Astrološka znamenja in
partnerstvo
Je pomembno, da si najdemo partnerja, s katerim se ujemamo tudi po astrološkem znamenju in
podznaku ali je pomembno le to, kar čutimo v svojem srcu?

Prava pot je vedno v povezavi sorodnih duš, ki se prepoznajo, ne glede na znamenje, saj je bistvo v
dopolnjevanju in sprejemanju vsega, kar nas na partnerju moti. To moramo sprejeti in spreminjati
sebe v notranji in zunanji podobi in se postaviti v vrsto, ko je treba partnerju stati ob strani in mu
pomagati, ne glede na karkoli. Ko začutimo podporo tudi sami, je hrepenenje po samovšečnosti
vedno manjše in sposobni smo dati sebe v najboljši notranji in tudi zunanji podobi.

Naš podznak določa notranjo podobo in hrepenenje po sprejemanju vsega, kar oddajamo v svoji
notranji lepoti in izžarevamo v okolico. Naš primarni znak nas kaže v tisti luči, ki si jo želimo, a včasih
se postavljamo na pot trpljenja, jeze, nesprejemanja in vsega, kar nas oddaljuje od samega sebe. Zato
je nujno, da se sprejmemo v svoji notranjosti točno take, kot smo, in se v svoji notranji samopodobi
predstavimo tudi na zunaj. To usklajevanje notranje in zunanje samopodobe je težak pristop do
izgradnje trdne osebnosti, utemeljen na trdnih načelih notranje osebnosti, ki se izžareva v našo
okolico, saj ko se sprejmemo takšne, kot v resnici smo, nam zunanja podoba odpira vsa vrata
sprejemanja naše okolice v celoti.

Kozorog ima ognjeno srce, ljubi vse lepo, kar se mu postavi na pot, v svojem srcu nosi zaklad, ki ga
razdaja samo najbližjim. Njegovo življenje poteka v skrbno načrtovanih smereh in se trudi postati
najboljši, kar je v njegovi moči, da svetu pokaže svojo vdanost. Pokaže čustva, ko je to nujno, drugače
je bolj zaprt vase. Potrudi se najti pot do sebe, ko ga drugi ne razumejo ali sprejemajo v njegovi
samopodobi. Potrudi se biti dober oče ali mati, ko sprejme vse svoje notranje vrline in ko postavi
notranjo samozavest na pravo mesto. Če se ne prepozna v nekem okolju oz. pripadnosti nečemu, se
težko prilagaja in išče svoje poti, ki ga odlikujejo v notranji samopodobi. Če se ne prepozna kot delček
okolice, se izolira od tistih, ki ga ne sprejemajo.

Vodnar ljubi vso lepoto svojega srca, na poti razkazuje svoj pogum in postavlja na prvo mesto tisto,
kar ga sicer oddaljuje od Boga, svojo ošabnost, kadar se v določenih situacijah ne zna kontrolirati.
Drugače je pogumen, a včasih samosvoj, saj nikakor ne najde pot do svojega srca, kadar se odmika
Božji ljubezni v sebi. V sebi mora začutiti moč in moralo, da se sprejme v svoji notranji podobi in čaka
na življenjske priložnosti, ko želi biti uspešen. V družini išče pot samozadovoljstva in notranjega miru.

Ribe so občutljive popotnice v vsakdanjem življenju in se postavijo v vrsto, ko je treba pomagati,
vsakič, ko začutijo notranjo potrebo po varnosti. V vsakdanjem življenju funkcionirajo modro in se
razdajajo v višje dobro. Prava pot poguma jih čaka, ko v sebi ozavestijo svojo moč. Ko začutijo
zaupanje drugih, blestijo v svoji notranji samopodobi. Čakajo na priložnost, da se dokažejo in se
potrudijo tudi v družinskem življenju in se ujemajo z vsemi, ki jih podpirajo na njihovi poti.

Oven nas včasih preseneti s svojo radoživostjo, saj je pogumen v srcu in skop s pohvalami, kadar ni v
centru pozornosti. Prepričan je o svoji popolnosti in pričakuje podporo, ko se razdaja. Včasih je
svojeglav, kadar ni po njegovem, saj misli da se svet ruši, kadar ne čuti podpore. Včasih so trmoglavi
predvsem zaradi notranjega nesprejemanja in iščejo pot do potrditve svojih načel, predvsem izven
sebe. Kot družinski član je ubogljiv, a rabi podporo in sprejemanje na vseh tistih področjih, ki so jim
pomembni v življenju. Počutijo se izdane, če je notranja samopodoba precej drugačna od željenega
vtisa v okolju.
Dvojček ponazarja pot dvoličnosti, kadar ga ne sprejemamo v njegovih posebnostih. Varuje mesto v
srcu za tiste, ki ga ljubijo, in gre po pravi poti poguma, tudi ko ga vsi zapustijo. Kaže pravo pot vsem,
ki so ranjeni v srcu. Trudi se biti dober oče ali mati, ko začuti moč v sebi in daje na prvo mesto tiste
vrednote, ki kažejo njegovo notranjo samopodobo. Včasih se počuti osamljeno ali zapuščeno, če
nima pravih sogovornikov, ki ga podpirajo v njegovem razmišljanju. Včasih ne najde poti do svojega
srca, ker se oddaljuje od smisla življenja in se ukvarja s stvarmi, ki ga ne osrečujejo, ampak samo išče
pozornost drugih.

Bik trmoglavi, ko ga ne razumejo, in se postavlja v vrsto, ko je treba narediti red v sebi, v svoji
notranjosti, ko ga premagajo nizka čustva. Je zaveznik modrosti, ko razume procese svojega
notranjega razvoja. Je trden, ko ga občudujejo, in zna poskrbeti zase, tudi če ga vsi zapustijo. V sebi

vedno najde moč za biti pogumen in trden, ko brani svoja načela. Če ga ne oviramo na njegovi poti
oz. pri njegovih načelih, je zelo trden partner, ki nam pomaga obuditi spomine na lepe trenutke
našega življenja. Včasih se postavi v napačno vrsto in čaka na podporo, ki je ne more biti deležen,
dokler ne uvidi svojih zmot oz. napak v načelih vsakdanjega življenja.

Škorpijon se ne zaveda svoje moči, dokler se ne sprejme v svoji notranji podobi. Je zavetnik miru, ko
ga najde v sebi. Je trden v svoji samozavesti, potrebuje tudi nekaj zahvale in spodbude na svoji poti, a
tradicionalno se upira vsemu slabemu in je pokazatelj novih poti tistim, ki mu sledijo. Zna biti
potrpežljiv in nežen, ko dobi dovolj notranje spodbude v določenem okolju. Če ga ne razumemo, se
raje odmakne, kot da troši svojo energijo v prazno. Zna tudi postaviti ljudi na pravo pot, če mu sledijo
v svojem srcu. Tisti, ki ljubijo škorpijona, poznajo pravo ljubezen, ko razdajo oz. odprejo svoje srce in
ljubijo z vsem srcem.

Rak je vezan na tradicionalne nazore, pošilja svojo ljubezen v skladu s svojimi notranjimi nazori.
Postavi se na prvo mesto, ko začuti ogroženost svojih potencialov in se trudi biti dober družinski član,
ko se loči od navezanosti. Prepoznati mora čut po odgovornosti in najti pot do svojega srca v svoji
notranji samopodobi. Kot družinski član je trden, ko ga sprejemamo v njegovih posebnostih in mu
dopuščamo biti takšen, kot je. Če ga omejujemo, ne bo razumevanja in podpore v vsakdanjem
življenju, takrat ko je le-ta potrebna.

Lev se zaveda svoje moči, ko se prepozna v svoji notranji podobi, in mu ni tuje sebe postaviti na prvo
mesto, dokler v sebi ne vzpostavi družinskega ravnovesja. Potem lažje brzda svoje nagone in se
prepusti družinski idili. Ko se ne prepoznajo v lastni samopodobi, postanejo težavni in se težko
prilagajajo. Če jim dopuščamo, da oddajajo svojo moč, so zelo pohlevni in uživajo v svoji predstavi.

Strelec je pripravljen postoriti vse, kar je v njegovi moči, da najde mesto, ki mu pripada, zada si cilje,
ki jih včasih težko doseže in se postavi v vrsto, ko je treba pomagati nemočnim. Trudi se biti dober
družinski član in išče notranje vrednote v vsakdanjem življenju. Če se potrudi najti notranji mir v sebi,
bo idealen partner vsem, ki iščejo tradicionalne vrednote v vsakdanjem življenju. Če je utrujen od
napačne poti, se začne zapirati vase in v sebi išče smisel stvari, ki jih ne razume.

Devica je tako skrben oče in mož, kakor mati in žena in v vsakdanjem življenju hrepeni po notranji
trdnosti in samozavesti, ki ni prisotna, če jo nekdo omejujuje. Vseeno rabi svobodo svojih notranjih
občutkov in se postavi v vrsto, ko je treba pomagati, kadar cenijo njeno pomoč. Ne išče samohvale,
kadar je notranje zadovoljna in se počuti varno v domačem okolju. Devica je čustvena oz. izraža svoja
čustva, ko jo sprejemamo v njeni notranji samopodobi. Če je ne razumemo, se odmika v svoj svet in
ima svoje razlage določenih načel in dogodkov samih.

Tehtnica je samosvoja v notranjih občutkih lepote in izžareva notranjo moč, ko jo podpirajo tudi
drugi. Trudi se zadovoljiti tudi druge, da postanejo samozavestni in pogumni v vsakdanjem življenju.
Če jih onemogočamo, se znajo postaviti zase, ko so notranje trdne in njihova samozavest temelji na
pravih, trdnih temeljih. Lepota je njihov čar oz. adut v odpiranju tistih vrat, kjer želijo biti uspešni oz.
prepoznavni. Kot družinski člani so včasih problematični, če jih ne podpiramo na tistih področjih, kjer
hrepenijo po pohvali. So občutljive na kritike in se znajo zapreti vase, dokler ne spregledajo bistva
življenja. Hrepenijo po pohvali, a tega ne kažejo na zunaj. Njihova samopodoba dostikrat prinaša
vrline, ki jim je vredno slediti. So prijazne in ustrežljive, dokler jim ne stopimo na rep.
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