
Aurora Anima Mea je psevdo-
nim trinajstletnega visokorasle-
ga dekleta, dolgih svetlih las in 

jasnih modrih oči, ki v okolici Domžal 
kot medijka kanalizira sporočila iz du-
hovnega sveta. Je avtorica knjige Nauki 
življenja in duše. V knjigi je predstavila 
izseke preteklih življenj, pridobljenih 
z vpogledi v »duhovno knjižnico bo-
žanske ljubezni«.

Na videz običajna najstnica presene-
ti, brž ko samozavestno spregovori in z 
nekakim nadzemeljskim mirom in ne-
dolžnostjo posreduje duhovna sporočila, 
ki so, kot sama zatrjuje, vselej pod zašči-
to božanske ljubezni. Odlična in nadar-
jena učenka ločuje svoje običajno najstni-
ško življenje od duhovnega kanalizira-
nja, za katerega od vrstnikov ve 
samo njena najboljša prijateljica. 
S svojimi uvidi pomaga ljudem 
pri odkrivanju preteklih življenj 
in načrtih duše, učenjih, ki si jih 
je zadala duša, globljem razu-
mevanju nepojasnjenih strahov, 
nerazrešenih odnosih, čustvih 
… Odkriva tudi izgubljene duše 
in jim pomaga pri vrnitvi nazaj 
domov v božansko ljubezen.
Kdaj so se ti začele dogajati ne-
navadne stvari?

Moja starša sta meditira-
la s prijatelji, ko sem bila še čis-
to majhna. Videnja sem zače-
la dobivati pri sedmih, osmih 
letih. Videla sem kar po celem 
prostoru nekakšne pisane obla-
ke, podobe, kot da dežuje. To 
sem staršema povedala. Vpra-
šali smo bitja božanske ljubez-
ni in tako se je začelo razvijati 

moje videnje. Videla sem angele, moje-
ga božanskega vodnika … Vidim jih bolj 
kot obris podobe, včasih se vidi tudi ob-
raz. Vodnik je lahko ženskega ali moške-
ga spola, a ne gre toliko za spol, temveč 
za žensko ali moško energijo. Prikažejo 
se tako, kot oni sami presodijo, da je naj-
bolje. Pri desetih letih se je videnje najbolj 
razvilo. Takrat sem se zelo bala, da bom 
umrla kot majhen otrok. Prenesli so se 
mi strahovi iz preteklega življenja, zato 
nas je zanimalo, od kje so se pojavili. Iz-
kazalo se je, da sem v enem od preteklih 

življenj umrla kot otrok, ker je bila voj-
na. Opazovala sem, kako so ubili mojo 
mami, potem pa sem bežala, a so me uje-
li. V zdajšnjem življenju sem se bala, da 
mi bo mami kmalu umrla. Ko pa sem vi-
dela tisto preteklo življenje in sem v srcu 
naredila oprostitve, spustila žalostna 
čustva in dogodke tistega časa, sem živ-
ljenje predelala. Temu rečemo, da ga re-
šimo. Tako je strah izginil.

Načrt svoje duše si odkrila z vpogledom 
v duhovno knjižnico ...?

Starša sta v neki knjigi zasledila akaš-
ne zapise in sta mi rekla, naj poskusim 
pogledati. Zaprla sem oči, se skoncen-
trirala, sprostila in čakala, če bo kaj. Ne-
kaj časa je trajalo, da se je videnje pojavi-

lo. Zaprla sem oči in jih spet od-
prla. Več namreč vidim z odpr-
timi očmi. Videla sem hodnik in 
na koncu hodnika so bila vra-
ta. Duhovna knjižnica božanske 
ljubezni je za vsako osebo dru-
gačna. Na vratih je bilo napisa-
no moje ime. Odprla sem tista 
vrata in zagledala dejansko knji-
žnico. Police in knjige so segale 
zelo visoko. Sedla sem, knjiga je 
kar sama priletela k meni ter se 
odprla. Na listu sem videla, da 
se je predvajal izsek preteklega 
življenja. Napisane so bile last-
nosti, ki sem si jih zadala, da jih 
razvijem za tisto življenje; kate-
re sem opravila, katere ne; česa 
sem se naučila … Zdaj, ko se je 
videnje še bolj razvilo, lahko pri-
dem tudi pred starešine, ki mi 
povedo informacije. Vidim izse-
ke iz preteklega življenja …

Dekle, ki vidi pretekla življenja
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Duhovna knjižnica 
božanske ljubezni je za 
vsako osebo drugačna.
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Kaj najpogosteje vidiš?
Vidim pomembne odločitve, stvari v 

človekovem življenju. Vidim tudi, kako 
je umrl, ali kakšen dogodek pred smrtjo, 
zaradi katerega duša ni šla v božansko 
ljubezen. Ko duše zapustijo telo, gredo 
v božansko ljubezen, kjer zdravijo ze-
meljske občutke, energijo. Včasih pa os-
tanejo ujete tudi na zemlji. Pogledam to-
rej, ali je duša šla v božansko ljubezen ali 
ne in vse tiste lastnosti, ki so bile navzoče 
pri njej v prejšnjem življenju …
Denimo, zakaj se duše utelesijo?

Če si je v preteklem življenju duša za-
dala, da bo postala odločna, ampak tega 
ni izpolnila, se lahko, ni pa nujno, odlo-
či, da bo to prenesla v naslednje življe-
nje, kjer bo spet imela priložnost posta-
ti odločna. In to se lahko prenese še v na-
slednja življenja, dokler tega ne doseže. 
Marsikatere stvari se prenesejo iz prete-
klih življenj. Tudi duše, s katerimi sode-
lujemo, se znova utelešamo … Imamo 
dušno družino, utelesimo se spet skupaj, 
ampak v drugačnih vlogah. Ni nujno, da 
je to samo družina, lahko je tudi prijatelj, 
sodelavec ali kdo drug.
Mož in žena naj bi prišla skupaj zato, 
da predelata neko karmo, če je nekdo 
naredil drugemu kaj takega, da mora to 
v naslednjem življenju razrešiti … V od-
nosu med starši in otroci pravijo, da ot-
roci povlečejo nase tudi karmo svojih 
staršev, da se njihovo breme porazde-
li …

Karma se v resnici ne deduje ali deli 
med druge. Saj bi se v takih primerih si-
cer učenje duše izjalovilo in ne bi resnič-
no čutila, kako in kaj. Duše na svoje do-
govore učenja na Zemlji in izbrane oko-
liščine gledajo povsem drugače kot ljud-

je. Na primer, mož je ubil ženo. Duši se 
sami dogovorita: mož lahko reče, da za-
menjata vlogi; se odloči, da ga kdo ubi-
je; ali pa za drugačno lekcijo, da dobi iz-
kušnjo in se iz občutkov bolečine nauči, 
da to ni prav … Vse je odvisno od tega, 
kaj se duše dogovorijo. To je njihova sku-
pna odločitev. Če življenje ne gre po 
prvotnem načrtu, je tu vedno še načrt B, 
načrt C … Namesto besede karma upo-
rabljam izraz učenje duše, tako je poime-
novana tudi moja spletna stran (ucenje-
-duse.si).
Se ljudem po stiku s tabo kaj spremeni 
življenje?

Vedno se spremeni, če je človek prip-
ravljen na to. Mi lahko predamo sporo-
čila, a človek tega ne sprejme dobro in s 
tem ničesar ne naredi. Lahko vse podre 
in zavrne pomoč. Lahko pa na tem dela, 
dela na sebi … Pri duhovnem zdravlje-

nju je počutje lahko drugačno. Navadno 
ni tako, da se po zdravljenju počutiš kar 
lahkotno in zdravega. Kakor kdo, ljudje 
to različno občutijo. Nekdo to občuti kot 
tresenje, vročico, oblivanje, manjšo bo-
lečino v enem delu telesa ali kaj druge-
ga. To je znak, da je zdravljenje delova-
lo, da pomaga. K nam so nekoč pripelja-
li otroka, ker je imel ves čas nočne more 
in mu je zato pešalo tudi učenje ter za-
dovoljstvo. Odkrili smo, da so nanj vpli-
vale izgubljene duše. Z njimi smo se po-
govorili pod okriljem ljubezni in tako so 
zopet tudi one začutile ljubezen in reše-
ne odšle v božansko ljubezen. Čez nekaj 
dni sta nas starša poklicala in povedala, 
da nima več mor.
Pri kakšnih ljudeh se najraje zadržujejo 
izgubljene duše?

Duša ne more živeti in biti na Zem-
lji, če nima energije človeka. Zato je v bli-
žini človeka ali pa se pripne na človeko-
vo avro in je ves čas z njim. Izgubljene 
duše večinoma slabo vplivajo na člove-
ka. Če je človek jezen ali goji drugo nega-
tivno čustvo, je zanje lažje dostopen. Ta 
duša lažje vpliva nanj. Sicer pa ni pravi-
la. Vsak človek je kdaj jezen, žalosten ali 
slabe volje in takrat je za izgubljene duše 
najbolj dostopen. Zaradi njihovega vpli-
va lahko zboli, ima nočne more, spreme-
njeno obnašanje, stalne bolečine v gla-
vi, je brez življenjske energije … Zgodi 
se tudi, da oseba sliši korake, vidi in sli-
ši prevračanje predmetov, vidi obris … 
Duša tako opozarja nase.

Pravi način, da preprečimo slab vpliv 
duše, je, da se zaščitimo z božansko lju-
beznijo. Ko je duhovni ščit božanske lju-
bezni okrog nas, nas izgubljena duša ne 
more doseči. Ko sem videla kakšno dušo, 
sem jo vprašala, če je božanska ljubezen. 
Če pritrdi, da je, potem ne bo slabo vpli-
vala in želi pomagati. Če pa v resnici ni, 
pa ne more potrditi, da je božanska lju-
bezen, ker nima te moči. Vedno je reši-
tev, da se zaščitimo z božansko ljubezni-
jo. Sama se pred testom v šoli zaščitim z 

Če je človek jezen ali goji 
drugo negativno čustvo, 

je za izgubljene duše lažje 
dostopen.

Knjiga, ki jo je napisala Aurora Anima 
Mea, je na voljo tudi na Misteriji.si.
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božansko ljubeznijo. Če nas je 
kdaj strah ali se ne počutimo 
varno, lahko naredimo to. Po-
membno je, da to začutimo. 
Besede niso pomembne … V 
srcu čutimo drugačno ener-
gijo, toplino. Ko delamo zaš-
čito božanske ljubezni, je po-
membno, da nimamo nega-
tivnih čustev in da čutimo 
hvaležnost. Občutki se spre-
menijo, počutimo se varneje. 
Pomembno je, da zaupamo …
Ko nekdo pride k tebi, kako 
vidiš pretekla življenja?

Moram se skoncentrira-
ti, potem se mi začne odvijati 
film pred očmi. Včasih zagle-
dam kakšno dušo … Vendar 
ne morem reči: »Zdaj pa želim 
zagledati dušo,« ampak se ta 
kar naenkrat pojavi. V ozad-
ju je tako, kot da slišim nek 
glas, ki mi hkrati pripovedu-
je, kaj se je zgodilo. Vpoglede 
v pretekla življenja delam le s 
privoljenjem osebe, za katero 
gledam.
Se duše utelešajo tudi v ži-
valih?

Vsako telo ima lahko dušo. 
Tudi rastlina ali kamen. V 
knjigi sem napisala tudi zgod-
bo o kristalu. V kristalu je bila 
duša, ki se je odločila, da bo 
opazovala vse okoli sebe in se 
z opazovanjem učila. Taka iz-
kušnja ni tako učinkovita, kot 
če sami doživimo izkušnje.
Imaš kakšno sporočilo za 
bralce Misterijev?

Vse, kar je okrog nas, je 
božanska ljubezen. In ne gle-
de na to, kaj se nam zgodi in 
kakšni so ljudje okrog nas, 
je pomembno, da smo v bo-
žanski ljubezni in jo čutimo.

 Andreja Paljevec 

Psihiatrov »drugi jaz« je blodil po svetu nadnaravnega

Jungov okultni svet
Carl Gustav Jung je 

ob Freudu najbolj 
znan psihiater svoje-

ga časa. Njegova dela, kot so 
Psihološki tipi, Odnos med 
jazom in nezavednim in Psi-
hologija nezavednega, imajo 
še danes vrednost v stroki. 
Že sama veda – dušeslov-
je – je za marsikoga na robu 
znanosti, saj večkrat presto-
pa ta rob. Dr. Jung se je ved-
no močno trudil dokaza-
ti, da je znanstvenik. Manj 
znano pa je, da je vse živ-
ljenje pri njem njegov »dru-
gi jaz« blodil po svetu nad-
naravnega. V knjigi Garyja 
Lachmana Jung mistik (Jung 
the Mystic, 2010) je zamota-
na osebnost slavnega dok-
torja obdelana z vseh stra-
ni. V Jungovi kontroverzni 
Rdeči knjigi (The Red Book) 
pa avtor sam razgrinja svoj 
notranji svet.

Februarja 1944 si 
je oseminšestdesetle-
tni Jung pri padcu na 
ledu grdo poškodoval 
nogo. Nekaj dni kasne-
je je v bolnišnici doži-
vel še srčni infarkt. Za-
radi močnih zdravil je 
izgubil zavest in imel, 
kot bi rekli nekateri, 
predsmrtno doživetje. 
Znašel se je tisoče ki-
lometrov nad Zemljo. 
Videl je morja in celi-
ne, gore in doline.

Naenkrat se je pred njim 
pojavila črna gmota, ki se 
je izkazala za nekak tem-
pelj, v njem pa je sedel hin-
dujec v lotosovem položa-
ju, med utripanjem neštetih 
lučk. Jung je bil prepričan, da 
bo v templju našel odgovore 
na vsa vprašanja. Že je hotel 
prestopiti prag, ko je v daljavi 
zagledal svojega zdravnika v 
podobi kralja Kosa, otoka gr-
škega boga medicine Eskula-
pa. Tako je izvedel, da je nje-
gov »odhod« preuranjen in 
zdravnik sam ga je vrnil na-
zaj.

Kot mnogi, ki so imeli po-
dobna predsmrtna dožive-
tja, je bil tudi Jung razočaran. 
Še bolj pa ga je skrbelo za nje-
govega zdravnika, saj je bil 
prepričan, da je dogajanje v 
komi pomenilo zdravniko-
vo žrtev za rešitev Jungove-
ga življenja. Istega dne, ko je 
Jung vstal iz bolniške poste-
lje, je njegov zdravnik zbolel 
in po nekaj dneh umrl.

»ČAROVNIŠKI 
MOJSTER«

Doživetja v komi so na 
Junga delovala pozitivno. Ot-
resel se je depresije, ki ga je 
mučila med drugo svetovno 
vojno. Vse življenje je prepri-
čeval sebe in kritične sodob-
nike, da ni kak mistik, okul-
tist, ampak pravi znanstve-
nik. Po tem doživetju pa se 
mu takšno dokazovanje ni 

več zdelo potrebno. 
Preostalih sedemnajst 
let svojega življenja 
je znanost postavil v 
drugi plan. Oprijelo se 
ga je ime Čarovniški 
mojster iz Züricha.

Da je Jung vse svo-
je življenje verjel v re-
alnost onstranstva, ni 
slučaj. Njegov stari 
oče po mamini strani 
je bil pastor, a kaj čud-
nih nazorov. V delov-
ni sobi je bil vedno stol 
za pokojno ženo, ki 

 DUHOVNI VELIKANI

Jung je v spanju 
zaznal pacientov 

samomor, fizično je 
občutil prisotnost 
raznih entitet ...
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Jung razlaga simboliko mandale.
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