
»Smisel džjotiša ni samo vna-
šanje svetlobe v naše življe-
nje (informiranje o našem 

življenjskem načrtu) in s tem seveda 
posredno tudi v življenja drugih, am-
pak povečanje naše svobodne volje in 
s tem vnašanje pozitivnih sprememb 
v naša življenja. Džjotiš nam tako da 
možnost, da postanemo sami soustvar-
jalci naše prihodnosti. In nenazadnje 
je džjotiš ena izmed najmočnejših teh-
nik duhovnega napredka!« pravi astro-
loginja Ksenija Raškovič Nassif. Njena 
strast in ljubezen do džjotiša se je zače-
la leta 1997, ko se je udeležila predava-
nja Adriana Predraga Kezeleta v Mari-
boru. Govoril je o duhovnosti, karmi in 
o naši vlogi v njej. V trenutku se je od-
ločila za učenje džjotiša. Njeno življe-
nje je ob tem dobilo novo nianso, džjo-
tiš je postal njena pot v duha. Sedaj ga 
že dolga leta poučuje in svetuje ljudem.
Kaj pomeni beseda džjotiš?

Džjotiš pomeni ustvar-
janje svetlobe ali, enostav-
neje, kar svetloba. Svetloba 
osvetljuje našo pot in ko je 
pot osvetljena, je naše poto-
vanje poenostavljeno. Laž-
je prepoznamo prednos-
ti in seveda tudi morebitne 
nevarnosti. Mnogo lažje iz-
beremo pravo pot in vse-
kakor se lažje spoprimemo 
s preprekami in si tako po-
magamo uresničiti svoje že-
lje. Svetloba pa ima čarobno 
moč, saj odganja temo ne-
vednosti. V tem je namen in 
cilj džjotiša. V njem se skriva 
ogromno bogastvo metod in 

tehnik, katerih edini namen je širiti svet-
lobo. Džjotiš je kot svetilka, ki osvetljuje 
našo življenjsko pot in nas vnaprej pou-
či, kaj nas najverjetneje čaka v življenju. 
Vendar džjotiš ni le golo predvideva-
nje prihodnjih dogodkov. Če bi k nje-
mu pristopili na ta način, bi zgrešili nje-
gov temeljni namen – spremembo! Na-
tančneje, spremeni nas, ki svoje življenje 
živimo in ga doživljamo na nam lasten 
način. Ko spremenimo svoj odnos do si-
tuacij, oseb, stvari …, se namreč prične 
spreminjati tudi vse okoli nas. Zato je os-
nova duhovnega dela na sebi prav preo-
brazba lastne osebnosti. A to veliko laž-
je storimo, če se zares tudi spoznamo. 

Temu so namenjena džjotiš svetovanja, 
spoznavanju lastne karme.
Kaj razkriva branje natalne karte?

Branje natalne karte oziroma sveto-
vanje na podlagi džjotiša osebi posredu-
je skupek informacij o karmi in ji s tem 
doprinese k boljšemu razumevanju situ-
acij v njenem življenju ter ji prinese obi-
lico novih vpogledov v življenje, ki so 
neskončno dragoceni. Džjotiš je edin-
stven tudi po svoji točnosti v predvide-
vanju. Med ljudmi se je uveljavilo mne-
nje, da je džjotiš usmerjen k predvide-
vanju konkretnih dogodkov, branju ži-
vljenjskega načrta osebe. Džjotiš namreč 
zmore tudi časovno zelo natančno opre-
deliti, kdaj bi se naj najverjetneje kaj do-
gajalo v življenju osebe. To mu omogo-
ča edinstven sistem planetarnih časov-
nih obdobij, imenovanih daše. Ta spo-
sobnost džjotiša je zelo cenjena v resnih 
astroloških krogih.

Za lažje razumevanje 
»branja« verjetnosti naše-
ga življenja si predstavljaj-
te, da ima vsak od nas neka-
kšen bančni račun na vsakem 
življenjskem področju. En ra-
čun imamo za zdravje, dru-
gega za izobrazbo, tretjega za 
družino, četrtega za partner-
je in tako naprej. Stanje na ra-
čunu je lahko pozitivno, lah-
ko smo v limitu ali pa smo že 
celo prekoračili limit. Vesolje 
ima izdelan natančen bančni 
sistem, ki omogoča dušam na 
njihovih potovanjih uživanje 
sadov njihovih preteklih de-
janj. Planeti in njihovi položa-
ji pa nam samo opišejo to in-
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Džjotiš ni zgolj 
predvidevanje prihodnjih 
dogodkov; njegov glavni 
namen je sprememba!
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formacijo, stanje v pojavnem 
svetu.

Džjotiš »branje« nam pa 
tudi pove, katere so naše ži-
vljenjske naloge, naša pos-
lanstva – bodisi na splošno 
v življenju, kot človekova ži-
vljenjska naloga, ali v poveza-
vi s pomembnejšimi življenj-
skimi področji, kot so par-
tnerstvo, posel, otroci … To so 
naše življenjske lekcije, prek 
katerih se učimo pravilno de-
lovati. In edina »preventiva« 
zanje je duhovno delo na sebi, 
da se naše stanje zavesti in s 
tem naše doživljanje resnično-
sti spremeni.
V čem se razlikujeta džjotiš 
in zahodna astrologija?

Izračunavanja pri džjotišu 
se za malenkost razlikujejo v 
primerjavi z zahodno astro-
logijo, saj temeljijo na sideral-
nem zodiaku, medtem ko v 
zahodni astrologiji temeljijo 
na tropskem zodiaku. Džjotiš 

je sicer še mnogo več od tega, 
kar sem naštela, in nikakor ni 
zgolj astrološko znanje. Uvaja 
namreč tudi mnoge duhovne 
razlage našega obstoja, kot so:

Duhovna zavest, ki je naša 
prava narava, je večna in ni 
nikoli umrljiva, nima telesa … 
je le duhovna bit. Med ljud-
mi se je zanjo udomačil pojem 
duša. Njene lastnosti je težko 
opisati z besedo, saj smo vsi 
v telesih in osebnostih ter iz-
hajamo iz te naše osebnostne 
situacije. A vseeno je potreb-
no povedati, da duhovno za-
vest v nas lahko povežemo z 
notranjim mirom, radostjo, 
notranjo srečo, finim stanjem 
ljubezni, ki je neodvisno od 
emocij in obstaja ne glede na 
zunanje dogajanje.

Reinkarnacija, ki govo-
ri o vnovičnih utelesitvah. Iz 
življenja v življenje se doga-
ja zgodba naših izkušenj in 
naše duhovne rasti. Rojeva-
jo se vedno nove osebnosti, 
ki imajo individualen karmič-
ni načrt in so posledica delo-
vanja predhodnih osebnosti 
naše duše.

Karma, ki je neoseben na-
čin udejanjanja pojavnega 
sveta in nas v njem. Zakon 
karme nas uči, da se nam vse, 
kar storimo, nekoč vrne, ter-
ja svojo posledico, pojavnost. 
Karmo povzročajo naše misli, 
čustva, besede, izgovorjene 
ali napisane, delovanja, izbo-
ri, želje in strahovi … Prepros-

to vse, kar počnemo, povzro-
ča posledico oziroma karmo! 
Ko to informacijo ponotra-
njimo, se začnemo zaveda-
ti, kako ta pojavni svet, kate-
rega del smo, sploh deluje, in 
kako mi sodelujemo pri tem. 
Karma je kot nekakšna matri-
ka, mi pa sodelujemo z naši-
mi odzivi. Ljudje smo »vozni-
ki« svojih življenj. Ob rojstvu 
smo prejeli avtomobil, poto-
valni načrt in vremensko na-
poved – vozimo pa sami!

Razsvetljenje je med du-
hovnimi aspiranti najbolj 
intriganten pojem. A v resni-
ci ni nič drugega kot popolna 
prežetost naše osebnosti z du-
hom. To je cilj vseh številnih 
utelesitev. Namreč, cilj človeš-
kih življenj je skozi mnoge iz-
kušnje priti do osebnosti, ki 
bo razsvetljena.
Ali je po džjotišu usoda tudi 
v naših rokah?

Nasveti, ki nam jih džjo-
tiš omogoči, temeljijo na na-
tančnem zapisu slike neba 
in nebesnih teles ter njihovih 
razmerij v trenutku našega 
rojstva. Ta slika se interpretira 
s prebiranjem karme oziroma 
življenjskega načrta ter sveto-
vanjem preventivnih ukrepov 
za izboljševanje karme, kot 
so dobra dela, nošenje dragih 
kamnov, kovin, barv, postenje 
na določene dneve …
Slovenskim bralcem je zdaj 
na voljo knjiga o džjotišu 
»Skrivnosti indijske astrolo-

gije«, ki jo je napisal Adrian 
Predrag Kezele ...

V tej knjigi, ki je razdeljena 
na pet delov, avtor razloži filo-
zofijo džjotiša, ki ni zgolj pred-
videvanje, marveč tudi sveto-
vanje, kako pozitivno sodelo-
vati s preventivnimi ukrepi za 
ublažitev karme. Zatem razlo-
ži astronomske osnove, pome-
ne osnovnih elementov džjoti-
ša: planete, nakšatre, zname-
nja, astrološke hiše, planetarne 
kombinacije, časovna obdob-
ja aktivacije karme, delne kar-
te, življenjska poslanstva in še 
in še. Ta knjiga ni le edinstven 
učbenik osnov džjotiša, je tudi 
zgodovinski in filozofski opis 
džjotiša.

Na koncu knjige pa av-
tor predstavi predmetnik tri-
letnega študija džjotiša po 
sistemu Duhovne akademi-
je, ki ga sama vodim že dol-
go vrsto let. Ves ta čas izvajam 
tudi osebna džjotiš svetova-
nja. Vsak učenec džjotiša prek 
znanja, ki se ga uči, doprinese 
k svoji notranji duhovni preo-
brazbi. Saj naučiti se prebrati, 
kakšen je naš življenjski načrt 
in kaj lahko sami storimo, da 
ga izboljšamo, zagotovo moč-
no preobraža.
Imate še kakšno sporočilo za 
naše bralce?

Naj zaključim z mislijo, da 
je dober džjotiš astrolog tis-
ti, ki je ne le usvojil vse prvi-
ne astrološke vede pod vod-
stvom učitelja, temveč je s po-
močjo kontinuirane duhovne 
prakse tudi osebnostno dozo-
rel za pravilno vodenje ljudi 
na poti do sreče. Naj vas svet-
loba spremlja na vaši poti!

 Andreja Paljevec 

Ljudje smo vozniki svojih življenj; ob rojstvu 
dobimo avto, potovalni načrt in vremensko 

napoved – vozimo pa sami!

Nova knjiga o džjotišu je na 
voljo na Misteriji.si


