
»Rojstni horoskop je zemlje-
vid duše. Je odsev sple-
ta energij, ki so bile v zra-

ku v trenutku rojstva. Energij, ki smo 
jih prinesli s seboj iz drugih inkarnacij. 
In hkrati energij, ki bodo ostale z nami 
našo celotno življenjsko pot. Nakazu-
je kombinacijo energij, iz katerih žari-
ta naša dharma (namen in cilj) in naša 
karma (dolg, ki ga nosimo s sabo),« je v 
dveh knjigah Karma v horoskopu napi-
sal avtor dr. Samo Javornik. Pogovor z 
njim o tej zanimivi tematiki objavljamo 
v dveh delih.
Ste doktor ekonomskih znanosti. 
Ukvarjate pa se z ezoteriko, psihološko 
in karmično astrologijo; področjem, ki 
ni niti blizu ekonomiji in financam. Za-
kaj?

Stvari so bolj logične, kot se mor-
da zdijo na prvi pogled. A najprej 
vstran s predsodki. Finance še zda-
leč niso tako natančna veda, kot se 
morda zdi na prvi pogled. In finan-
carji si pogosto želimo nadeti avreo-
lo vračev, ki s svojimi številkami ob-
vladujejo prihodnost. V trenutku, ko se 
v financah začnemo ukvarjati z na-
črtovanjem in prihodnostjo, smo v 
težavah. Pred obličjem prihodno-
sti se znajdemo kot nemočna 
gola in bosa človeška bitja, uje-
ta v svojo psiho in kognicijo, z 
vsemi čustvenimi in kogni-
tivnimi pristranskostmi, ki 
sistematično povzroča-
jo, da je naš pogled 
v prihodnost pra-
viloma popačen. A 
to ne velja samo za 
ekonomiste.

Človekov mentalni ustroj je čudo na-
rave. A na žalost to čudo narave sistema-
tično odpove, kadar poskušamo razmi-
šljati o prihodnosti. Najbolj zanimivo pa 
je, da se ljudje te svoje nezmožnosti racio-
nalnega razmišljanja o prihodnosti sploh 
ne zavedamo.
In kam se ekonomisti, v želji po obvla-

dovanju prihodnosti, zatečete?
K finančnim orakljem – 

bilancam in statističnim 
modelom, temelječim na 

zajemanju podatkov iz 
preteklosti, iz katerih 

poskušamo dobiti uvid v prihodnost. In 
v tej točki se finance in astrologija znajde-
ta na istem imenovalcu. Samo orakelj je 
drugi. V astrologiji je orodje, orakelj ozi-
roma simbolni sistem, ki nam omogo-
ča uvid v možne prihodnosti, naš rojstni 
horoskop. Način, kako financarji gleda-
mo v prihodnost, se od astrologov razli-
kuje samo v uporabljenem oraklju in pa 
seveda po stopnji hubrisa, to je prevzet-
nosti, nadutosti in samozavesti. In na ža-
lost je v obeh vedah pomanjkanja poniž-
nosti pred prihodnostjo bistveno preveč. 
Še posebej med ekonomisti.

Ste se kdaj vprašali, zakaj v ekonomi-
ji toliko pametnih ljudi počne takšne ne-
umnosti? Zakaj pri vsej tej navidezni pa-
meti nihče ni znal napovedati krize v letu 
2008? No, jaz sem se na neki točki vprašal. 
In potem hitro zajadral v vedenjsko eko-
nomijo, začel iskati bolj globoka in struk-
turirana pojasnjevalna orodja in na koncu 
pristal pri psihološki astrologiji, temelječi 
na Jungovi arhetipski globinski psiholo-
giji. Preprosto, logično, dovolj strukturi-
rano, a hkrati nekonvencionalno.

Sem pa prepričan, da bi, če bi se mi ne-
koč zljubilo angažirati v slovenskem jav-
nem ali političnem prostoru, ta moja ne-
konvencionalnost v hipu postala točka, 
na kateri bi me želeli vsi po vrsti diskre-
ditirati. Ne bi bil prvi.

Zakaj vas je fascinirala ravno karma v 
horoskopu?

Pri raziskovanju fenomena intelek-
tualnega potenciala podjetij sem naletel 
na zelo zanimiv zakon – zakon odvisno-
sti od poti, ki pravi, da se nobena stvar 
v ekonomiji v prihodnje ne bo razvijala 
neodvisno od svoje lastne preteklosti. In 

Karma v horoskopu (1)
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Naša svobodna duša se 
samoomeji, da bi materija 

pospešila naš duhovni 
razvoj skozi naše odzive 
na pogosto zelo boleče 
posledice naših dejanj.
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Horoskop je zemljevid duše

kaj je to drugega kot zakon karme? Je pa 
zanimivo, da se, če na predavanjih ome-
nim zakon karme, vsi razumevajoče nas-
mihajo, češ, staremu se je odpeljalo. Če 
pa razglabljam o zakonu odvisnosti od 
poti, vsi slušatelji modro prikimavajo. S 
QWERTYnomiko jih vse dobim na svojo 
stran, pri čemer se ne zavedajo, da s tem 
posredno pristajajo na koncept karmič-
nih zakonitosti.
Kaj je pravzaprav horoskop?

Horoskop je simbolni sistem, v ka-
terem je skozi astrološke simbole zamr-
znjen trenutek časa, ko smo se rodili. 
In vsi ti simboli imajo svojo fizično pre-
teklost, razvoj materializiranega veso-
lja. Hkrati pa simbolno psihološko arhe-
tipsko preteklost naše duše, ki nakazuje 
možnosti njenega nadaljnjega razvoja. Če 
si sposodimo malo fizike – v horoskopu 
je zajet niz izhodiščnih predpostavk, ki 
opredeljuje možen razvoj sistema (duše) 
v prihodnje.

O razvoju sistemov sta govorila že 
Descartes in Laplace. Kvantna fizika je 
dodala, da hkrati obstajajo vse možne 
preteklosti in vse možne prihodnosti, 
samo stopnja verjetnosti uresničitve po-
sameznih preteklosti in prihodnosti se 
razlikuje. In ko raziskujemo horoskop in 
skozenj svojo dušo, dejansko ustvarjamo 
njeno preteklost in s tem tudi njeno pri-
hodnost. »Kdor obvladuje preteklost, ob-
vladuje prihodnost; kdor obvladuje se-
danjost, obvladuje preteklost,« beremo v 
znamenitem političnem trilerju Georga 
Orwella 1984.
Kaj sploh pomeni karma?

Preprosto – zakon odvisnosti od poti. 
Tako kot je nekdo pred davnimi leti na 
pisalni stroj postavil črke v zaporedju 
QWERTY, je s tem zaznamoval celoten 
razvoj tipkovnic za stoletja naprej. Razvoj 
tipkovnic torej temelji na njihovi lastni 
zgodovini. Še danes vsaka nova generaci-
ja tipkovnic temelji na tem zaporedju črk. 
Karma je zakon vzroka in posledice, po-
dobno kot tretji Newtonov zakon – zakon 

o akciji in reakciji. A s to razliko, da v za-
konu karme izločimo komponento časa, 
kar ta zakon naredi tako abstrakten in za 
veliko večino ljudi tudi nedoumljiv in s 
tem nesprejemljiv. Fiziki so na neki točki 
raziskovanja prišli do spoznanja, da čas 
dejansko ne obstaja in da je takšen, kot ga 
ljudje zaznavamo, v veliki meri posledi-
ca našega čutilnega sistema. Vzroki in po-
sledice se v nauku karme raztezajo izven 
časa našega bivanja.
Kam?

V preteklost, ko našega ega še ni bilo. 
In v prihodnost, ko našega ega ne bo več. 
In našemu egu to ni všeč. Naš ego je »con-
trol freak«, ki se oklepa svojega bivanja in 
želi absolutno obvladovati svojo pretek-
lost, sedanjost in prihodnost. Na svoj ža-
lostni način. No in tu se pojavijo težave, 
ki so jedro karmičnega razvoja. Če upora-
bimo Jungovo izrazoslovje: karmični ra-

zvoj je kontinuiran proces uravnavanja 
osi med egom in sebstvom, ki se simbol-
no konča v stanju nirvane, ko je ta os v ce-
loti »poravnana«.
Veliko ljudi karmo dojema kot nekaj 
slabega, težavnega, usodnega? Je res 
taka?

Zanimivo je, da nam je, če se udarimo, 
takoj jasno, da je bolečina znak, da mora-
mo poiskati pomoč in začeti z zdravlje-
njem. Bistveno manj jasno pa nam je, da 
je tudi bolečina, ki jo doživimo na psihič-
ni ravni, klic po zdravljenju – zdravljenju 
duševnih ran. Govorimo o razvojni di-
menziji bolečine, ki jo večinoma vsi doje-
mamo kot nekaj slabega, težavnega, uso-
dnega oziroma usojenega.

Pojem inkarnacija izhaja iz pojma »in 
carne«. Kar simbolno pomeni »umese-
nje« duše v telo. Simbolično gre za satur-
novski proces, kjer se sicer naša frleča in 
svobodna duša z vstopom v materialno 
telo samoomeji, saj je materialni svet što-
rast, nepraktičen in nas upočasnjuje. In 
vse to naj bi se dogajalo z enim samim 
namenom – da bi materija intenzivirala 
naše življenjske izkušnje, nam omogoči-
la takojšnjo povratno informacijo in s tem 
naš duhovni razvoj pospešila skozi naše 
odzive na neposredne in pogosto fizič-
no in psihično zelo boleče posledice na-
ših dejanj.
In če teh ne bi bilo?

»Slabo, težavno in usodno« je edini 
vzvod, ki nas lahko spravi iz cone udo-
bja, na pot razvoja. Raziskave so poka-
zale, da bi v okolju, kjer bi bilo človeško 
življenje časovno neomejeno in bi žive-
li brez težav in problemov, družba za-
padla v popolno dekadenco, v kateri bi 
se razvoj popolnoma ustavil. Kafka je 
dejal, da je smisel življenja v tem, da se 
konča. Razvojna dimenzija bolečine je 
nekaj, česar verjetno nikoli ne bomo čis-
to usvojili.

 Tatjana Svete 
Prihodnjič: Cilj duše je nirvana

Zakon odvisnosti od poti 
pravi, da se nobena stvar 

v ekonomiji ne razvija 
neodvisno od svoje preteklosti 

– to je zakon karme.

Knjiga dr. Sama Javornika Karma v ho-
roskopu v dveh delih je dosegljiva na 
Misteriji.si, cena vsake knjige je 19,90 €.


