
Izhodišča 

Tečajni prasili ustvarjata elektromagnetno (EM) valovanje, sevanje, ki prežema vsa bitja in žitje v 
vesolju. To védenje je razširjeno in upoštevano v vzhodnjaški modrosti, zahodna znanost pa ga 
spoznava šele v zadnjih desetletjih (glej novodobna gibanja) in ga zelo počasi priznava. Vtis je, 
da se to počne namerno. 

V starodavni kitajski modrosti se vseprisotno EM-valovanje imenuje či ali qi, po korejsko je 
gi, po japonsko ki, v indijščini je prana, v hebrejšini ra, krščanstvo pa govori o svetem duhu. So-
dobno se imenuje življenjska sila oziroma moč, ki jo zahodnjaška znanost pripisuje kemičnim re-
akcijam in merljivim vidnim fizikalnih dogajanjem. Večine šibkega elektromagnetizma v prirodi pa 
zahodnjaška znanost ne pozna oziroma ne upošteva. Govorim o EM-valovanju ozračja, saj nje-
gove premene vplivajo na zdravje ljudi, njihovo počutje in vsakodnevno delovanje, usmerjajo dru-
žbena dogajanja in porajajo nove smeri v umetnosti. 

Delovanje prasil se na Zemlji nenehno udejanja v nevidnem elektromagnetizmu ozračja, 
vremenu in letnih časih ter s tem povezuje gmotno plat žitja na Zemlji z nesnovnimi svetovi. Po-
temtakem je samoumevno, da EM-premene ozračja določajo tudi začetek naravnega novega 
leta – to je pomlad na severni polobli in jesen na južni). 

 

Vesoljni prasili (sila nebes in Zemlje) 

Elektromagnetno valovanje tečajnih prasil poraja vse snovne in nesnovne pojave. Na planetu 
Zemlja ju zaznavamo kot ognjeno moč neba in vodno moč Zemlje. V modrosti starodavnih ljud-
stev ju predstavljata simbola ▲ (nebesna prasila) in ▼ (Zemljina prasila).  
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Dotični prasili sta si tečajno nasprotni, enako tudi njune značilnosti; recimo: 
 
 Nebesa, globoko nebo (ognjena prasila):  Planet Zemlja (vodna prasila): 

- svetlo, dnevna svetloba    - temno, nočna tema 
- vroče  in suho     - hladno in mokro 
- moški spol      - ženski spol 
- poletje, pozno poletje  in jesen   - zima in pomlad 
- hitro gibanje in navzven    - počasno gibanje in navznoter 
- navzdolnja in krčilna moč    - vzdolžno-vzhajalna in širilna moč 
- zgoščanje, krčenje in osnavljanje   - razpuščanje, širjenje in poduhovljanje  
- otrdevanje      - mehčanje 
- nezmernost in ognjevitost    - odmerjenost in prilagodljivost 
- se hitro širi in postaja notranje puhlo  - se počasi širi in ostaja notranje čvrsto 
- grenko      - slano 

 - vnanja krepkost telesa    - vnanja mehkost telesa 
 - hrana, ki greje telo in ga krepi   - hrana, ki sveži telo in ga sprošča  
 - jangno (v starodavni daljnovzhodni modrosti) - jinje (v starodavni vzhodnjaški modrosti) 
 
Prisotni sta v vseh pojavih; najboljše je njuno ravnovesje oziroma uravnano delovanje. Posoški 
staroverci so delovanje obeh prasili v vseh pojavih imenovali nikrmana, kristjani mu rečejo bog, 
muslimani alah, Indijci višnu, Kitajci tao, Japonci do ... 
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Skrajno stanje ene prasile včasih hitro preide v svoje tečajno nasprotje; tak primer so eks-
plozija (močna ognjena sila, ki ji sledi zračni srk proti žarišču eksplozije), potres, izbruh ognjenika 
in močni vremenski pojavi.  

Najpogosteje se v prirodi postopno krepi ali slabi ena ali druga prasila. Vsakodnevno se 
prasili mehko prelivata druga v drugo; glej prehajanje dneva v noč in obratno ter menjavanje let-
nih časov čez celo leto. Delovanje slednjih je ponazorjeno in s sprispodobami prikazano spodaj. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna stanja elektromagnetnega valovanja in njihovo medsebojno vplivanje 

 
 
Trikotnička ne kažeta smeri delovanja obeh prasil s smislu puščic, marveč ponazarjata izlivanje, 
sevanje, prežemanje. Za več o delih dneva glej sestavek Naravna obdobja dneva, o letnih časih 
pa Nevidne naravne moči, letni časi in ljudsko izročilo. 
 Zgoraj prikazano delovanje nevidnih moči se v kitajski astrologiji in vedi o urejanju prosto-
ra (fengšuju) pripisuje štirim »elementom«, ki se povezujejo s štirimi stranmi neba, vendar je v 
resnici možnih premen pet (glej spodaj): 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://megalitskaslovenija.si/2021/04/21/naravna-obdobja-dneva/
https://megalitskaslovenija.si/2021/01/02/nevidne-naravne-sile-letni-casi-in-ljudsko-izrocilo/
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Levi kompas prikazuje na glavo obrnjeno postavitev strani neba, da se skladajo z zgornjim pen-
tagramom letnih časov. Kompas na sredi prikazuje pet možnih smeri gibanja oziroma položajev; 
kdor ostaja na mestu, nima potrebe po spremembi, saj je peta »smer« skladna z ravnovesjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zaporedju arabskih števk stoji 5 točno na sredi; simbolno je njena naravna moč ohranjanje 
ravnovesja. Kot taka je petica zlata vredna. Zato ni naključje, da se zlato od nekdaj tako ceni; 
njegov atomski ustroj se namreč povsem sklada z izgledom Davidovega ščita. 

 

 

 
 

 

Davidov ščit s petico kot simbolom ravnovesja se enačita z ustrojem 

atom zlata (v arabščini merkaba, telo z umirjevalnim sevanjem).
 

 
 
Zgornje pojasnjuje, da je zlato najbolj cenjena žlahtna kovina zaradi njegove umirjevalne, ravno-
vesne moči. Med drugim se sklada z vlogo želodčne čakre v telesu, saj imata enako frekvenco. 
 
 

Starodavno svetoslovje, astrologija in devet EM-kakovosti ozračja1 

Zgodovinsko ozadje. Starodavni ljudje so bili tesno povezani z naravo, zato so dobro zaznavali 
in dojemali njene nevidne moči, to je EM-sevanje. Dojeli so, da je plod vzajemnega sevanja ve-
solja od zgoraj (tj. neba, nebes) in od spodaj (planeta Zemlja). Tovrstno znanje je bilo razširjeno 
po vsem svetu, a se je zaradi velikih naravnih nesreč po vsej zemeljski obli delno pozabilo.  
 Po tem času, pred 10.000 do 12.000 leti, se je prvotno svetoslovje ohranilo in v različicah 
preživelo v vseh samostojnih starodavnih kulturah. V obliki, najbližji izvorni, se je ohranilo na 
Daljnem vzhodu. Ves potek je zabeležen v starodavnih zgodovinskih listinah na Japonskem in 
Kitajskem. 
 Po legendi so bili v starodavni Kitajski trije veliki cesarji, ki so vsi prispevali k razumevanju 
vesoljnega reda. Prvi cesar, Fu Si, je zaslužen za prvo jezikovno izrazje o jini in jangu z opisom 
njunega medsebojnega delovanja in spreminjanja vseh stvari. Obe tečajni težnji je ponazoril s 
črto: s prekinjeno (- -) jinje dogajanje in z neprekinjeno (–) jangnega; z različnimi sestavami obeh 
znakov pa je ponazoril osem možnih skupkov – trorisnih zložkov (trigramov). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Iz knjige Devetzvezdni ki: predstavitev orientalne astrologije; Kushijev vodnik za ljubezen in razmerja, zdravje in potovanje ter 

kako živeti v 1990-ih. Michio Kushi, Edward Esko in poseben prispevek Gale Jack, FMB, 1995 Lj. 
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Osmerica trorisov
2
 kot osnova Knjige premen in skladnost devetih smeri neba s kolesom življenja 

 

 
 

Kolesasta obeska iz poznobronastodobne arheološke najdbe na 

Kanalskem vrhu
3
: 4-kraki obesek (64 mm v premeru) ponazarja pet 

premen, medtem ko 8-kraki obesek (72 mm) ponazarja kolo življenja; 

na obeh obeskih je poudarjena sredina – ravnovesno stanje.  

 
 
S tem preprostim celostnim naukom je Fu Si lahko natančno opisal prvotna stanja v vseobsega-
jočem krogu spreminjanja, ki obvladuje vse stvari, od atomov do vesoljnih meglic. Združevanje 
osmerice možnih nebesnih vplivov in osmerice možnih Zemljinih vplivov tvori štiriinšestdeset 
šesterorisov (heksagramov) – možnih premen ozračja, ki vplivajo na vsa bitja in žitje. Dotične 
spremembe obravnava Knjiga premen.  
 Drugi znameniti kitajski cesar, Šin No, je to razumevanje razvil naprej; razumevanje jinje-
ga in jangnega delovanja je uporabil v prehrani ter poljedelstvu. 

Tretji cesar, Ko Tej oziroma Rumeni cesar, je to znanje razvil še korak dlje. Dorekel je ra-
zumevanje telesnih meridianov in toka življenjske moči po njih. Sčasoma so se porodile tehnike 
daljnovzhodnega zdravilstva, z akupunkturo in masažo vred. 
 Deset nebesnih vplivov. V velikem toku nebesne prasile, ki na Zemljo prši izmenično z 
večjo in manjšo silo, je pet izrazitih stopenj. Vsaka stopnja gre po vrsti skozi zgodnje in poznejše 
razdobje. Skupaj tvorijo zaporedje desetih različnih stopenj. 
 Dvanajst Zemljinih vplivov. V stalni struji sredobežne sile, ki jo seva Zemlja, so obdob-
ja, ki se pojavljajo v dvanajstdelnem ciklu. Dvanajst stopenj bolj vzdolžne moči oz. Zemljinega 
vpliva in njihova povezanost z dvanajstimi sozvezdji zodiaka so večinoma znani. Stopnje so vza-
jemne tudi s približno dvanajstletnim kroženjem Jupitra okoli Sonca in s ponavljajočimi se cikli 
močnega in šibkega delovanja Sončevih peg. 
 Poleg tega so dotična zodiakova sozvezdja povezana z dvanajsterico glavnih telesnih or-
ganov in njihovimi meridiani, po katerih teče življenska moč. V daljnovzhodnem zdravilstvu ima 
dan dvanajst dveurnih obdobij, ko na posamezene organe in meridiane najbolj vpliva eno izmed 
zodiakovih znamenj, kot tudi dvanajst mesecev v letu z istimi zvezami.  
 Nebesa, Zemlja in človeštvo. Za vsakdanjo rabo so starodavni ljudje dorekli tretjo, lažje 
dojemljivo ureditev, ki združuje obe zgoraj opisani. Med nebesnim in Zemljinim redom obstaja 
človeški red, tako da so pojave razvrstili v smislu nebes, Zemlje in človeštva. Z drugimi beseda-
mi, kakor nebesni in Zemljin vpliv tvorita ozračje, semenčica in jajčece ustvarita zarodek, moški 
in ženska spočneta otroka itn., tako deseterica stopenj razgibane nebesne prasile in dvanajsteri-
ca vej Zemljine nedejavne prasile porajata devet nevidnih elektromagnetnih premen ozračja, ki 
se urejeno ponavljajo. Na starodavnem Daljnem vzhodu se je tretji način imenoval kju sej ki gaku 
(proučevanje kija devetih zvezd). 

Skratka, devet elektromagnetnih kakovosti ozračja je neposredno povezanih z deveterico 
planetov našega osončja. Osem stopenj ozračja je neravnovesnih in jih ponazarjajo trorisi, med-
tem ko je središčni oziroma osni položaj ravnovesna stopnja, zato nima trorisa. Devet stopenj je 
le razdelana peterica osnovnih EM-kakovosti ozračja. 

                                                 
2
 The book of macrobiotics (revised edition): the universal way to health, happiness, and peace. Michio Kushi s pomočjo A. Jacka, 

Japan publications, 1987 Tokijo in New York; 17. str. 
3
 Depo Kanalski Vrh - študija o metalurškem znanju in kovinah na začetku 1. tisočletja pr. n. š. Neva Trampuž Orel in David John 

Heath;  Arheološki vestnik letnik 52. št. 1 (2001). 

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nuk/28804096
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P1NYXVDA
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Planeti našega osončja (od leve): Sonce, Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun 

(iz spletišča, Ameriška uprava za vesolje in aeronavtiko /NASA/) 

 
 

Devet elekromagnetnih kakovosti ozračja (“zvezd”)4 

Najbolj vsestranski starodavni astrološki nauk – proučevanje EM-vplivanja devetih zvezd na ži-
vljenje na Zemlji – temelji na ponavljajoči se deveterici elektromagnetnih kakovostih ozračja. V 
devetih letih in vsakih devet mesecev ter vsakih devet dni se v Zemljinem ozračju urejeno menja-
va devet EM-moči. Izpeljane so iz peterice osnovnih EM-stanj (glej spodnji prikaz).  

 

Skladnost deveterice elektromagnetnih stopenj s peterico osnovnih stanj. 

 
 
Najbolj zunanje planete – Neptun, Uran in Pluton – so sodobni astronomi odkrili šele v zadnjih 
stoletjih, toda pred tisočletji so daljnovzhodni zvezdoslovci dobro poznali vseh devet planetov. 
Ugotovili so, da vsak izmed njih vlada eni EM-kakovosti ozračja. Slednje so tako imenovane zve-
zde. 

Vsaki EM-stopnji je dodeljena številka od 1 do 9, ki so izpeljane iz peterice osnovnih EM-
stanj. Povezave so lahko umljive: najvišja, najbolj dejavna EM-moč je ognjena, torej števka 9, ki 
je najbolj razširjena, jinja. Na tečajno drugi strani je vodna moč kot najnižja, najbolj nedejavna 
EM-moč – zbita števka 1 – ki je tudi najbolj jangna.  

Natančno v sredini med 1 in 9 pa je števka 5 kot najbolj ravnovesna ali vmesna stopnja. 
Razvrščena je kot prstena moč, ker je prst skladna s stanjem ravnovesja. Rodovitna prst potre-
buje svetlobo, vodo, toploto in počitek.  

                                                 
4
 Iz knjige Michia Kushija Devetzvezdni ki ... 

https://orbitaltoday.com/2023/01/01/what-are-the-solar-systems-planets-made-of/
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In kaj potrebuje človek? Za zdravo življenje potrebuje pravšnjo mero svetlobe, vode, to-
plote in nočnega počitka. 

* 

Skratka, planeti našega osončja porajajo devet premen v elektromagnetizmu ozračja, ki nevidno 
vplivajo na vsa bitja in vladajo vsemu žitju na Zemlji. Elektromagnetizem ozračja je nevidna moč 
prirode, ki nevidno učinkuje na vse življenje na našem planetu. 
 
 

Astrologija devetih »zvezd« in tri rojeníce (sojeníce) v našem ljudskem izročilu 

Elektromagnetna kakovost ozračja je odločilno za nrav novorojenca, saj njegov prvi vdih določi 
njegovo nrav in vseživljenjsko usodo. EM-kakovost prvega vdiha namreč najbolj poživi delovanje 
organov z enako frekvenco in jih s tem okrepi. Zato življenjska moč dotičnih organov postane 
vodilna življenjska sila celega telesa, kar se neogibno odraža v človekovi nravi. 

Poleg letne elektromagnetne kakovosti ozračja vdihne novorojenec s prvim vdihom tudi 
EM-kakovost rojstnega meseca. Mesečna rojstna nrav prevladuje v mladosti, pozneje se odraža 
le še v čustvovanju, saj s telesno zrelostjo – v poznih najstniških ali tekom dvajsetih let – prevla-
da glavna nrav.  

V najmanjši meri pa človekovo nrav zaznamuje letni čas rojstva, saj določa le človekovo 
vnanje odzivanje (temperament).  

Letna in mesečna rojstna nrav se lahko razlikujeta ali sta si celo tečajno nasprotni. Zato v 
stiski – čustveni ali kadar človek zboli ter na starost – prevlada njegova tretja nrav.  

Če se odmisli človekov temperament kot odraz letnega časa rojstva, astrologija devetih 
»zvezd« na podlagi rojstnega datuma ločuje tri nravi: glavno, drugotno čustveno in nrav v stiski. 
Skupaj celostno opredeljujejo človekovo nrav: njegove največje moči oz. sposobnosti, šibkosti, 
čustvena nagnenja in doživljanje življenja (usodo). 

Rojeníce oziroma sojeníce. Slovensko ljudsko izročilo jih pozna, in sicer se ob rojstvu 
pojavljajo tri. Za vse tri velja enak pomen (glej e-Slovar slovenskega knjižnega jezika): »rojeníca 
oziroma sojeníca je vsako od treh bajeslovnih bitij, ki otroku ob rojstvu napovedujejo usodo.« 
Torej se je izgubilo védenje o njihovem posamičnem pomenu. 

Ali je možno, da se rojenice (sojenice) iz slovenskega ljudskega izročila skladajo z zgoraj 
opisanimi tremi EM-vplivi iz ozračja, ki s prvim vdihom določijo nrav novorojenca? Ni dokaza o 
njihovi istoznačnosti, a se skladajo po številu – so tri – torej se zelo verjetno skladajo tudi vsebin-
sko. To pojasnjuje, zakaj so rojeníce obenem tudi sojeníce.  
 
 

Dvanajst koledarskih mesecev, elektromagnetizem ozračja in naravno novo leto  

Kot rečeno, v stalni struji sredobežne sile, ki jo seva Zemlja, se obdobja redno ponavljajo v dva-
najstdelnem ciklu. Starodavni modreci so ugotovili, da se letna elektromagnetna kakovost ozra-
čja vsako leto menja 4. svečna (februarja). To je naravni, elektromagnetni začetek novega leta.  

Zakaj je letna EM-premena ozračja odločilna za določanje začetka novega leta? Ker odra-
ža delovanje nebesne in Zemljine prasile v zemeljskem ozračju, premena EM-kakovosti ozračja 
pa odločilno vpliva na vse žitje na Zemlji. Takrat v ozračju na severni polobli začne prevladovati 
pomladna, jinja, torej navzgornja moč (sevanje), na južni polobli pa jesenska, jangna oziroma 
navzdoljna moč (sevanje). 

Zemeljsko ozračje je s svojim elektromagnetizmom uravnalna moč v sveti trojici našega 
planeta – od tu podnaslov Nebesa, Zemlja in človeštvo (ozračje). Devetstopenjske EM-premene 
zemeljskega ozračja se urejeno, skladno z znanimi zakonitostmi, ponavljajo vsakih devet dni, 
devet mesecev, devet let in tudi v 81-letnih obdobjih. Zato vsakemu letu pripada ustrezna elek-
tromagnetna moč ozračja.Vendar velja pomniti, da se EM-leto razlikuje od koledarskega po 
gregorijanskem koledarju, in sicer traja EM-leto od 4. svečna (februarja) do vključno 3. svečna v 
naslednjem letu. 

https://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=rojenica
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EM-sevanja ozračja v letih 1928 - 2026; v ozračju se izmenjujejo celoletne frekvence, ki se v prispodobi 

imenujejo ognjena, prstena, kovinska, drevesna in vodna moč –  od tu ustrezni nazivi za leta. 

 
 
V elektromagnetnem oziru je 2022 v ozračju prevladovala uravnalna oziroma prstena moč, zato 
so se dogajale spremembe, pomembne za naš obstoj. Takšna moč je skladna z vladanjem, poli-
tiko, zgodovino, zdravstvom in zdravjem. 
 Dotični sestavek je nastal v začetku prosinca (jan.) 2023, torej v elektromagnem oziru 
skladno z astrologijo devewtih »zvezd«, njegov nastanek spada še v EM-2022 (traja do vključno 
3. svečna /februarja/ 2023).  

Skratka, v letih, ko je v ozračju uravnalna petiška, rumenoprstena moč (5), se vedno do-
gajajo življenjsko pomembni dogodki, javno in zasebno. 
 
 

Premena celoletne EM-kakovosti  ozračja merodajna za človeštvo 

Za boljšo predstavo dogajanja v ozračju v času premene dodajam prikaz premene 2022-'23. 
 

 
 
 

Uporabnost dotičnega znanja in viri 

Astrologija ozračnih premen. Njen poznavalec zmore predvideti vse, kar je Michio Kushi napi-
sal v naslovu svoje knjižice Devetzvezdni ki: [...] vodnik za ljubezen in razmerja, zdravje in poto-
vanje ter kako živeti v 1990-ih. Angleški izvirnik je izšel 1991, zato naslov govori o takratnem de-
setletju, vendar zadevno znanje omogoča predvidevanje EM-okoliščin tudi v bodoče. 
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Poudarjam, da sem zgoraj predstavil le tiste osnove obravnavanega znanja, ki omogočajo 
utemeljitev starodavnega védenja o svetu, astrologiji človeka in družbe. Namreč opisal nisem niti 
ene nravi in izpustil sem medsebojno (ne)ujemanje določenih nravi, kar je običajno glavna zani-
mivost astrologije za ljudi. Zanemaril sem tudi mesece EMS, povezanost posamičnih EM-obdobij 
s skupinami organov, EM-kakovost posameznih skupin živil – žita, nadzemne in podzemne zele-
njave, sadja, mesa, oreškov idr. – ter še marsikaj … 

S pomočjo astrologije devetih EM-stopenj ozračja vsak lahko spozna svojo nrav in EM-
red, ki vpliva na človekovo sedanjost, prihodnost, zdravje, medčloveške odnose in drugo. Pozna-
vanje osnov nudi razumevanje zakonitosti, ki nevidno tvorijo svet, ga poganjajo in spreminjajo. 
Zato poznavanje sebe omogoča tudi poznavanje sveta. 

Literatura o astrologiji devetih »zvezd« je precej razširjena, vendar malo znana, zato na-
vajam naslove dotičnih virov v nekaj tujih jezikih, kot sledi: 

- (hrvaško) »Astrologija devet zvijezda« 
- (angleško) »Nine (star) ki« ali »9-Ki«  
- (špansko) »El ki de las 9 estrellas« 
- (nemško) »Das neun sterne ki« 
- (italijansko) »Il ki delle nove stelle« 
- (francosko) »Le ki des neuf étoiles« 
- (rusko) »Девять звезд κи« 
- (kitajsko) »Lo šu«, tudi »Feng šuj« idr. 

 

 
Zaključek 

Spoznavanje nevidnih moči prirode in raba njihovih EM-zakonitosti je bistvo ezoterike, gnosticiz-
ma, okultnih ved in hermetizma. Vsi našteti pojmi pomenijo tajno, skrito znanje v smislu, da se 
namerno ohranja njegova nedoumljivost in skrivnostnost.  

Menda je namenjeno le izbrancem, ki morajo biti posvečeni vanj, vendar menim, da je to 
razlaga za lahkoverne. Če sem ga v 1990-ih dojel jaz, običajen človek, ga zmore vsak, ki ga tovr-
stno znanje zanima in se potrudi spoznati ga. 

Vtis je, da se na Zahodu tovrstno znanje skriva pred splošno javnostjo, ker je dragoceno 
in poznavalcu omogoča dojemanje sveta v pravi luči ter tudi predvidevanje bodočih dogajanj, 
javno in zasebno. Tako poučen posameznik lahko ukrepa samostojno in v svoj prid.  

Neodvisnost je dandanes razkošje. Prav zato se verjetno ohranja onesnaženost obravna-
vanega znanja z obiljem bajeslovnega okrasja in sodobnih izmišljotin. S tem se dotično védenje 
načrtno odteguje obči javnosti oz. se ohranja njegova (hermetična) nedostopnost, medtem ko ga 
s pridom koristijo tajne združbe, ki stremijo k prednosti pred občo javnostjo ali celo k njenem nad-
vladovanju. 

Tovrstno védenje priporočam vsakomur, ki želi dojeti svet in njegove zakonitosti, ter seve-
da iskalcem resne astrologije! S tem je povezano tudi razumevanje nevidnih, elektromagnetnih 
moči prirode in začetek naravnega novega leta 4. svečna (februarja). 
 

* * 

Rakek, 08. prosinec (januar) 2023 
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