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Pogovor s Tadejem Šinkom  Kaj nam prinaša novo leto

V letu 2017 bodo unikatne priložnosti na dlani
Tadej Šink se z astrologijo ukvarja že polnih 17 let. Tudi za naš časopis je napisal številne napovedi, ki so se izkazale za točne. Tokrat je preveril, kako nam bodo zvezde naklonjene v letu, ki prihaja.
Leto 2016 je bilo za Šinka
izjemno pomembno, saj se mu
je med drugim uresničila dolgoletna želja o ustanovitvi društva. Združil je moči s še nekaj
astrologi in ustanovili so Astrološko društvo Modra Luna.
O tem, kakšno je bilo sicer
na globalni ravni leto 2016,
Šink pravi: „V letu 2016 je bilo
mnogo žarišč in tudi ugodnih
trenutkov. V ospredju je bila
fizična moč, bilo je tudi nekaj
nemirnosti v naravi (poplav).
V naslednjem letu še bo narava
nemirna, a je pomembno, da
ozavestimo, da je Zemlja naš
dom in da bomo morali temeljito razmisliti, kaj bomo pustili zanamcem. Sam pa že drugo
leto pripravljam tudi rokovnik
De Le Roi 2017, v katerem so
astrološke napovedi, duhovne
misli pa je prispeval Sandi Dolinar – duhovni učitelj.“
Leto 2017 bo, kot pravi, v
znamenju Sonca, in ker so vse
napredne civilizacije častile
Sončevo božanstvo, se obeta

veliko pozitivizma. Kaj točno
nam prinaša prihajajoče leto,
Šink odgovarja: „V astrologiji
Sonce predstavlja očeta, avtoriteto in srednja leta med 30.
in 42. letom. Po 42. letu pa
se začne kriza srednjih let, ko
spoznano, da moramo za svojo
srečo narediti kaj sami. Sonce
predstavlja tudi egocentričnost in usmerjane pozornosti
nase, zato se nam obeta leto
unikatnih priložnosti in uspeli bodo predvsem tisti ljudje,
ki bodo znali izkoristiti lastne
priložnosti. Vedno moramo
za začetek leta narediti karto
neba, ki pa nam pripoveduje
zgodbo o retrogradnem Merkurju (ki se giblje nazaj po
nebesnem nebu). In to pomeni, da bo treba že na začetku
leta sprejeti preteklost in reči
bobu bob.“
Ko bomo opravili s preteklostjo, pa treba sprejeti lastno
izvirnost in slediti sebi. To se
zdi astrologu Šinku toliko pomembneje, saj pravi, da ljudje

zelo radi živimo z bremenom
preteklosti in pozabljamo na
tisti magični trenutek sedanjosti – tukaj in zdaj.

Komu je leto
2017 najbolj in
komu najmanj
namenjeno? Kaj ga
bo zaznamovalo?
Tisto, kar Šink zmeraj izpostavlja, naj bi bil tudi poudarek Sončevega leta: močna
povezava misli, kaj verjamemo
oz. nosimo v sebi in kaj cenimo. To naj bi bila dobra popotnica za srečo. Simbol leta
bo cvetoče drevo, kaznovana
bo lenobnost, vsi, ki bodo
delali na sebi, pa bodo dobili nagrado. „Duhovno razviti
modreci vedo, da nam nebo
in planeti vedno dajo tisto,
kar je v načrtu. Leto bo tudi v
smislu duhovne preobrazbe,
ki pa je predvsem zavedanje,
da nismo samo telesna, am-

Kopenhagen  Model evropskega parlamenta

Ljutomerčani v slovenski delegaciji
Od 29. oktobra do 5. novembra 2016 je na Danskem potekala že 45. mednarodna konferenca Modela evropskega parlamenta.
V petčlanski slovenski delegaciji, ki se je udeležila za-

potekala na Univerzi Kopenhagen, zaključna generalna

v pričakovanju okrepljene
vloge mlade generacije Evro-
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pak tudi duhovna bitja. Okoli
sebe imamo svet nevidnih
energij, ki jih lahko občutimo. Pravilno bo, da mnogi
naredijo korak naprej in to bo
tisto, kar bo dobra in ugodna
popotnica za srečo in seveda
sledi tudi nagrada. Leto 2017
bo zelo zaznamovalo dejstvo,
da smo drug drugemu darilo
in da smo nujno potrebni za

osebno rast. Seveda si bomo
morali priznati, da z darili nismo vedno zadovoljni, lahko
nam ni všeč papir, velikost ali
pa nekaj čisto tretjega – toda
vsi se veselimo. Uspehi čakajo
tiste ljudi, ki si bodo zaupali v
popolnosti. Daleč v ospredju
bo tudi intuicija in modro je,
da naredite tisto, kar čutite.
Potreba po pohvali bo močna

in iskana – dobro pa jo je prejeti tedaj, ko neko delo opraviš
dobro. Marec in april bosta v
znamenju retrogradne Venere (ki se bo gledano z Zemlje
premikala navidezno nazaj po
nebesnem nebu) kar pomeni,
da bodo na preizkušnji odnosi, predvsem tisti, ki niso na
zdravi osnovi in potrebujejo
še malo piljenja,“ poudarja
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Šink. Ob tem izpostavlja ljubezen kot tisto, ki vedno prinese
nekaj uporabnega.
Posebej unikatno naj bi bilo
poletje 2017. Veliko naj bi ponudilo priložnosti za razvijanje lastne ustvarjalnosti. Jeseni pa bo izpostavljen pomen
pomoči drugim.
„Nagradite svoje življenje s
tistimi znanji in vrednotami,
ki si jih želite. Istočasno pa je
ključno, da sprejmete sebe in
zaživite svobodno v svojih mislih. Celo leto bodo v ospredju
plemenitost, dostojanstvo in
pomoč ljudem v stiski. Začnite pa leto z nasmehom in tako
bo tudi zaključek pozitiven.
Ne smemo biti več odvisni od
informacij, ki jih zasledimo v
medijih, ampak se odločimo,
kaj je dobro za nas in kaj lahko spremenimo zase. Dela pri
sebi pa ne zmanjka, dokler
se koledarsko leto ne konča.
Krog usode se na srečo vrti
in enkrat si spodaj in pride
čas, ko si zgoraj – to je naravni
zakon. Osebno si prizadevam,
da tisto, kar učim druge, živim
tudi sam, seveda ne gre vedno, toda kjer je volja, je pot,“
zaključuje Šink, ki poudarja,
da bo tako kot vsako tudi leto
2017 odvisno od vsakega posameznika. Pa vendar namig: v
ospredju bo številka deset, ki
predstavlja kolo sreče.
Dženana Kmetec

Horoskop 2017
Oven

Lev

Uspehi se bodo nadaljevali drug za drugim, predvsem
na področju dela in ljubezni.
Čas prinaša samostojnost in
odkriti morate, kaj je tisto,
kar vas veseli in osreči. Naklonjenost planetov prinaša
paleto novih znanj in odkrivanje vam neznanih obzorij.

Simbol leta bo ognjeno
srce. Vnaprej si boste morali
določiti meje in pravila igre.
Ključno vlogo bo igrala pomembnost in tako ali drugače boste znali opozoriti nase.
Na delovnem mestu bo prelomnica. Imeli pa boste pomembne kontakte s tujino.
Duhovna preobrazba.

Bik
Ključ do uspeha bo, da si
boste določili osebne meje
in pravila igre. Odpravili se
boste predvsem po daljši
poti in boste za to nagrajeni.
V ljubezni bodo mnogi našli
srečo. Ločiti bodo morali, katere informacije vam bodo v
oporo in katere breme.

Devica
Naredili boste osebno analizo in se na odločen način
postavili zase. Prelomnica vas
bo čakala v pogledu denarja
in raziskovanja. Odločitve, ki
bodo sprejete v prvi polovici
leta, bodo imele navdih in
ugodne priložnosti.

Dvojčka

Tehtnica

Odkritosrčnost vam bo
prišla prav v odnosih. Okrepili boste predvsem zaupanje in določiti tiste iztočnice, ki vam bodo v pomoč in
oporo. Odkriti morate svoje
prave vrednote in jih nadgraditi. V ljubezni boste morali
ugotoviti, kaj vas osrečuje.

Stopili boste v ospredje in
v letu, ki je pred vami, napredovali na osebni in duhovni
ravni. Zvezde vam bodo naklonjene v pogledu službe.
Seveda pa se boste morali
potruditi in slediti svojemu
srcu. Srečno roko boste imeli v ljubezni, prednost pa bo,
da se boste znali prilagoditi.

Rak
Sreča se skriva v globini
srca. Stopiti bo treba korak
naprej in se ločiti od preteklosti. Odkrito se boste
morali pogovoriti in najti
tiste projekte, ki vam bodo v
pomoč. Naklonjena vam bo
oseba nasprotnega spola. V
ljubezni bo čas za romantiko. Izpolnila se vam bo srčna
želja.

Škorpijon
Notranja moč in volja vam
bosta v pomoč in oporo. Notranje se morate osvoboditi
in najti alternativo. Ljubezen vam bo predstavljala sol
in aroma življenja. Notranji
nemir, ki vas bo spremljal,
boste premagali skozi delo.
Pozitivne misli bodo prinesle ravnovesje in skladnost.
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Strelec
Določiti si boste morali
meje in pravila igre. Zadeve
se bodo odvijale po pričakovani poti. Dejstvo je, da
boste morali stopiti korak
naprej in zaživeti svoje sanje. Za osebno svobodo se
bo veljalo boriti. V ljubezni
pa morate slediti glasu srca.
Sreča se skriva na strani pogumnih.

Kozorog

Vodnar

Ribi

Umiriti bo treba misli
in slediti tistim razpotjem,
ki se bodo pokazala. Leto
v sebi skriva ustvarjalnost
in mnogo dobrih iztočnic.
Usmerite svoje misli in dogodki se bodo zavrteli v
vašo korist. Odkrito se boste
morali pogovoriti in si določene občutke tudi zapisati.

Poglobili se boste v dejavnosti, ki temeljijo na predanosti. Imeli boste možnost
izbire. Po zvezdnih namigih
bo to leto zaključkov. Odprite svoje srce in našla se bo
neka nova pot. V ljubezni vas
bo spremljala romantika in
na delovnem mestu paleta
novih priložnosti.

Hrepeneli boste po čustveni varnosti. Zadeve se bodo
obrnile v nepričakovano
smer. Obstaja možnost, da
najdete tisto, kar iščete. Duhovna pot bo šla skozi prizmo odnosov in sodelovanja.
Štele bodo harmonične misli,
ki bodo ključ do popolnosti.
Hitite počasi, toda odločno.

Gornja Radgona  Na obisku obrambna ministrica

Zahvala Radgončanom
Andreja Katič si je v Gornji Radgoni ogledala tudi podjetje Rosenbauer in se seznanila z
delom PGD Gornja Radgona.
Ministrica za obrambo Andreja Katič je obiskala Gornjo
Radgono, kjer se je sestala z
radgonskim županom Stanislavom Rojkom tamkajšnjim
podžupanom Robertom Žinkovičem ter direktorjem občinske uprave Vladimirjem
Maukom. Kot je dejala Katičeva, je bilo srečanje z radgonskim županom načrtovano že
po begunsko-migrantski krizi,
pa do njega zaradi številnih
obveznosti ni prišlo prej. Želela se je namreč osebno za-

za zaščito in reševanje (URSZR) Darkom Butom obiskala
hitrorastoče radgonsko podjetje Rosenbauer, sicer del
istoimenskega koncerna, in
Prostovoljno gasilsko društvo
(PGD) Gornja Radgona. Kot
je povedal ob obisku Katičeve direktor podjetja Rosenbauer Marjan Cvikl, je njihovo
podjetje s sto zaposlenimi
letos ustvarilo približno 14
milijonov evrov prometa, kar
je več kot 5 milijonov več kot
v letu 2015. Čeprav se podje-

nja Radgona Tomaž Munda,
predsednik Gasilske zveze
(GZ) Gornja Radgona Peter
Cvetkovič in vodja enote gasilskih potapljačev GA PO RA
Marko Šajnovič so predstavili
svoje delo ter razkazali prostore in opremo društva. Ob
tej priložnosti se je posebej
predstavila enota gasilskih potapljačev Gornje Radgone GA
PO RA, ki je letos zaznamovala 40-letnico delovanja. GA
PO RA deluje pod okriljem
GZ Gornja Radgona in je ena

