velike težave. Občasno smo imeli
veliko serijskega dela, in sem tako
enkrat štel udarce s kladivom. Pettisočkrat sem moral zamahniti
v enem dnevu! V kovaškem poklicu je pač tako, da imaš velikokrat ožuljene, obtolčene in ožgane
roke, a bi vendar rad poudaril, da
mi med delom nikoli ni bilo dolgčas. Vedno je kaj novega, vsakič
drugače nastaviš in vsakič drugače
udariš,« pove. Svoje dni je popravil ogromno vozov, zavaril veliko
ograj in naredil veliko kovinskega
okrasja, danes pa pravi, da ima za
svoja leta ravno dovolj dela. Občasno še zravna kakšen kos ukrivljenega železja, precej dela ima s podkovanjem živine, naredi kakšno
motiko, kuje pa tudi prav imenitna
kovinska razpela.

Astrologinja
Mojca Vene
Moksha
o svetu, ki
prihaja

Manjša verzija
Stankovega
Kristusa

Mene

ne bo treba zažgati. Stanko mi v svoji delavnici
najprej pokaže kovaški ogenj,
v katerega na kovinsko palico
občasno doda malo železovega
oksida, in ko ga vprašam, ali se
kdaj opeče, se zareži: »Mene ne
bo treba zažgati, sem že naročen. Ja, velikokrat me opeče.«
Levo od kovaškega ognja stoji
padalec, naprava, ki jo je Stanko naredil sam, da mu ne bi bilo
treba tolikokrat zamahniti s kladivom. Zanjo je uporabil dele
različnih strojev, med drugim denimo gumo viličarja. »Od nekdaj sem si želel zračno kladivo,
pa nikoli ni bilo dovolj denarja,
zato sem bil prisiljen improvizirati.« Padalca je naredil že pred
tridesetimi leti in odtlej dela, ne
da bi se pokvaril. To pa je kakovostna izdelava, se oba strinjava.
Poleg primežev, žag za cevi in jeklo vseh vrst je v njegovi delavnici malo morje klešč in kladiv,
pa seveda veliko nakovalo in tudi
manjše, ki je bilo še last njego-
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vega očeta, pa tudi štirideset let
star brus, ki so ga pri Iskri hoteli
zavreči, Stanku pa danes po dolgih desetletjih uporabe še vedno
zvesto služi. Pokaže mi tudi poseben, zvit kos železja, ki je zame
videti le kot nekaj, kar bi morda
kak besen kovač konkurentu zabrisal proti nosu, a ima stvar povsem drugo, uporabno vrednost.
»Uporablja se za prekle,« mi pojasni Stanko in z veseljem demonstrira, kako se je stvari treba
lotiti. Pokaže mi še več kot sto let
star kovaški meh, ki ga je uporabljal še njegov oče in začuda še
vedno deluje, ponosno pa izpostavi še nekaj starih vozov, od katerih jih je nekaj tudi sam okoval.

Boš šel pa za kovača. V svoji dolgi karieri je večkrat menjal
službo, delal je pri zasebnikih in
nato pri Slovenskih železnicah,
tam je pomagal vzdrževati železnico, kasneje je bil v novomeškem Pionirju strojni ključavničar
in nazadnje v šentjernejski Iskri
vodja delovne skupine, odgovor-

ne za nastavljanje orodij. Ob vsem
tem je imel vedno popoldansko
obrt, s katero je malenkost lažje
preživljal družino. Z ženo Heleno, s katero sta skupaj že 54 let,
imata pet otrok, dva sinova in tri
hčere, da jima ni dolgčas, pa poskrbi tudi devet vnukov. »Ko sem
bil mlad, je bilo naokrog veliko
kovačev, vsaka vas jih je imela
nekaj. A vendar se njihovi otroci
niso nikoli bahali, da je oče kovač.
Celo v šoli so jim rekli, kdor ni za
nič drugega, bo šel pa za kovača,«
se nasmeji in še enkrat pove, da je
to sicer lep, a težak poklic, zato ga
ne bi nikomur priporočil. Verjetno mi ni treba poudarjati, da nihče od Stankovih potomcev ni šel
po njegovih stopinjah.
Gotovo bi se gospa Helena z
največjim veseljem fotografirala z vami, se za konec pošalim in
mu namignem, naj jo pobara, kaj
si misli o tem predlogu. Stanko se
vrne z ne ravno najbolj prepričljivim izrazom na obrazu. »Pravi,
da jo nekaj zebe, pa še palačinke
peče,« mi z nasmehom pove. No,
palačink pač ne pustiš čakati, se
nasmejem nazaj in si mislim, gospa bo priložnost za slavo gotovo
izkoristila ob primernejšem trenutku, Stanko pa s tem očitno
nima težav.

Dve struji bosta hitreje
našli skupno pot

Živimo v
najrazburljivejših časih.
Pred epidemijo virusa je
bilo človeštvo razdeljeno
na veliko struj, virus
pa nas je razdelil na
dve, ki bosta veliko
hitreje našli skupno
pot za prihodnost, je
prepričana astrologinja
Mojca Vene Moksha, ki
se zadnja leta ukvarja z
evolutivno astrologijo.
»Trenutna postavitev
na nebu je edinstvena!
Imamo konjunkcijo
Jupitra, Saturna in
Plutona v Kozorogu, to
so daljni planeti, zato so
spremembe globalne
in globoke.Tako so bili
postavljeni ob začetku
propadanja rimskega
imperija med letoma
430 in 432.« Takrat so
se zgodile globalne
spremembe, ki so tudi
tokrat neizogibne.
Tekst: Katja Božič
Foto: ŠIMEN ZUPANČIČ

»S

premembe so stalnica, ampak zdaj se
spreminja
celotna
paradigma. Poleg strukturnih
prihajajo spremembe na področju denarja, zdravja, prehrane
in osebnih vrednot. Cikel se je
začel maja 2018, že takrat sem
povedala, kje nas bo najbolj zadelo, zdaj pa ni več poti nazaj.
Če nam ne bo uspelo vstopiti v nov svet, bomo vsaj razvili
nov pogled nanj. Kot se je rušil
rimski imperij, se zdaj ruši vse,
kar ne deluje več v naše dobro.
Vprašajmo se, katera struktura
ne deluje v človekovo dobro. Ko
bo vse skupaj mimo, bomo na
ureditev, ekonomijo, na ves svet
gledali drugače. Kako daleč
bomo šli, bo pa odvisno od nas.«

Č

lovek ne misli več s svojo
glavo. »Kaj se zgodi, če Uranu,
Saturnu in Plutonu v Kozorogu
dodamo še Mars in luno? Uran
nas sili razmišljati izven okvirjev. To je planet inovativnosti,
evolucije, drastičnih sprememb,
ki nam nakazuje, da moramo

najprej spremeniti miselnost,
šele potem bomo lahko pristopili k stvarem drugače. To je torej
še ena nova ovira za nas, vsi namreč vemo, kako je to težko. Bolj
enovit pogled na svet bomo imeli
šele po letu 2022, ko se bosta srečala Jupiter in Neptun. Zadeve
nam v tem trenutku zaostruje še
Mars, bojevnik, zato nam bo težko zadrževati jezne izbruhe, in če
bodo stopnjevali ukrepe, lahko
postane zelo napeto. Povsod po
svetu bo ljudem začelo prekipevati, vedno bolj bomo ugotavljali,
da nas sistem izrablja. Mars kot
bojevnik nam daje izziv – nič se
ne bo spremenilo, če ne bomo
sami naredili koraka. Za ugoden
izhod iz situacije pa sta potrebna
združevanje in objektivna analiza. Še nekaj, kar bo težko narediti. Resnica bo namreč zelo pomembna. Jupiter je tudi planet
resnice in jo razkriva. Človek je
danes izgubil samega sebe, ne
vemo več, kaj bi radi. Kako naj to
potem vejo družba, kolektiv, država? Ne vemo, kam bi radi šli,
kaj si sploh želimo.«

Moksha
se ukvarja
z evolucijsko
astrologijo.
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Razdeljena

populacija. »Sedemnajstega decembra bo najprej
Jupiter zamenjal znak – iz Kozoroga bo prešel v Vodnarja, 20. 12. pa
še Saturn. Kaj se bo tedaj zgodilo?
Motivirani Jupiter in konservativni Saturn nas bosta še bolj razdelila na dva bregova – na skupino, ki
zaupa sistemu in se ga oklepa, ter
na drugo, ki že zna pogledati na
dogajanje z drugega zornega kota.
Svet se bo torej še delil na dve struji, vsaka bo vlekla v svojo smer. Šli
pa bomo v smeri tiste, ki bo bolj
proaktivna. Tukaj ni prav in narobe. Tako je povsod, tudi v politiki.
Imamo konservativni, Saturnov
del, ki želi zadržati obstoječe, drugi del, ki je bolj pod vplivom Jupitra, pa bi stvari speljal malo drugače. Razdeljeni so zdravniki, komu
boš verjel? Na splošno gledano je
razdeljena vsa populacija, v kateri pa moramo kljub temu sobivati.
Virusi pripadajo vladavini Neptuna, ki je že nekaj let v Ribah. V tej

Mojca Vene Moksha:
Naši predniki govorijo
skozi nas.
»Odkar pomnim, me
zanima, kaj žene človeka,
da se odziva, kot se, zakaj
smo tako različni, zakaj
čustvujemo, kakšni so naši
miselni procesi. Tako me
je med študijem astrologije
pritegnila njena evolucijska
smer, ki raziskuje razvoj
človeka skozi čas. Raziskuje
razvoj duše in gre vsaj
štiri generacije nazaj. Naši
predniki govorijo skozi nas.
Zato je naša zgodba veliko
širša. Ko nam nekaj ne služi
več, smo mi tisti, ki lahko
generacijam rečemo ‘nič
več, hvala’!«
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Dogajanje po mesecih
»Septembra se nam je zdelo, da bo vse v redu, ker je bilo infekcij
malo tu in tam. Že oktobra pa so se stvari spremenile. Okužbe naraščajo. Ključno se je pripraviti za naslednje mesece.
November bo še intenzivnejši od oktobra. Stanje se bo stopnjevalo do sredine decembra, do solsticija. Ker smo v Sloveniji
premalo proaktivni, moramo najti način delovanja, ne pred parlamentom, misliti je treba drugače, zato moramo videti zadeve
zunaj, da rečemo ‘aha’.
Kako se bodo posamezniki spopadali z dogajanjem, je odvisno od
njihovega rojstnega horoskopa. Eni bodo zgubili kontrolo nad sabo,
drugi pa bodo potegnili nekaj dobrega zase. Odvisno tudi od tega, koliko so prebujeni. 11. 11. je datum zadnje konjunkcije Jupitra in Plutona,
do konca meseca pa bosta šla direktno naprej najprej Mars v Ovnu,
potem še Pluton v Ribah, taka postavitev je kot efekt domin. Takoj, ko
sta skupaj Mars in Pluton, se nekaj zgodi. Če pa dodamo še Uran, je to
znak za veliko spremembo. Vse moramo začeti znova, cela paradigma
se mora spremeniti.
Okoli 20. decembra bo vrhunec tega leta, ki se bo še enkrat ponovil 5. januarja, ko bomo naredili revizijo, do kod smo prišli. Vprašani
bomo, ali smo spremenili način komunikacije. Ali tehnologija spreminja trgovanje, celotno ekonomijo. Združiti bomo morali svoje različnosti. V tem času bomo končno dojeli, da moramo res združiti moči,
da nehamo delati kot posamezniki – in to je zadnji izziv tega časa.
Nekje ob koncu leta lahko pride do soočenja svobodomiselnih s sistemom.
Vse leto 2021 bomo pospravljali in urejali, kar se je skuhalo v tem
letu. Prihodnje leto bo od nas zahtevalo več poguma, razmišljanja s
svojo glavo in prepoznavanja vzorcev. Ker bomo več razmišljali, bomo
postali tudi iznajdljivejši. Razčistiti moramo, kaj hočemo, čeprav še ne
bomo vedeli, kam gremo. Izbrati moramo smer. Stopiti skupaj, pogledati, kaj deluje in kaj ne, kaj bi bilo pametno, in to potem izbrati.
Od 5. januarja in ves februar bo še napeto, ker bomo pod vplivom
Marsa, Urana in Lilith (črne lune), zaradi nje bomo nagnjeni k zmedenosti in agresivnosti. Črna luna namreč zvabi na plan našo temno plat,
da pokažemo svetu, kdo smo. Lilith požene ljudi v strah. Takrat začnejo padati maske. Izpostavljeni bodo ljudje, ki niso moralni, Lilith pokaže na zlorabe, na vse stvari, ki prej niso bile jasne, da se bomo končno
začeli osredotočati na konstruktivno. Temne plati ljudi se bodo pokazale v praksi.
Marca bo moral vsak pri sebi najti svojo notranjo resnico, nekaj, v
kar verjame, vklopiti bomo morali svoj racionalni del, definirati svoje
vrednote, slediti svojim temeljem in se nanje osredotočiti. Ena lučka,
druga lučka, tretja lučka, da bomo lahko šli naprej.
Aprila se bomo ukvarjali z vsem, kar so nam vsilili, kar smo prekopirali, podedovali, vsa prepričanja. Ampak te energije bodo šle že v pozitivno smer. Vedno bolj bomo upoštevali svoj notranji glas ali intuicijo
in posledično vsak zase naredili pravo stvar. Kljub vsemu konec pomladi in na začetku poletja ne smemo prehitro reagirati. Pustimo, da
se energije usidrajo, razmislimo in šele potem reagirajmo.
Zdaj že vemo, kaj hočemo, zato moramo do sredine novembra narediti načrt, da ne bomo ponovili starih napak. Zato je treba misliti s
svojo glavo. Do konca oktobra bo boljša komunikacija med nami, bolj
bomo usklajeni, tudi v svetu bodo mnenja bolj usklajena, več diplomacije bo. Začenja se povezovanje. Do konca leta še ne bomo vedeli,
kam gremo, moramo pa zaupati, da je smer prava. Ne bo še stabilnosti, ker še ne bo časa za prilagoditev, potrebna bo pripravljenost.
Od sredine julija do konca leta bo več racionalnosti in konec leta
2021 bi morali biti gospodarsko, ekonomsko, moralno in filozofsko
gledano kar v redu.
Živimo v najrazburljivejših časih, mi smo kreatorji, in to je največji čar.
Zdi se, kot da se je virus moral zgoditi, da se vse to lahko zgodi. Prej
smo bili razdvojeni na veliko struj, zdaj sta samo dve. In dve struji bosta veliko hitreje našli skupno pot.
Maja 2018 nas je vrglo v neko cev, zdaj nas trese, smo nekje na sredini, centrifuga je na najvišji stopnji, od tod naprej bomo začeli izstopati. Na izhodu iz cevi bo povsem drugače, kot je bilo na vhodu. Nastati
mora nov svet, ki pa ga moramo narediti sami!«

kombinaciji vpliva na zanikanje
resnic. Zaradi njegove moči ne vidimo, kaj se v resnici dogaja, kaj
nam ponuja sistem in kakšen odnos ima. Okoli sedemnajstega decembra bo prišel čas, da nehamo
fantazirati, da postanemo odgovornejši v svojih akcijah, ker bodo
naše izbire v novembru in decembru namreč imele dolgoročne posledice za človeštvo in planet.«

Spremembe iz Amerike po

vsem svetu. »V Ameriki bodo
od novembra do januarja razkrivali globoko zakopano resnico,
kar kaže Pluton, vladar podzemlja, v tem primeru smeti – vse
bo prišlo na plan. Zakaj je žaromet usmerjen na Ameriko? Trenutno dogajanje na nebu namreč
sovpada z elementi ameriškega
horoskopa. V tem času je mogoč
ne le monetarni kolaps, temveč
tudi kolaps celotne strukture,
ki bo vplival na področje zdravja, povezan bo z razvojem cepiv
in načrtov za covid-19. Na ameriških tleh se bodo začele spremembe, ki se lahko razširijo po
vsem svetu. Ko sta prišla skupaj Saturn in Pluton, je virus izbruhnil na Kitajskem, zdaj prideta skupaj Jupiter in Pluton,
prvi bo prinesel razkritje, kaj
koronavirus je, in njegov izvor.

Usoda je zanimiva reč
»Moja definicija je, da usoda
ni nič drugega kot rezultanta
med človekovimi čustvi, mislimi,
besedami in dejanji. Kar jaz mislim,
govorim, delam, čutim, vpliva na
to, kakšno bo moje življenje jutri
ali v naslednji inkarnaciji. To lahko
tudi spremenim, kar pomeni, da
se moram ukvarjati sam s sabo,
to pomeni delo na sebi, vsako
minuto vsakega dneva. Vse, kar se
ti dogaja, je tvoj odraz, in za vse si
odgovoren sam.«
Pomemben datum je 12. januar, ko se bo že pokazal zametek
nečesa novega v upravljanju države – kar bo odvisno od tega,
kako bodo končali leto. Volitve
ne bodo potekale gladko, prišlo
bo do zapletov, ampak menim,
da bo aktualni predsednik dobil
še en mandat, čeprav ima njegov
nasprotnik močnejši horoskop.
November bo težek mesec tudi
za Srednji vzhod, ampak za nas
je pomembneje, kaj se bo dogajalo v Ameriki. Ko bomo tam videli, da se da, bomo tudi na stari celini malo manj togi in bomo
kaj naredili, spremenili.«

