« Tam bomo namreč
praznovali mojo 100-letnico.
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že vse dogovorila glede svojega
pogreba. No, danes je stara 74 let!
Toda ta napoved ji je vzela toliko
let življenja. Tega se ne sme početi!
¶Kdaj je pravi trenutek, da se
odločimo za izdelavo svojega horoskopa?
V življenju se nič ne zgodi naključno, vse se vedno ob pravem
času. Običajno se ljudje odločijo
za izdelavo svojega horoskopa ob
soočenju z neko življenjsko prelomnico ali določenimi težavami oziroma dilemami, naj bodo
zasebne ali poklicne, včasih pa
se kdo odloči za izdelavo horoskopa le iz radovednosti. Vsakomur da vesolje odgovor, kadar
ga potrebuje. Vprašanje je le, ali
smo ga pripravljeni slišati in kaj z
njim naredimo. Lahko ne sprejmemo smeri najboljše rešitve za
naše težave, saj bi zahtevala od
nas npr. večjo spremembo. Življenje se ne odvija v skladu z našimi
željami, ampak glede na potrebe duše. Narediti nekaj drugače,
nekaj spremeniti, je vedno težko.

