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28letnica bi se lahko skrila za svojo diplo
mo iz marketinga in si ustvarila življenje, 
ki bi ga ljudje lažje sprejeli ter zato morda 
manjkrat obsojali. A že v prvih minutah po
govora da vtis, da ni oseba, ki bi zaradi ne
vednosti ali nelagodja drugih ljudi zadušila 
svojo pristnost. Kot otrok je govorila, da bo 
počela nekaj neobičajnega in pomagala lju
dem. Že od 12. leta od učiteljev z vsega sveta 
pridobiva znanja s področja osebnostne rasti 
in duhovnosti. Ko se je prebudil njen dar ja
snovednosti in medijstva, ga je začela deliti z 
drugimi. Ljudem predaja informacije, ki jih 
črpa iz duhovnega sveta. »Sem kot radio, ki 
se naravna na frekvenco in začne loviti infor
macije,« razlaga Tjaša. Na njene skupinske 
tečaje ali individualne pogovore prihajajo 
tudi nekatere znane medijske osebnosti. 

Pravite, da medijstvo ni bavbav in da bi radi 
ljudi spodbudili, naj se bolj odprejo 
za duhovne energije. Kaj prav
zaprav počnete kot medij?
Kot medij lahko ljudem 
odgovorim na vsa vpra
šanja, ki jih zanimajo 
glede njihovega življe
nja. Sprejemam spo
ročila naših duhovnih 
vodnikov in jih prenašam 
naprej. Sem kot radio, ki se 
naravna na frekvenco in začne 
loviti informacije. Tako ljudje dobi
jo smiselna sporočila zase. Ljudem 
želim prenesti tiste odgovore, ki jih 
ne morejo dobiti v knjigah. Sama 
nimam teh odgovorov zanje. Imajo 
jih njihovi vodniki, ki jih sporočajo 
prek mene. Naši duhovni vodniki 
vedo vse o nas. Lahko nam pove
do, kako rešiti trenutni problem, 
izboljšati odnos z ljubljeno osebo, 
najti bolj primerno zaposlitev, do
seči več zdravja in večjo srečo. 

Kdo vam predaja ta sporočila?
Obstaja zelo širok duhovni svet. 
Največkrat mi sporočila predajajo 
angeli in drugi duhovni vodniki. 
Za vsako področje našega življenja 
obstaja določeni duhovni vodnik, 
ki ima vse informacije o tem po
dročju. Tukaj so še boginje in bitja 
iz narave. Ljudje si včasih mislijo, 
da je to larifari. Nekaterim se to 

zdi preveč pravljično. Ko skeptikom predam 
odgovor, v katerem prepoznajo smisel in ga 
lahko vnesejo v svoje življenje, jih ne zanima, 
kdo mi je odgovor predal. Pomembno jim je 
le, da so dobili odgovor.

Ali duhovni svet lahko tudi vidite?
Vidim tako duše umrlih kot tudi angele 
in duhovne vodnike. Cel ta svet lahko vi
dim in slišim. Pravilno bi bilo reči, da sem 
jasnoved na, ker sporočila kar sama pridejo 
v mojo glavo. Stvari preprosto vem. Najraje 
komuniciram z angeli in duhovnimi vodniki, 
saj nam duše preminulih ne morejo prenesti 
najbolj točnih informacij za naše življenje, 
saj so nekoč živele kot ljudje in je zato nji
hova zavest omejena.

Kaj sploh so angeli?
To so neki balončki zavesti, v katerih so in
formacije. Če se povežem z balončkom z 

informacijami o odnosih, lahko iz njega 

dobim vse potrebne informacije s tega podro
čja. Balončku lahko rečemo tudi zavest, bo
ginja, angel ali kaj drugega. Lahko bi jih tudi 
imenovali zavest a, zavest b, zavest c. Veliko 
ljudi ima odpor do angelov, ker to povezujejo 
s krščanstvom, čeprav ta zavest nima nobe
ne zveze z religijo. Če nekdo pride k meni z 
vprašanjem s poslovnega področja, se pove
žem z zavestjo na tem področju in prejmem 
odgovor. Sporočila, ki jih prek mene pošiljajo 
vodniki, so natančna in zelo konkretna. Lju
dje od svojih vodnikov dobijo navodila, katere 
korake morajo narediti, če želijo na določe
nem področju nekaj spremeniti. 

Že v začetku leta so vam angeli prišepnili, 
da bodo leto 2017 zaznamovale preizkušnje 
v naših odnosih. Kaj se letos dogaja na 
področju odnosov? 
To leto je v znamenju novih začetkov, ko 
postavljamo nove temelje za prihajajoča leta. 
Če želimo vstopiti v novo življenje, moramo 

najprej spustiti staro. Letos lah
ko zelo jasno vidimo, kaj v naših 
odnosih ne deluje, zato da lahko 
v svoje odnose uvedemo določene 
spremembe. 

Zakaj so v ospredju ravno odnosi?
Vse v našem življenju temelji na 
odnosih. Najprej moramo odnose 
prečistiti in v njih osvoboditi sebe, 
če se želimo premakniti naprej na 
nekem drugem področju v življe
nju. Energije nas letos podpirajo, 
da začnemo na drugačen način 
delovati in obstajati v svojih odno
sih. Naša naloga je, da pogledamo 
v svoje odnose ter spustimo stare 
zamere, jezo in obsodbe.

To je težko narediti v odnosih, ki 
so nas prizadeli in razočarali. 
Takrat moramo stopiti korak nazaj 
in na situacijo pogledati s širšega 
zornega kota. Zavedati se moramo, 
da smo vsi ljudje duše, ki smo se še 
pred rojstvom odločili, kaj si želi
mo v tem življenju naučiti. Mi smo 
glavni igralci svojega življenja. Vsi 
drugi ljudje v našem življenju so 
stranski igralci, ki so prišli odigrat 
neko vlogo. Zato v naša življenja v 
določenih trenutkih vstopajo ljudje, 
ki nas vznemirijo in prizadenejo ali 
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Ženska 

brez užitka je 
kot avto brez 

bencina.
««»»
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osrečijo. V resnici ne gre zanje, temveč za nas. 
Mi potrebujemo te ljudi, da nas pridejo nekaj 
naučiti. 

Sliši se zelo preprosto. Kako naj to sprejme 
ženska, ki je bila prevarana in izdana?
Ljudem se v življenju lahko zgodijo težke 
stvari. Vendar moramo vedeti, da nikoli ni
smo žrtve teh situacij. Naši odnosi so 
vselej posledica odnosa, ki ga ima
mo sami s seboj. Namesto da 
se ukvarjamo z drugo osebo 
in jo poskušamo spremeniti 
ali se od nje ločiti, se mo
ramo ukvarjati s seboj. Če 
se bo prevarana in izdana 
ženska poglobila vase, bo 
lahko spoznala, da je izgubila 
stik s seboj. Z izkušnjo prevare 
je dobila priložnost, da se zave, 
kako daleč stran od sebe je živela. 
Ta izkušnja jo opozarja, naj se znova začne 
upoštevati in govoriti tisto, kar zares misli. 
Preizkušnje so priložnosti, da pridemo nazaj 
k sebi in v svojo moč, čeprav to morda kdaj 
težko razumemo. Vsak problem v življenju 
nas opominja, da smo zašli, pozabili nase in 
da moramo biti pristni.

Meni ste odprli nov pogled na partnerske 
odnose, ko ste pred intervjujem dejali, da 

ženska v odnosu postavlja energetsko sled. 
Razložite še bralkam. 
Takšna, kot je ženska do sebe, takšno ener
gijo daje v odnos. S tem ženska v odnosu 
postavlja energetsko sled, na katero se njen 
partner odzove. Če je ženska do sebe lju
beča, bo ob sebi imela ljubečega partnerja. 
Če se ne posluša in ignorira svoje potrebe, 

bo tudi v svojem partnerskem od
nosu pozabljena. Ženska po

gosto reče da, čeprav misli 
ne. Trudi se ugajati, zato 
da bi bila prepoznana in 
čutila lastno vrednost. 
Dela usluge, čeprav je 
utrujena. Za svoje sla
bo počutje potem krivi 

druge. Partnerju očita, 
da premalo časa preživlja 

z družino in prepozno hodi 
domov. Za njeno slabo počutje 

ni kriv moški, čeprav ona meni dru
gače. Ženska je tečna, ker je pozabila nase 
in ni v stiku sama s seboj. Veliko žensk ima 
težavo, ker v odnosu niso slišane. Zakaj? 
Pogosto niti ne vedo, kaj v resnici potrebu
jejo, ker si niso vzele dovolj časa, da bi se 
umirile in se začutile. In ker ne vedo, kaj 
bi rade, samo nekaj nakladajo. Ne izrazijo 
jasno svojih želja in potreb. Ko ženska ble
beta, je moški ne posluša več in se odklopi. 

Če želi biti slišana, mora najprej odkriti, kaj 
si res želi, potem pa to jasno in ljubeče po
vedati svojemu partnerju.

Pomembno je torej, da se ženska ukvarja s 
seboj. Kaj to sploh pomeni? 
Stvar je zelo preprosta. Najpomembnejše je, 
da ima stik s svojim telesom. Pomembno je, 
da telo čuti, ne da ga spreminja. Svojega tele
sa se mora dotikati. Vsaki ženski bi svetova
la, naj masira svoje prsi, ker tako lahko pride 
v stik s svojim telesom. Za prsi je najboljše 
marelično olje. Prsni koš je zelo pomemben 
center za ženske, saj se na tem mestu nala
gajo njena bremena. Masaža prsi raztaplja 
vso težo, ki so jo povzročili strahovi, zamere, 
razočaranja, neizpolnjene ljubezni in občut
ki manjvrednosti. Z dotiki se s prsnega koša 
sprosti skala, ki je nanj pritiskala in hkrati 
dušila naš center komunikacije v grlu. Ko 
ženska sprosti tudi ta center, postane bolj 
samozavestna in pomirjena. Čuti, da lahko 
izrazi svoje pristne želje. Ob masiranju začu
ti še užitek, ki je osnova za življenje. Ženska 
brez užitka je kot avto brez bencina. Obsta
ja, vendar nikamor ne more priti in ničesar 
ne more doseči. Ko je v užitku, je zanjo vse 
mogoče. Dobro se počuti, je lahkotna in 
sproščena, zato je tudi njen partnerski od
nos boljši, saj s svojim moškim bolj ljubeče 
sodeluje. <
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Jasna slika
Po keltski energiji reiki je povezan s simbo
lom ogham, njegovo bistvo pa predstavlja 
energijo čiščenja in priprave na vse novo. 
Odpravlja negativne misli in duševno zme
denost, posledično nas glog pripravi do 
jasne slike. Skozi njegovo esenco lahko 
začutimo več miru in potrpljenja. Zato ga je 
dobro imeti kar pri sebi, na primer v čarovni 
vrečki.
Včasih so rekli takole: «Ko glog zagori, oči
ščen boš ti. In zasijala bo jasnost iz tvojih 
oči.« 

Bistven za srce
Že davno so vedeli, da glog pomaga pri šte
vilnih težavah s srcem. Dejansko njegova 

energija očiščuje naše srce vseh negativ
nosti in spodbuja ljubezen ter odpuščanje. 
Glog so v čarovnih ritualih uporabljali tudi 
za povečanje plodnosti, saj ima energijo 
ognja in je pod okriljem planeta Marsa, ki 
zelo hitro uresniči oziroma materializira 
določene namere in Venere, ki ponazarja, 
kliče in neguje ljubezen. Zaradi tega so 
glog uporabljali tudi med poročnimi obre
di, še zlasti spomladi. Zanimivo pa je, da so 
njegove liste uporabljali za zagotavljanje ali 
ohranjanje nedolžnosti ali celibata. S tem 
namenom so liste položili pod posteljo ali 
pa kar po celi spalnici. 

Vilinska bitja
Glog je za vsa vilinska bitja sveto drevo in je 

eno od treh vilinskih dreves: »Hrast, jesen 
in glog, to so drevesa vilincev.« Pravijo, da 
kjer omenjena tri drevesa rastejo skupaj, 
lahko vidimo vilinska bitja. 

Glog je bil tudi zaščitnik vodnjakov ali izvi
rov, zato so ga vedno posadili kam blizu do
mačega vodnjaka. Palice iz glogovega lesa 
naj bi imele veliko moč. Zato naj bi bili tudi 
prvomajski mlaji narejeni prav iz gloga. 

Sporočilo
Glog je čudovita rastlina, ki poskuša na 
energetski ravni uravnotežiti moško in žen
sko energijo, to dvojnost oziroma polarnost 
našega sveta. Pravi, da morata biti obe 
energiji izraženi in neodvisni, a usklajeni. 

Glog naj bi bila čarovnica, ki se je spremenila v drevo. Čarovnice pa 
naj bi pod njim še danes opravljale svoje obrede. 

GLOG, NAVADNI 
(CRATAEGUS LAEVIGATA)
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««»»
Ljudem želim 
prenesti tiste 

odgovore, ki jih 
ne morejo dobiti 

v knjigah.
««»»

Tjaša Dorelay:  »Ženska mora 
imeti stik s svojim telesom.«


