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Moj svet skozi astrološko oko 

 

Čutim jih, planete. Čutim tudi Njo – Luno. Vse bolj in bolj sem 

pričela biti pozorna na svoje notranje občutke. Prvi najbolj 

očitni in močni so ob polni in prazni Luni. Kaj se dogaja vmes? 

Ni mi bilo jasno, dokler nisem začela spremljati vsakodnevne 

pozicije planetov in morebitnih vplivov, tako na fizični kot tudi 

psihološki ravni. Prebirati sem začela napovedi znanih astrologov in povezovala svoja občutja z naravo, vplivom, 

vibracijo planetov in obeh svetil. Se opremila z dodatno razlago in razumevanjem s pomočjo tečaja. No potem, pa 

so mi bile stvari bistveno svetlejše in razumljivejše. 

Na poti iskanja sebe nisem odnehala, tako še vedno kopljem rove in globine. Zanima me najgloblja skrivnost moje 

Biti, da lahko, kar se le da, čimbolj izrazim svoje kvalitete. In astrologija je 'orodje' s katerim lahko sprostiš 

marsikateri, brez potrebni pritisk, ki se ustvari z negativnim nabojem čustev za katerega nimaš pojma, zakaj.  

S pomočjo razumevanja svoje rojstne – natalne* astrološke karte, sem dobila navodilo za novo hojo po svoji poti. 

Predvsem pa mi je bil dan ključ, ki je odklenil in mi omogočil prvi korak. Bila sem dolgo v nekem hrčkovim 

kolesju, ki se je vrtel že tako hitro, da ni bilo mogoče izstopiti. Moje misli so se zapletale in pri vsakem koraku 

naprej, me je vrglo dva nazaj. Kako? Bila sem zmedena. Nisem morala več čutiti in ne vedeti ali sem na pravi poti, 

ali je to moja pot, kaj delam narobe? In vpogled v astro natalno karto ti da tudi te smernice ter potrditve.  

Poleg tega sem razkrila tudi vzrok, zakaj imam pri določenih situacijah tako buren odziv, zakaj imam tako 

drugačen pogled oziroma čut do določenih vrednot in tudi na svet, kje so moje prednosti in kje izzivi, zakaj se 

moja ženska v meni tako težko izraža, zakaj dobim poseben občutek pri množici ljudi, kje so moje korenine iz 

katerih se lahko razvije največ modrosti in uspeha, v katero smer usmeriti moje poslanstvo, na kaj moram biti 

pozorna pri partnerstvu, zakaj imam takšen odnos do brata, tudi razumevanje zakaj je obnašanje sina na 

določene momente podoben meni, v kakšnem stanju je bila lastna mati v zadnjem prenatalnem obdobju 

nosečnosti, zakaj takšen odnos z očetom, razumevanje lastnih zdravstvenih težav in še in še. 
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Torej …. 

Astrologija nam pomaga odkriti skriti del sebe, spominja nas, da ne bomo nikoli jabolka, če so nas posadili kot 

hruško. Uči nas tudi, da vse življenjske nesreče izhajajo iz tega, ker smo pozabili, kaj resnično smo.   

Na nas pa je, da si zavihamo rokave, obujemo praktične čevlje ter zgradimo boljšo verzijo Sebe. 

*Kaj je astrološka natalna karta? Je osnovna abeceda astrološke karte in je stanje planetov ob našem rojstvu, ki 

nas vodijo v življenju vsak s svojo zgodbo, na določenih področjih. Dopolnjujejo se z raznimi aspekti, ki nam 

pričarajo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Natalna karta je naš zemljevid in je naša energetska matrica. Iz nje lahko 

razberemo kakšen odnos imamo do nas samih, načine na katerih gojimo medsebojne odnose, kje so naše blokade 

in kateri energetski center je za nas izjemnega pomena, da energija steče v pravo smer naše izvorne vibracije. 

Natalna karta je ključ, ki odpira vrata marsikateri poti, ki je nevidna našim očem. 

To je priložnost, da dobro obvladate tehniko igre. Ne zamudite je. Naučite se hoditi. Pot je dolga. Naj bo tudi lepa. 
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