Astrološka znamenja in
duhovnost 2. del
Oven se trudi najti pot do svojega srca, ki mu odpira vrata blaginje medsebojnih odnosov na poti
srečevanja z vsemi, v katerih najde potrditev svojega razvoja. Je neutruden na poti samorazvoja
in duhovni razvoj mu pomeni vse, ko se spreobrne v svoji notranjosti in iz sebe črpa modrosti
starodavnega sveta. Kot partner je idealen, če mu ne stopimo na prste, ko se odloči narediti
nekaj zase in v sebi najti potrditve svojega samorazvoja. Včasih se ne trudi dovolj, da bi ustvaril
tiste pogoje, ki mu odpirajo vrata notranjega samorazvoja, saj išče napake v drugih, namesto da
v sebi najde napake, ki ga odvračajo od samospoznanja. Samospoznanje je pot, ki nas vodi po
poti modrosti do samega sebe, do sprejemanja svojega življenja in višjega cilja oz. poslanstva v
tem življenju, ki pa ovnu nalaga odgovornost sprejemanja samega sebe v svoji notranji podobi in
ko se sprejme tudi v svoji zunanji podobi, so mu odprta vsa vrata duhovnega razvoja. Včasih
lažje deluje individualno, včasih v harmoniji z drugimi, a vedno v srcu začuti svojo pravo pot, ko
se spreobrne v svoji notranjosti in da na prvo mesto vse prioritete notranjega sprejemanja.
Moški oven se zaobljubi višjim resnicam, ko se sprejme v svoji notranjosti in daje na prvo mesto
vse prioritete notranjega samorazvoja. Ženski oven je prijazna do vseh v svojem samorazvoju,
dokler jo podpirajo na tej poti in ji ne ugovarjajo v njenih spoznanjih. V duhovnem smislu se jim
odpirajo tista vrata, za katerimi jih čaka Božja ljubezen, ko dajo na prvo mesto potrpežljivost in

notranji mir, ki ga sčasoma ustvarijo v sebi, ko se zazrejo vase in v sebi naredijo tiste
spremembe, ki so nujne, da svet sprejmejo takšen kot je, v svoji najboljši izdaji.
Rak je pravi mož poguma, ko se začne sprejemati v svoji notranji podobi in v sebi najde rešitve
svojih vsakdanjih težav, kajti ko se sprejemamo v svoji notranji samopodobi, nam zunanja
samopodoba nakazuje pravo pot sozvočja med notranjo in zunanjo samopodobo, kakor tudi
nakazuje ravnovesje med materialnim in duhovnim razvojem, oz. korakom našega razvoja v
sozvočju z notranjim mirom. Potrudi se v sebi najti tudi tiste aspekte svojega življenja, ki ga
postavljajo na tisto pot, ki mu odpira vrata duhovnega sodelovanja in delovanja tudi širše, saj
ima močne potenciale tudi v sozvočju razvoja z drugimi, ki mu odpirajo nova spoznanja. Ženski
rak rad pooseblja višje resnice, ko se odpre notranji samozavesti in v sebi najde tisto pot, ki jo
osvobaja vseh bremen polpreteklosti in takrat v sebi začuti notranji mir, ki ji odpira blaginjo
notranjega samorazvoja. Moški rak je neutruden popotnik v notranjem razvoju samemu sebi, saj
težko najde timskega partnerja v duhovnem razvoju, dokler se primerja z drugimi oz. se meri po
duhovni razvitosti. Imajo dobre potenciale pri pomoči drugim, pri notranjem uvidu v globino
neke situacije, so pripravljeni pomagati vedno kadar začutijo notranji vpoklic v določeni zadevi
in v sebi najdejo tiste poti oz. rešitve, ki jim na široko odpirajo vrata notranjega samorazvoja in
duhovnega napredka na vseh tistih področjih, ki jih začutijo v svojem srcu. So neutrudni, ko se
razdajajo v višjih ciljih in v sebi začutijo duhovno povezanost z višjimi silami.
Devica v duhovnem smislu ponazarja pot umirjenosti in notranjega miru, ko odkrije pravo pot
zase in v ravnovesju z osebnostnim razvojem, se razvija tudi duhovno. Če se ji upiramo oz.
negiramo njen razvoj, se zna umakniti v svoj svet in se počuti užaljeno, dokler ne premaga
notranja nasprotja. V sebi zna najti moč, ki je potrebna za samorazvoj in iz sebe črpa tista
znanja, ki ji koristijo v vsakdanjem življenju. Upira se spremembam, ki jih ne razume in se razvija
skladno svojimi nazori. Počuti se osamljeno, ko je ne podpiramo na tisti poti, ki ji daje
samozavest in notranji uvid v širšo sliko njenega poslanstva in razvoja na tej poti. Ko v sebi
zaznajo moč potrebnih sprememb, se razvijajo hitreje kakor drugi, saj je njena vera vase
brezpogojna in se znajo postaviti v vrsto tudi ko je treba pomagati drugim. So samozavestne
kadar ne ubirajo bližnjic, ki jih oddaljujejo iz idealne linije njihovega samorazvoja in dajejo
prioritete samemu sebi na poti svojega razvoja, kar je edino pravilno, saj se tako počutijo
cenjene. Moška devica se trudi tudi ugajati drugim na poti notranjega samorazvoja, a zna loćiti
dobro od slabega, kar jih lahko preseneti na njihovi poti in v sebi najdejo pogum za rešitev še
tako nemogočih situacij. Ženska devica hrepeni po ljubezni in zaupanju na poti vase, saj le kadar
je notranje zadovoljna, zna v sebi črpati tisto moč, ki je potrebna da se zoperstavi notranjim
obremenitvam in notranjemu nemiru, ki je prisoten dokler niso notranje samozadostne in
zadovoljne s samim seboj in svojim delom. Njihovi potenciali so različni, od sprejemanja samega
sebe v svoji najboljši izdaji, do razodetja Božje ljubezni v sebi, do notranjega miru ki jih osvobaja
vseh travm davne preteklosti... Znajo se tudi postaviti zase ko se čutijo ogrožene in nim ni tuje

narediti vse kar je v njihovi moči, da uresničijo nek dosežek, ki si ga zadajo kot bistvo svojega
samorazvoja. Notranji mir jim oddaljuje hrepenenje po pohvali izven sebe, ko ga najdejo v sebi,
so neustavljive.
Vodnar je ljubitelj vsega lepega na poti svojega samorazvoja, v sebi čuti in nosi odgovornost, ko
premaga vse notranje vzorce nerazumevanja drugih in vseh, ki jim želijo pomagati na njihovi
poti duhovnega razvoja. Notranje so stabilni, ko se začno zavedati koristnosti svojega razvoja in
svojih potencialov, ki jih razvijajo počasi, v miru notranje samozavesti. Trudijo se biti koristni in
ustrežljivi, ko računajo tudi na svoj napredek. Zunanja samopodoba se velikokrat razlikuje od
notranje, ker se trudijo ugajati drugim oz. se pokazati v drugačni luči, dokler niso sigurni vase oz.
svojo pot njihovega duhovnega samorazvoja. So dobri starši, ko v sebi začutijo koristnost tudi v
globalnem smislu in znajo prenašati svoje modrosti tudi na druge, saj se trudijo narediti svet
lepši, ko ga spoznajo v sebi, v najboljši možni luči. Njegovi potenciali so v pomoči drugim, kadar
se sprejme v svoji notranji samopodobi. Težko se uklanja Božji volji, edino kadar je to nujno oz.
potrebno. Ko sprejme višje cilje svojega življenja oz. svoje poslanstvo, začne uresničevati tisto
pot, ki je za njega najboljša, notranjega razodetja ljubezni v samemu sebi. Ko se ne sprejema v
zunanji podobi, se tudi notranja podoba umika njegovim željam in v duhovnosti lahko deluje
samo v popolni notranji in zunanji samopodobi in notranjemu miru.
Bik se trudi najti pravo pot v sozvočju s svojim partnerjem, kar mu velikokrat ne uspeva, dokler
ne najde prave samozavesti tudi na duhovnem področju. Je skrben partner in zaradi tega želi
napredovati v tandemu, kar včasih ni prava pot, saj mora vsak v sebi začutiti pravo pot in čas
svojega samorazvoja. Pravilno je da partnerja spodbujamo k duhovnemu razvoju, a vsakdo mora
potrebo po tem začutiti v svojem srcu. Če je individualist, se ne počuti izpopolnjenega in išče
prave poti v skupinskem delu. Je bojevnik in se preda svojim čustvom, kadar poskrbi za svojo
notranjo preobrazbo in v sebi čuti potrebne spremembe. Zaznava energijo, ko izpopolni svoje
zaznave v vsakdanjem življenju. Trudi se biti dober oče in mož, ko se sprejme v svoji notranjosti
in to ga osrečuje tudi v duhovnem razvoju. Prava pot za bika je v sozvočju energij, ki jih čuti v
sebi in ne, ko se trudi zadovoljiti ostalim na svoji duhovni poti. Potrebuje pa podporo, ki si jo
zasluži, ko se spreobrne v svoji notranjosti in pomaga ubogim. Potenciali so različni, odvisni od
sprejemanja samega sebe, saj ko se sprejme v svoji notranjosti, zna postaviti meje povsod kjer
so potrebne, da doseže svoj cilj. Uči se ponižnosti, ko se precenjuje na poti osebnega in
duhovnega razvoja, saj ga le ta vrača na pravo pot ljubezni in notranjega samospoznanja. Zna
tudi pomagati drugim, ko se spreobrne v svoji notranjosti in sebi najde mir in takrat se mu prave
poti osebnostnega in duhovnega razvoja odpirajo na široko.
Dvojček v duhovnem razvoju poskrbi najprej zase, potem se začne ozirati za drugimi, če mogoče
potrebujejo njegovo pomoč. Je trden v notranjem razvoju in zna poskrbeti zase, tako v
privatnem življenju, kot duhovnem razvijanju. Kot moški se trudi najti pot, ki ga osvobaja vseh

krivic, kot ženska se potrudi ustreči tudi drugim, da najde notranje zadovoljstvo. Je znak, ki
osvobaja vseh krivic storjenih v preteklosti in vedno najde pravo pot, kadar jo začuti v svojem
srcu. Ni se dobro prepirati z njim o duhovnem razvoju, saj se umakne in včasih zapre vase.
Njegovi potenciali so v sodelovanju, sprejemanju in notranji moči, ki mu odpira vsa vrata
notranjega samorazvoja. Ni zdraviteljska pozicija, edino če se najde v skupinskem delu, lahko
sodeluje v nekaterih projektih v tem kontekstu. Zna ljudi osvobajati vseh preteklih krivic in jih
usmeriti na pravo pot, pot sprejemanja samega sebe v svoji notranji samopodobi. Če ga
omejujemo na poti duhovnega razvoja s svojimi pogledi, se zna umakniti v svoj svet in predeluje
svoje poglede o različnih poteh do istega cilja. Ko si zada neko nalogo, jo lahko
brezkompromisno uresniči samo tako, da da na prvo mesto sodelovanje in pomoč tistim, ki
njegovo pomoč potrebujejo. Dvojček je lahko močna osebnost, ko se v svojem srcu osvobodi
vseh krivic in ko zna odpuščati, saj ravno odpuščanje mu daje notranjo moč in vero v človeštvo.
Zna se seveda tudi postaviti zase, ko v sebi začuti notranjo moč, a pot do nje je dolga, kadar ni
dovolj notranje samozavesti. Na trdnih temeljih mora graditi vse uvide svojih perspektiv, saj
račun brez krčmarja, se mu nikoli ne izide. Je potrpežljiv, ko zaupa vase in pričakuje rezultat v
doglednem času. Če izgubi zaupanje ali potrpljenje, postane nemogoč s svojim prepričevanjem,
saj zna trošiti energijo v prazno, dokler se ne sprejme v svoji notranjosti.
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