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Wprowadzenie do analizy astrologicznej

Przed studiowaniem swojej analizy osobowości proszę uważnie zapoznać się z
poniższym wprowadzeniem. Jest ono bardzo istotne dla dalszego zrozumienia
całego materiału.
Żyjemy w epoce, która nie przywiązuje zbytnio wagi do astrologii. A jednak to
astrologia przez wieki nazywana była Królową Nauk i to ona wytyczyła ścieżki
kolejnym pokoleniom. Nauczono nas lub bardziej zakodowano nam resztki tej
wiedzy w postaci opisu znaku zodiaku, który i tak jest niewłaściwie
rozmieszczony w kalendarzu, a i sam kalendarz również jest błędnie
poprzesuwany. Popularny obecnie podział na dwanaście znaków zodiaków i
towarzyszące temu podziałowi opisy nie oddają w pełni charakteru osoby czy
ścieżek danego człowieka. Podział ten pokazuje jedynie obecność Słońca w
danym znaku. Skupienie się wyłącznie na tym aspekcie to zbyt daleko idące
uproszczenie, które jest tylko częścią ogromnej całości. Słońce bowiem nie
pokazuje jak człowiek myśli, bo to pokazuje Księżyc, a dokładniej rzecz
ujmując Nakszatra. Natomiast osobowość człowieka określa Ascendent.
W Wedyjskim systemie Astrologii, znanym w sanskrycie jako Jyotish jest 27
konstelacji, a nie 12 znaków gwiezdnych, co stanowi podstawę zrozumienia ciał
niebieskich na naszą planetę. Te 27 konstelacji jest znanych jako 27 Nakszatr.
Termin "Nakshatra", po rozbiciu na jego części składowe: - "naks" znaczy
"sky", czyli "niebo" i "shetra" znaczy "region", to tłumaczy się na "Sky Map",
czyli "Mapa Nieba". Inne tłumaczenie uzyskuje się przez: - "naksha" to "map",
czyli "mapa" i "tara" to "star", czyli "gwiazda", a więc Nakshatra to "Star Map",
czyli "Mapa Gwiazd". Oba znaczenia wyraźnie wskazują, że w oczach
starożytnych wedyjskich mędrców to 27 Nakszatr (konstelacji), a nie 12 rashi
(zodiakalnych znaków-gwiezdnych), nakreśla mapę nieba.
Jyotish (Astrologia Wedyjska) bez nakszatr jest tak niekompletna, jak ciało
ludzkie bez oczu. Jeśli Jyotish jest "okiem Wed", to nakszatry są "oczami
Jyotish". Nakszatry stanowią podstawę zrozumienia natywności.
Jak zostało to już wcześniej wspomniane niniejsza analiza bazuje na Astrologii
Wedyjskiej (Jyotish oznacza światło), która w moim odczuciu jest
niezrównanym narzędziem do poznawania siebie, odkrywania własnego
wnętrza oraz odnajdywania swojego kierunku w życiu. Dzięki tej wiedzy można
w bardziej świadomy sposób pokierować swoim życiem oraz podejmować
mądrzejsze decyzje. Zrozumienie wpływu planet w czasie życia właściciela
horoskopu powoduje ogromną zmianę, ponieważ samoświadomość swoich
energii umożliwia wpływanie na swój los i unikanie niepotrzebnych
problemów.
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Ważne, aby właściciel analizy nie traktował jej jako wyroczni, bo są to tylko
tendencje. To, że ktoś ma tendencje do określonych zachowań nie znaczy
jeszcze, że zachowania te się ujawnią. Można je jednak przewidzieć w taki sam
sposób jak można przewidzieć, co ludzie będą robić w dzień, w którym nagle
spadnie ciśnienie i większość z nich zrezygnuje ze swoich planów ze względu
na senność i złe samopoczucie. Już sama świadomość wspomnianych tendencji
otwiera nam umysł na czujną obserwację. Jeśli tendencje się potwierdzą wiemy o tym wcześniej i możemy zacząć działać.
Analiza wskazuje na tendencje oraz wpływ konkretnych energii, które
towarzyszyły właścicielowi horoskopu w momencie urodzin. Energie te
wpływają również na właściciela analizy również teraz, nie tylko podczas
urodzenia. Urodziliśmy się ze zdeterminowanym zestawem tendencji. Można
powiedzieć, że w momencie naszego pierwszego oddechu, został zrobiony
snapshot, czy po prostu zdjęcie obecnej na tamtą chwilę Mapy Gwiazd czy
Nieba.
Dzięki analizie dowiadujemy się czego możemy się spodziewać oraz jak w
bardziej świadomy i mądry sposób pokierować swoim życiem. Możemy
również zaoszczędzić wiele energii poprzez podążanie w zgodzie z kierunkiem
duszy. Nie znając swoich energii możemy często popełniać te same błędy bez
wyciągania wniosków, ale jak już te energie poznamy to nie musimy tych
błędów powielać, a co za tym idzie możemy szybciej się rozwijać.
Musimy jednak pamiętać, że człowiek ma wolną wolę i mimo, że ma konkretną
energię, cechy i tendencje, to i tak może wybrać w jaki sposób chce życia
doświadczać. Istota ludzka ma w sobie ogromną moc, szczególnie wtedy, kiedy
jest samoświadoma. Takiej jednostki nie sposób skontrolować czy ją
zmanipulować.
Świadomość jest naszą największą bronią, dlatego tak istotne jest
samopoznanie. Świadomość działa jak światło, dlatego jak uświadamiamy
sobie na przykład jakie są nasze trudniejsze obszary do przepracowania w tym
wcieleniu, to przestają one nas aż tak bardzo zasilać i możemy w świadomy
sposób nad nimi pracować.
Natomiast podejmując konkretne kroki w tym wcieleniu za pomocą dyscypliny
i samokontroli możemy zapracować sobie na lepsze kolejne wcielenie lub
nawet wyzwolić się z cyklu życia i śmierci, a w konsekwencji wznieść się do
Wyższych Sfer bez ciała fizycznego, wolni od starości, chorób czy cierpienia.
To wszystko zależy od naszej postawy, naszego postępowania, mowy i
stosunku do siebie oraz otaczającego nas Wszechświata. Taką pracę należy
wykonać w tym wcieleniu i w pewnym sensie zapracować sobie na lepsze życie
już teraz.
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Jeśli chcemy prawdziwej przyjemności już w tym obecnym życiu, musimy
poznać lepiej siebie oraz otaczający nas świat. Życie człowieka jest niezwykłą
okazją i warto z niej skorzystać, aby ewoluować. Taka analiza nakreśla nam
kierunek, aby jak najlepiej wykorzystać czas dany nam tutaj na Ziemi.
Inwestycja w analizę astrologiczną, może okazać się najlepszą w Twoim życiu.
Jednym z aspektów tej analizy jest rozpoznanie jaki kierunek w tym życiu
obrała nasza dusza, aby w tym życiu go doświadczyć. Doświadczyć, zrozumieć,
a następnie przyswoić do dalszej ewolucji. Kierunek ten wyznacza Rahu - to
sektor, którego nie znamy i dlatego chcemy poznać. Jeśli idziemy zgodnie z
tym kierunkiem, choć będą to dla nas rzeczy nowe, a czasami zupełnie
nieznane, to i tak do końca życia energia Rahu będzie nas wspierać. Idąc
zgodnie z kierunkiem pokazanym przez Rahu, świat zewnętrzny i inni ludzie
również rozpoznają w tym zgodność i będą nas wzmacniać w obranej ścieżce.
W opozycji do Rahu stoi Ketu, które z kolei wskazuje nam nasz karmiczny
ogon, wiedzę z poprzedniego życia, to co już znamy i to, co mamy w swojej
podświadomości. Ludzie, którzy mają Ketu w danym domu/sektorze często nie
muszą kończyć żadnych wyższych uczelni w tym właśnie kierunku, którym
zawiaduje ten dom/sektor. Ludzie ci mają już wiedzę, umiejętności, a nawet
swojego rodzaju spryt w danej dziedzinie, choć w tym życiu się tego nie uczyli.
Ketu w związku z tym często blokuje i hamuje nasz właściwy rozwój, ponieważ
człowiek czuje, że coś zna, dlatego chce robić to samo również w tym życiu.
Jednak dusza tego nie chce i dochodzi do frustracji i braku satysfakcji, a
czasami miotania się pomiędzy tym, co znam, a tym, co jest moją właściwą
ścieżką.
Jak wszędzie, tak i tutaj, ważna jest równowaga. Można korzystać z cech, które
wskazuje Ketu, ale zawsze trzeba mieć też świadomość, gdzie jest kierunek,
który sami wybraliśmy, aby go doświadczać (Rahu).
Wpływów jest bardzo dużo i proszę traktować je jako pojedyncze tendencje,
które mogą wystąpić w różnym okresie życia i nawet, jeśli do tej pory one nie
wystąpiły to nie znaczy, że nigdy już ich nie doświadczymy. Uważne
zapoznanie się z analizą astrologiczną zwiększa naszą świadomość, umożliwia
działanie w odpowiednich kierunkach i w zgodzie z planem duszy przy
wykorzystaniu wspierających doświadczeń przeszłych wcieleń. To my
jesteśmy władcami swojego losu i to od nas zależy na ile to sobie
uświadomimy. A świadomość i zakodowanie tego w podświadomości to
prawdziwy klucz do zmiany życia na lepsze.
Zapraszam do obszernej i wielopoziomowej analizy, a po wnikliwym
przeczytaniu bardzo istotna będzie nasza wspólna konsultacja, o czym
przypominam na ostatniej stronie. Podczas konsultacji będziemy mogli
wszystko omówić i ewentualnie skupić się bardziej na którymś z obszarów.
Dariusz Lipka
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Zestawienie danych Twojego horoskopu wraz z objaśnieniami

Astrologia
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Astrologia Wedyjska
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Ardra (Bliźnięta)
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Ascendent - to Twoja osobowość, która jest najważniejsza. Niezależnie od
tego, jaka jest osobowość tego znaku, będziesz miał tę osobowość. W
Astrologii Zachodniej to znak Słońca był osobowością, ale to Ascendent jest
osobowością. Jest to Twoja platforma, Twoje ciało, które ma służyć ewolucji.
Ascendent zawsze znajduje się w 1. domu, dlatego 1. dom jest Twoim
najpomyślniejszym domem. Centrum Twojego wykresu. Jest zawsze na Twoją
korzyść dla każdego impulsu ewolucyjnego. Cały horoskop jest na nim
zbudowany. Oprócz osobowości jest to również nasze ciało fizyczne, wygląd
zewnętrzy, forma. Jest głównym filtrem przez który przechodzi każdy znak.
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Słońce - wskazuje na pole, obszar, sferę, w którym mocno będziemy stąpać i
czuć się pewnie. Słońce to światło, dlatego obszar, w którym znajduje się
Słońce daje nam jasność. Reprezentuje naszą duszę, witalność, moc, dumę,
ego, niezależność, ambicję, wewnętrzną motywację, ojca czy autorytet.
Ustawienie Słońca podczas urodzenia może wskazać na nasze prawdziwe
pragnienie duszy, ponieważ Słońce jest w Astrologii Wedyjskiej naturalną
planetą duszy (Atmakaraka)

Księżyc - to nasz umysł i charakter. Wskazuje jak myślimy oraz w jaki sposób
funkcjonuje nasz umysł. Księżyc jest magazynem naszej karmy. Jest bardzo
ważny w analizie. Księżyc jest też najszybciej poruszającym się ciałem
niebieskim.
Są osoby, u których ascendent daje większościowy opis osobowości, lecz
musimy pamiętać, że każdy człowiek to osobny przypadek. Opis samego
Słońca w znaku (tzw. zodiak) czy też opis wyłącznie konstelacji Księżycowej
lub opis tylko Ascendentu nie daje pełnego, dokładnego obrazu, a pokazuje
jedynie mocne tendencje i kierunek energii w danym obszarze. Należy
rozpatrywać te trzy aspekty łącznie. Zodiak (Słońce), Księżyc i Ascendent.
Każdy człowiek korzysta bardziej lub mniej z każdego z tych układów, dlatego
powinien odszukać swój potencjał z czym najbardziej rezonuje łącząc te trzy
aspekty.
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Wedyjska konstelacja księżycowa

3. Krittika 26°40' Baran - 10°00' Byk
Jesteśmy przyzwyczajeni do Astrologii Zachodniej i do opisów, które
zaczynają się od charakterystyki osoby ze Słońcem w danym znaku, ale w
związku z tym, że jest to analiza zgodna z Astrologią Wedyjską zaczynamy cały
opis nie od Słońca, a od Księżyca, który ma dominujące znaczenie w tym
nurcie astrologicznym. Przed opisem konstelacji znajdują się cztery grafiki pierwsze trzy symbolizują Twoją nakszatrę - znak księżycowy, a ostatnia,
czwarta grafika rozmieszczenie jej na niebie. W związku z tym, że Twój
Ascendent (osobowość) i Twój Księżyc (umysł) jest w tym samym położeniu
został zastosowany jeden opis, dla tych dwóch aspektów.

prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

8 | strona

prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

9 | strona

W Twoim przypadku nakszatra Krittika znajduje się w znaku Byka, zarówno w
konstelacji Księżycowej jak i na Ascendencie oraz tej samej 4. padzie
(ćwiartce).
Na Niebie:
Krittika, nasienie energii słonecznej, jest reprezentowana na firmamencie
niebieskim przez dobrze znaną grupę siedmiu jasnych gwiazd, skupionych
razem w gromadzie gwiazd Plejady. Starożytni wedyjscy mędrcy widzieli te
siedem gwiazd jako tworzące naszyjnik i przywiązywali ogromną wagę do ich
roli w sprawach galaktycznych. Gwiazdy te znane są we współczesnej
astronomii jako 27-Tauri (Atlas), Eta-Tauri (Alcyone), 23-Tauri (Merope), 17Tauri (Electra), 28-Tauri (Pleione), 19-Tauri (Taygeta) i 20-Tauri (Maia).
Alcyone jest najjaśniejsza w tej grupie, z jasnością 2,88. Gwiazdy te są bardzo
dobrze widoczne na nocnym niebie ze względu na ich bliskie sąsiedztwo, to
jest ich wyjątkowość. Aby zlokalizować te gwiazdy na nocnym niebie, należy
skupić się na obszarze na prawo od jasnej gwiazdy Alfa-Tauri (Aldebaran,
należący do kolejnego asteryzmu, Rohini).
Nazwa:
"Krittika" oznacza po prostu "Ten, który tnie" lub w liczbie mnogiej "Tnący".
Ta prosta i bezpośrednia nazwa jest bardzo zgodna z zasadniczą jakością tego
asteryzmu. Jak dowiemy się później, asteryzm ten jest związany z "siedmioma
Krittika" (lub siedmioma żonami) siedmiu głównych mędrców, którzy zajmują
się sprawami naszej galaktyki.
Symbol:
Jej głównym symbolem jest siekiera, brzytwa lub inne narzędzie o ostrych
krawędziach, takie jak ostrze czy nóż. Symbolika ta w oczywisty sposób wiąże
się z jej nazwą, która oznacza cięcie i penetrację. Wszystkie ostre narzędzia
mogą być używane zarówno do celów konstruktywnych, jak i destrukcyjnych.
Nóż, na przykład, może być użyty do krojenia warzyw lub zranienia kogoś. W
ten sam sposób penetracja Krittiki może być używana do przecinania
powierzchownych warstw funkcjonowania umysłowego i emocjonalnego. Z
drugiej strony, może być użyta do wyrządzenia krzywdy z powodu gniewu lub
wrogości. W niektórych przypadkach jej destrukcyjny aspekt jest
konstruktywny z uniwersalnego punktu widzenia, zwłaszcza gdy ci, którzy
znajdują się na końcu ostrza, są skrzywieni lub źli.
prawdziwajoga.pl | Antek Będowski
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Innym powszechnie używanym symbolem Krittiki jest płomień. Jak zobaczymy
w następnym rozdziale, wiąże się to z jego związkiem z Agni, władcą elementu
ognia.
Paw jest kolejnym alternatywnym symbolem tej nakshatry. Misternie zdobione
pióra samca pawia odnoszą się do wybujałej, marsowej natury męskiej części
tej nakszatry. Paw jest wybranym pojazdem męskiego bóstwa rządzącego tą
nakszatrą (proszę odnieść się do powyższej grafiki). Kryszna zawsze nosił
pawie pióro na czubku głowy, a jego wczesne życie pod opieką przybranych
rodziców ujawnia istotę tej nakszatry (patrz sekcja Bóstwo).
Bóstwo:
Karttikeya, dowódca niebiańskich sił boskich, jest głównym bóstwem
rządzącym tym asteryzmem. Jest on jednym z najznamienitszych synów Sziwy
i został wychowany przez wspomniane już Krittikas (siedem żon siedmiu
niebiańskich mędrców). Jak widzimy, nazwy "Krittika" i "Karttikeya" mają
wspólne korzenie, co automatycznie sugeruje, że Krittikas są przybranymi
matkami chłopca o imieniu Karttikeya. Tak więc ta nakszatra jest związana z
opieką zastępczą i pielęgnacją wszelkiego rodzaju.
Okoliczności poprzedzające narodziny Kartikkeya, jak wspominają teksty
puraniczne, są następujące:
"W pewnym momencie bogowie stracili całe swoje terytorium na rzecz
demonów i w desperacji poprosili Pana Sziwę o pomoc. Sziwa wyraził swoją
niezdolność do bezpośredniej interwencji, ale obiecał, że spłodzi syna, który
zajmie się ich problemami". Istnieje wiele różnych wersji tego, jak właściwie
narodził się Karttikeya (proszę odnieść się do sekcji ezoterycznej, gdzie
znajduje się wspólna wersja). Jednak wszystkie teksty zgadzają się co do tego,
że został on odesłany do Krittikas (gromada gwiazd Plejady), aby ukryć go
przed demonami. Demony wiedziały, że to dziecko urodziło się po to, by je
zniszczyć, i szukały go wszędzie, by móc je zniszczyć jako pierwsze, gdy było
jeszcze niemowlęciem. Ukryte przed wzrokiem wszystkich, siedem żon
siedmiu Rishi zaopiekowało się Karttikeyą, a gdy tylko osiągnął on wiek
chłopięcy, wypełnił swoje zadanie, niszcząc siły demoniczne i przywracając
bogom niebo"
Z powyższej legendy można zrozumieć całą naturę i działanie Krittiki, o ile
zostanie ona właściwie zrozumiana. Krittika wiąże się z poczuciem
zbliżającego się niebezpieczeństwa, co w konsekwencji prowadzi do skrytości,
odosobnienia i ukrywania się. Odnosi się do opieki i pielęgnowania
czegokolwiek w młodym, delikatnym stanie i to jest powód, dla którego
Księżyc osiąga swoje maksymalne wywyższenie w drugiej padzie tej nakszatry.
Bohaterskie
czyny
Karttikeya
są
odzwierciedlone
również
w
jej
funkcjonowaniu.
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Agni, bóg przewodzący elementowi "ognia" w naturze, jest drugorzędnym
władcą Krittiki. Zaciętość jest zdecydowanie wymagana dla wojowniczej i
militarystycznej natury tej nakszatry, jak sugeruje stanowisko generała wojny
Karttikeya. Symbolikę ognia można tu interpretować na wielu poziomach. Na
poziomie fizycznym reprezentuje on ogień trawienny, który przekształca
spożywane przez nas pożywienie w energię użytkową. To sprawia, że Krittika
jest asteryzmem energicznym i aktywnym fizycznie. Na płaszczyźnie
mentalnej ogień odnosi się do zdolności umysłu do przyswajania nowej
wiedzy. Ogień mentalny nieustannie poszukuje wiedzy i doświadczenia, aby
utrzymać się w stanie palącym. Ta nakszatra odnosi się zatem do ciekawości i
skłonności do zapuszczania się w nieznane obszary.
Na płaszczyźnie astralnej i bardziej subtelnej ogień odnosi się do zasady
oczyszczania w naturze. Spala on karmę z poprzednich żyć, dzięki czemu
można osiągnąć poczucie jedności z pierwotnym twórczym źródłem.
Krittika, na poziomie ezoterycznym, pełni funkcję oczyszczania duszy poprzez
ogień wiedzy i doświadczenia.
Nie wolno nam zapominać o siedmiu żonach siedmiu mędrców, które
reprezentują rzeczywiste gwiazdy tej konstelacji. Krittika jest pół-matczyną
nakshatrą i wszystkie jej matczyne cechy pochodzą od tych siedmiu kobiet. Te
siedem kobiet może być w pewnym sensie postrzegane jako pięć zmysłów,
umysł i świadomość. Ich dziecko, Kartikeya, reprezentuje nieograniczoną
percepcję niewinnego umysłu.
Istnieje wiele legend związanych z przyczynami rozłąki tych żon z ich mężami
(siedmioma niebiańskimi mędrcami). Jedną z tych legend omówimy w części
ezoterycznej. W międzyczasie musimy przyznać, że te siedem żon szkoliło i
edukowało dziecko o nazwie Karttikeya w różnych systemach wiedzy. Fakt ten
ujawnia "edukacyjny" i "instytucjonalny" aspekt Krittiki. Krittika jest rodzajem
niebiańskiego poligonu czy uniwersytetu, gdzie człowiek otrzymuje
wykształcenie niezbędne do realizacji swojego celu życiowego.
Natura & Funkcjonowanie:
Jest oczywiste, że angielskie słowo "critical" czy polskie słowo "krytyczny" ma
swoje korzenie w sanskryckim słowie "Krittika" i to jedno słowo nadaje ton
podstawowej naturze i funkcjonowaniu Krittiki. Przeszywająca jakość Krittiki
nadaje się do krytykowania i szukania wad w ludzkiej naturze. Krittika dąży do
dotarcia do korzeni każdego działania lub sytuacji i w konsekwencji napotyka
wszystkie niedoskonałości, które często znajdują się pomiędzy tym, co
pozorne, a tym, co rzeczywiste. Krittika nie toleruje niedoskonałości,
ponieważ postrzega je jako przeszkody w osiągnięciu swoich zdecydowanie
ustalonych celów.
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Planety umieszczone w Krittika dają ogniste i ostre wybuchy energii. Działają
one w sposób nagły i wybuchowy. Osoby urodzone w Krittika mają
bezpośrednie podejście i nie lubią owijać w bawełnę. Zwykle mają ostre i
dosadne maniery, które często obrażają lub onieśmielają osoby z ich
otoczenia. Należy jednak pamiętać, że tubylcy spod znaku Krittika są dobrzy w
zachowywaniu towarzyskiej gracji i nie zachowują się w sposób ostry przez
cały czas. Robią to tylko wtedy, gdy są pobudzone. Mają skrajny temperament,
ale nie trwa on dłużej niż kilka sekund.
Krittika jest raczej przykładem gniewu Słońca niż gniewu Marsa. Gniew Słońca
nie trwa zbyt długo, podczas gdy gniew Marsa trwa w postawie mścicielskiej.
Król (Słońce) nie musi się długo gniewać, aby wypowiedzieć wojnę, podczas
gdy żołnierze (Mars), którzy faktycznie walczą, potrzebują długotrwałego
gniewu, aby utrzymać swoje zainteresowanie bitwą.
Osoby urodzone w Krittika zazwyczaj ukrywają swoją troskliwą, opiekuńczą i
macierzyńską stronę pod twardą, surową powłoką zewnętrzną. Ogień, pomimo
swojego niebezpiecznego i niszczycielskiego potencjału, gotuje nasze
jedzenie, ogrzewa nas w zimny dzień i pomaga w produkcji większości rzeczy,
których potrzebujemy do wygodnego życia. Innymi słowy, ogień jest tym, co
czyni cywilizację możliwą. Idąc o krok dalej, okazuje się, że ogień Słońca
umożliwia życie na ziemi. Jest to powód, dla którego osoby urodzone w
Krittika są zazwyczaj elementem podtrzymującym życie w ich sferze
społecznej. Lubią wspierać innych wokół siebie poprzez swoje ciepło,
niezależność i siłę woli. W niektórych przypadkach może to być przesadne, a
rezultat jest podobny do rozgotowanego jedzenia. Osoby spod znaku Krittika
mogą zrażać do siebie otoczenie swoim ostrym językiem i charakterem, nawet
jeśli nie mają żadnych złych zamiarów.
W uniwersalnym schemacie rzeczy Krittika odnosi się do "dahana shakti" mocy ciała astralnego do zerwania więzów z ciałem fizycznym. Jej symboliką
jest ciepło na górze i światło na dole. To odnosi Krittikę do wszystkich funkcji
ognia - oczyszczania, gotowania, topienia, formowania itd. Ogień sugeruje
również twórczą potencję tej nakszatry i mówi się, że ma ona silny związek z
Księżycem. W ten sposób Księżyc reprezentuje receptywne pole lub kanał,
przez który może rozwinąć się twórczy potencjał Słońca. Krittika działa tylko
wtedy, gdy ma jakiś kierunek, w którym może podążać i dlatego osoby z tą
nakszatrą, która jest widoczna w ich wykresach, mają szczególny sposób
rozpoczynania i nagłego wybuchania, kiedy ich energia Krittika jest
aktywowana.
Na poziomie duchowym ta nakszatra może zapewnić intensywną świadomość i
daje możliwość poddania się ekstremalnym formom oczyszczenia. Na
poziomie duchowym Krittika jest zawsze oddana przecinaniu swojej drogi
wzdłuż jasnej ścieżki w kierunku rozwoju prawdziwej wewnętrznej natury i
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dlatego zgładzi każdą przeszkodę, wewnętrzną lub zewnętrzną, która blokuje
jej drogę. Kiedy jest silna w natywnym znaku, wskazuje na nagłe
transformacje/wzloty i upadki w życiu.
Sposób Funkcjonowania:
Krittika jest uważana za Aktywną nakshatrę. Jest rzeczą niepodważalną, że
dowódca niebiańskich armii może być tylko aktywny. Bez względu na to, z
której strony spojrzeć na Krittikę, wszystko co można znaleźć to bezustanna
aktywność, czy to w dziedzinie przywództwa, wychowania, edukacji czy walki.
Kasta:
Należy do kasty kapłańskiej lub bramińskiej. Można by się spodziewać, że
Krittika zostanie sklasyfikowany jako kszatrija, biorąc pod uwagę bohaterską,
wojowniczą naturę Karttikeyi. Powodem, dla którego mędrcy postrzegali tę
nakszatrię jako bramińską, jest jej intensywne zaangażowanie w naukę,
wiedzę i edukację. Z natury jest filozoficzna, altruistyczna i troszczy się o
czystość.
Płeć:
Jest to Żeńska nakszatra. Ta klasyfikacja odnosi się oczywiście do
macierzyńskiej natury tej nakszatry, czego przykładem jest siedem żon
siedmiu mędrców.
Części Ciała & Konsytucja Ajurwedyjska:
Biodra, lędźwie i korona głowy to części ciała związane z tą nakszatrą.
Jest to nakszatra głównie "Kapha" (wodnista). Jej jakość kaphy musi wynikać z
jej związku z Wenus, która jest planetą kapha. Fakt, że Księżyc, inna planeta
kapha, znajduje maksymalne wywyższenie w tej nakszatrze, jeszcze bardziej
to podkreśla. Jego bóstwo, Karttikeya, ma mieć lśniące ciało, co jest zwykle
związane z konstytucją kapha.
Kierunek:
Związany jest przede wszystkim z łukiem obejmującym kierunki od wschodu,
południowego wschodu do południa.
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Pady (Ćwiartki):
Każda nakszatra jest podzielona na cztery równe części tzw. pady. Twój
Ascendent oraz Księżyc leży w padzie numer 4 nakszatry Krittika.
Czwarta pada lub ćwiartka tego asteryzmu 6° 40' - 10° 10' Byka znajduje się w
Nawamsie Ryb rządzonej przez Jowisza. Ta ćwiartka ma zdolność do
manifestowania swojej głębokiej wrażliwości na płaszczyźnie materialnej.
Promuje pracę grupową wszelkiego rodzaju w radosny, życzliwy sposób.
Planety tutaj są bardziej kreatywne w sytuacjach grupowych. Jest to ćwiartka
Pushkara navamsa i dlatego wszystkie planety są w stanie przynieść tutaj
dobre rezultaty, również Twój Ascendent oraz Księżyc w tej padzie. Jowisz,
Wenus i Ketu mogą w pełni wykorzystać energie tej ćwiartki, podczas gdy
Merkury jest tu trochę nie w swoim rodzaju.
Zawody:
Krytycy; Menedżerowie; Generałowie i ludzie na stanowiskach kierowniczych;
Zawody techniczne w ogóle; Nauczyciele; Wychowawcy; Zawody związane z
uniwersytetami; Prawnicy; Sędziowie; Chirurdzy; Szermierze; Ludzie, którzy
wytwarzają miecze, noże i inne ostre narzędzia; Kowale; Sztuki kreatywne
związane z wykorzystaniem procesów opartych na ogniu; Jubilerzy i szklarze;
Wszystkie zawody wojskowe; Policja; Strażacy; Eksperci ds. materiałów
wybuchowych; Osoby pracujące w domach dziecka; Zawody związane z
rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków, palenia tytoniu, alkoholizmu,
problemów z wagą; Zawody związane z promowaniem metod i technik
samodoskonalenia lub asertywności; Nauczyciele duchowi, którzy promują
silne środki oczyszczające lub kult związany ze Słońcem lub ogniem; Zawody
związane z ogniem, takie jak tancerze ognia lub ofiary z ognia; Zawodowi
gracze w rzutki lub łucznicy; Fryzjerzy i fryzjerki; Krawcy; Prace wymagające
użycia igieł, takie jak hafciarki lub osoby zajmujące się szczepieniami;
Poszukiwacze złota i górnicy; Kucharze wszelkich odmian; Ci, którzy
wyrabiają przedmioty z gliny, takie jak cegły do budowy domów lub
przedmioty ceramiczne; Wytwórcy pieców; Ci, którzy wyrabiają naczynia
kuchenne lub narzędzia handlowe; Wszystkie zawody wymagające użycia
ognia i ostrych przedmiotów.
Miejsca:
Miejsca o gorącym klimacie; Pustynie i tereny jałowe; Tereny rolnicze;
Hodowle bydła; Łąki; Lasy tropikalne; Obszary wulkaniczne; Bazy wojskowe i
poligony;
Budynki
rządowe;
Uniwersytety;
Ośrodki
rehabilitacyjne;
Sierocińce; Kopalnie w ogólności; Fabryki i obszary przemysłowe używające
ognia w takiej czy innej formie; Kominki, piece, urządzenia grzewcze w
domach; Wszystkie miejsca związane z wyżej wymienionymi zawodami.
prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

15 | strona

Guna (Istota) & Tattwa (Element):
Krittika jest Radżasową nakshatrą ze względu na jej związek z dynamicznymi
cechami, takimi jak indywidualność, projekcja, motywacja, przywództwo i
inicjatywa.
Należy do elementu Ziemi. Nie jest to niespodzianką, ponieważ trzy czwarte
tej nakszatry znajduje się w znaku ziemnym, Byku. Zaciętość tej nakszatry
przejawia się poprzez element ziemi. Jednym ze sposobów na zrozumienie
tego jest postrzeganie Krittiki jako "gotowanego jedzenia". Krittika
reprezentuje całą materię, która w jakiś sposób staje się użyteczna dzięki
działaniu elementu ognia, tak jak jedzenie staje się smaczne dzięki procesowi
podgrzewania.
Gana (Rodzaj):
Jest uważana za Rakshasę lub demoniczną nakshatrę. Jej demoniczność
związana jest z jej zimnokrwistym, bezlitosnym podejściem do aktów
przemocy, takich jak zabijanie itp. Działa zgodnie z zasadą "oko za oko, ząb za
ząb" i zazwyczaj jest bezlitosna.
Orientacja & Usposobienie:
Jest to nakshatra skierowana ku dołowi. Zgodnie ze swoją penetracyjną naturą,
Krittika jest zawsze bardziej zainteresowana tym, co znajduje się pod
powierzchnią. Na bardziej osobistym poziomie, można zauważyć, że ukryta
zaciętość osoby urodzonej w Krittika pozostaje ukryta, chyba że zostanie
sprowokowana przez jakiś zewnętrzny czynnik.
Jest to mieszana nakshatra, tzn. na przemian ostra i miękka. Jej ostrzejsza
strona jest reprezentowana przez Karttikeya, który jako generał niebiańskich
armii oddaje się ostrym działaniom, takim jak ataki, wojny i bitwy. Karttikeya
zazwyczaj używa swojej ostrzejszej strony do celów dowódczych. Jego
łagodniejsza strona odnosi się do opiekuńczych i macierzyńskich cech siedmiu
żon. (Proszę odnieść się do sekcji Bóstwo).
Miesiąc & Dzień Księżycowy:
Odnosi się do pierwszej połowy miesiąca księżycowego Karttika, który zwykle
przypada na koniec października, początek listopada.
Karttika jest również związana z Shashti (szóstym tithi lub dniem) fazą
przybywającą i ubywającą miesięcznego cyklu Księżyca.
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Guna (Istota) & Tattwa (Element):
Krittika jest Radżasową nakshatrą ze względu na jej związek z dynamicznymi
cechami, takimi jak indywidualność, projekcja, motywacja, przywództwo i
inicjatywa.
Pomyślne Aktywności:
Czczenie ognia; Rytuały oczyszczające; Porzucanie starych nawyków; Szybkie
zmiany i nagłe zakończenia; Działania wymagające inicjatywy, odwagi,
zdolności przywódczych i kierowniczych; Podejmowanie ważnych decyzji;
Działania i zainteresowania militarne; Debaty; Bronienie się; Gotowanie;
Szycie i haftowanie; Strzyżenie; Golenie; Wszystkie czynności związane z
użyciem ognia lub ciepła; Wszystkie czynności związane z macierzyństwem i
pielęgnacją; Dobre dla rozpoczynania przedsięwzięć edukacyjnych; Dobre dla
rozpoczynania nowych przedsięwzięć w ogóle; Dobre dla czynności
wymagających poczucia dyskryminacji, uczciwości i szczerości; Bębnienie i
perkusja; Większość czynności jest korzystna w tej nakszatrze.
Aktywności Niepomyślne:
Spotkania towarzyskie; Działania dyplomatyczne; Odpoczynek lub relaks;
Działania związane z wodą.
Władca Planetarny:
Słońce jest głównym władcą tej nakshatry, co daje jej dużo energii,
niezależności i mocy. Władanie Słońca wskazuje na przenikliwy wgląd, dumę,
ambicję i motywację, które charakteryzują Krittikę. Podobnie jak Słońce,
Krittika dąży do swoich celów w sposób prosty i nieugięty. Pierwszy pada jest
rządzony przez Marsa. Połączone energie tych dwóch militarnych sił
sprawiają, że jest ona surowa w swoim podejściu i działaniu. Może
bezwzględnie pokonywać wszelkie przeszkody i wrogów, którzy pojawią się na
jej drodze.
Reszta pad (ćwiartek) jest rządzona przez Wenus. Słońce i Wenus są
naturalnymi wrogami i dlatego Bykowa część Krittiki ma więcej wspólnego z
harmonizowaniem
skrajności
apollińskich
i
dionizyjskich
niż
z
bezsensownym, wojowniczym podejściem. Pomaga to zrozumieć, że w Krittika
energia słoneczna jest silniejsza w porównaniu z energią wenusjańską i to jest
powód, dla którego Księżyc (królowa Słońca w hierarchii planetarnej) zostaje
tutaj wywyższony. Dynamika pomiędzy Słońcem a Wenus nie jest łatwa do
zrozumienia. Wenus jest zwykle opisywana jako ukryty minister lub minister
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Królowej (Księżyca) w hierarchii planetarnej i dlatego związek Króla (Słońca)
z nią jest niejasny. Wenus jednak wnosi miłość, troskę i harmonię do gorącej,
surowej domeny Krittiki, czyniąc ją bardziej zrównoważoną nakshatrą. Słońce
i Wenus są planetami kreatywnymi, które dążą do wiedzy i tworzą rdzeń
funkcjonowania Krittiki.
Słońce/Wenus, koniunkcja Słońce/Mars lub wymiana w horoskopie niosą
energie podobne do Krittiki. Słońce, Mars i Wenus zazwyczaj dają tutaj silne
rezultaty, ale jak zawsze wiele zależy od pady, które zajmują.
Samogłoski & Alfabet:
Czwarta pada lub ćwiartka tego asteryzmu 6° 40' - 10° 00' Byka odpowiada "Ay"
jak w Elliott w języku angielskim.
W sanskrycie alfabet Krittika odpowiada "I", "Oo" i "U". W konsekwencji jej
mantry to "Aeioum Im", "Aeioum Oo" i "Aeioum U".
Typ Seksualny:
Jej zwierzęciem seksualnym jest Owca lub Koza, zwierzę, które jest
postrzegane jako raczej pasywne stworzenie, jednak Baran, zwierzę
symbolizujące znak Barana, jest zdolny do agresji i walki, kiedy jest
pobudzony.
Ezoteryka:
Istnieje wiele historii związanych z narodzinami Karttikeyi. Jedna z nich mówi,
że Karttikeya narodził się w wyniku spermy Sziwy, która spadła na ziemię.
Sziwa może być tu utożsamiany ze Słońcem i pierwotną zasadą męskości w
postaci znaku Barana, podczas gdy ziemia reprezentowana jest przez znak
Byka. Opowieść ta sugeruje zatem mieszanie się tych energii, a Krittika, jak
wiemy, jest nakshatrą, która łączy znaki Barana i Byka, i jest inicjatorem
energii słonecznej. Krittika jest punktem w stworzeniu, w którym element
Ognia przekształca się w element Ziemi.
Gromada gwiazd Plejady, która, jak wiemy, reprezentuje Krittikę na niebie,
była obiektem czci od czasów starożytnych. Jest to miejsce, w którym ma
rzekomo przebywać siedem żon (reprezentowanych przez siedem
najjaśniejszych gwiazd spośród siedemnastu gwiazd wchodzących w skład
gromady Plejady) siedmiu mędrców (reprezentowanych przez siedem gwiazd
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy). Żony te mają być niańkami
młodszego syna Śiwy, Karttikeyi. Karttikeya, jak wiemy, jest bóstwem
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panującym nad planetą Mars. Symbolika ta czyni z Krittiki strażnika i
żywiciela marsjańskiej energii. W rzeczywistości może być postrzegana jako
swego rodzaju kosmiczny uniwersytet, gdzie szkolone są dusze o cechach
głównie marsjańskich. Ten związek z energią marsjańską jest wzmocniony
przez fakt, że Krittika zaczyna się w Baranie, znaku rządzonym przez Marsa.
Fakt, że pozostała część tego asteryzmu leży w znaku Byka, reprezentującym
ziemię, silnie łączy ten asteryzm z ziemską działalnością. Wiele starożytnych
tekstów wskazuje na bezpośredni związek między Plejadami a ewolucją życia
na ziemi. Wiąże się to z dobroczynną częścią tego asteryzmu, która jest
karmicielem i opiekunem życia na ziemi. Dlatego właśnie Księżyc jest
wywyższony w pierwszych trzech stopniach Byka, które są zarządzane przez
ten asteryzm. Ostatnie trzy ćwiartki tego asteryzmu niosą w sobie zasadę
kobiecości, którą ilustruje symbolika siedmiu żon. Krittika jest w mniejszym
lub większym stopniu reprezentacją kobiecej matrycy życia. Pierwsza ćwiartka
tego asteryzmu odnosi się bardziej do jego aspektu marsjańskiego, co ilustruje
symbolika Karttikeya.
Gotra (Niebiański Ród):
Ta nakszatra jest związana z mędrcem Angirasem, jednym z siedmiu
niebiańskich mędrców, którzy opiekują się sprawami naszej galaktyki. Imię
tego mędrca tłumaczy się jako "ognisty". Związek pomiędzy Krittiką a tym
mędrcem jest natychmiast jasny dzięki imieniu mędrca.
Działanie Naprawcze:
Dla tych, którzy cierpią z powodu złych skutków wynikających z przypadłości
tej nakshatry, najlepszym środkiem zaradczym jest czczenie Karttikeya.
Czczenie Słońca wraz z recytacją mantry Gayatri jest również pomocne w
wydobyciu tego, co najlepsze z tej nakszatry. Pomaga również pełne szacunku
nastawienie do siedmiu żon za każdym razem, kiedy widzi się konstelację
Plejad. Powtarzanie podstawowych mantr tej nakszatry - "Aeioum Im",
"Aeioum Oo" i "Aeioum U" 108 razy, kiedy Księżyc przechodzi przez tę
nakszatrę i w odpowiadającym jej miesiącu księżycowym, z pewnością
zmniejszy cierpienie i przyniesie oświecenie w życiu danej osoby.
Osoby, które korzystają z pozytywnej energii tej nakszatry, mogą również
zwiększyć dobre efekty poprzez wyżej wymienione sposoby. Pomocne dla nich
jest noszenie wszystkich jasnych ognistych kolorów, takich jak złoty,
pomarańczowy, czerwony, żółty i różne kolory, takie jak te widoczne na
pawich piórach. Powinni oni wykorzystywać kierunek, miesiąc księżycowy i
dni, w których Księżyc tranzytuje Krittikę, do podejmowania wszystkich
ważnych działań.
Według Varahamihiry, Księżyc w Krittika daje "jasny wygląd, sympatię do
małżonków innych osób, ogromny apetyt i powszechną sławę".
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Ogólny opis:
Krittka jest zwana także Gwiazdą Ognia. Możesz być bardzo krytyczny oraz
bystry. Jesteś pewny siebie, odważny, nieustraszony i asertywny. Możesz być
dyskryminujący, ale też pragmatyczny i systematycznie podchodzący do
dopracowywania najdrobniejszych szczegółów. Możesz być wojowniczy w
stosunku do rzeczy, a twój stymulujący intelekt prowokuje do działania.
Chronisz swoją rodzinę, szczególnie swoją matkę. Nie boisz się promować
siebie i możesz być ekstrawertykiem.
Wewnętrzny
ogień,
entuzjazm,
determinacja.
Wiele
dynamizmu,
kreatywności, a do tego magnetyczna osobowość. I ambicja! Taki jesteś –
działasz z rozmachem, rzadko mieszasz się z tłumem. Masz duże szanse na
sławę, może już ją zdobyłeś? Niewykluczone jednak, że jesteś zbyt dominujący,
przytłaczasz innych. Jak przystało na egocentryka, domagasz się uwagi. Jesteś
bardzo spostrzegawczy i bezpośredni. Nie sposób cię oszukać – wysoko cenisz
sobie prawdę, a twój szósty zmysł szybko wyłapie wszelkie krętactwa. Porzuć
negatywne aspekty swojego życia poprzez odpowiednie myślenie i
nastawienie.
Księżyc w Krittika jest uważany za wzniosły tradycyjnie, idealne planetarne
umieszczenie, aby Księżyc mógł funkcjonować w maksymalnym stanie treści.
Księżyc w momencie porodu to podstawowa energia, emocje, narządy
zmysłów, umysł i libido. Krittika ma związek z agni, trawiącym ogniem.
Istnieją dwa rodzaje agni ognia: digestive agni, który zachęca do korzystania z
pożywienia, a drugi to agni intelektualny (bardziej zaawansowany), który
inspiruje pragnienie wiedzy. Oznacza to, że masz zarówno cudowną zdolność
cieszenia się przyziemnym życiem dzięki kontrolowanym i stabilnym
emocjom, jak i talent do wyższej wiedzy. Twoja ognista natura nadaje się do
cudownie stosowanej umiejętności w duchowości, religii i magii.
Tradycyjnie męski charakter tego znaku doskonale sprawdza się w każdym
przemyśle ochronnym, takim jak stanowiska wojskowe, policjanci i strażacy.
Możesz być troskliwym nauczycielem, pracownikiem socjalnym i specjalistą
rehabilitacji. Ze względu na Twój przenikliwy intelekt i ostre rozeznanie
możesz być doskonały w każdej karierze wymagającej dobrej oceny i
krytycznej natury. Masz wiele do nauczenia innych; możesz być doskonałym
nauczycielem duchowym, zwłaszcza jeśli chodzi o praktyki związane z
żywiołem ognia itp.
Jesteś aktywny, ale możesz być również rozwiązły, co oznacza, że kiedy jesteś
w niższej energii, możesz być dość dogmatyczny, skupiony na sobie czy
kłótliwy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
Kiedy towarzyszy Tobie pozytywna energia przodujesz w oczyszczaniu i
ulepszaniu swoich najważniejszych i kluczowych atrybutów, usuwając
wszystko, co niepoważne lub niepotrzebne.
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Jesteś ukierunkowany na studiowanie czegokolwiek z wyższej klasy: religii,
nauk humanistycznych, artystycznych i akademickich. Masz prawdziwą miłość
do wiedzy i świadomości, i głęboko chcesz zrozumieć wszystko na poziomie
logicznym i emocjonalnym. Jesteś również z natury altruistyczny i hojny,
potrafisz oddzielić potrzeby mas od osobistych i egoistycznych potrzeb, często
masz dobre serce, by robić to, co jest ostatecznie dobre dla innych. Możesz
mieć charakter demoniczny, ponieważ możesz wyzwolić nagłe ataki
ukierunkowanego, skupionego gniewnego zachowania, często prowadząc
ostatecznie do poprawy sytuacji. Czasami ostra precyzja, jak igła jest
potrzebna do poprawy społeczeństwa.
Twoja ognista natura jest reprezentowana przez nóż, który jest ściśle związany
z trawiącym ogniem, kluczowym instrumentem dla dobrego zdrowia. Agni jest
głównym celem systemu leczniczego Ajurwedy, który podobnie jak Alchemia
na Zachodzie, postrzega nasze ciało jako rodzaj pieca. Zdrowy trawienny ogień
jest niezbędny dla zdrowego układu odpornościowego. Jesteś silnym
mężczyzną, która kocha jedzenie ze względu na silny ogień trawienny.
Jesteś również opiekuńczy i pomagasz ludziom, którzy są wokół Ciebie. Będąc
głową Byka, a także rządząc trawiącym ogniem, możesz wzbudzić wściekły
temperament, gdy się budzisz. Możesz mieć dużą aurę i naczelną naturę.
Czasami może Tobie być trudno funkcjonować w społeczeństwie ze względu
na agresywną i indywidualistyczną naturę. Możesz mieć jakiś wielki talent oraz
dużą skłonność do działania.
Wielki mistrz i lingwista okultystyczny Arnoldo Krumm-Heller zaleca, abyśmy
wokalizowali dźwięki A, I, E, O, U codziennie w celu utrzymania zdrowia,
duchowego pożywienia i wzrostu. Mówi się, że wymowa tych samogłosek
pomaga budować fundament ciała poprzez aktywowanie i równoważenie
energetycznych centrów ciała.
Dotyczy to również trawienia; trawienie może być fizyczne lub duchowe.
Poprzez trawienie budujemy naszą strukturę. Element ognia i Agni, będąc
oczyszczającym z natury, łączy się z oczyszczeniem siebie. Byk jest też władcą
gardła, który zawiera Czakrę Vishuddiego (czakrę Oczyszczania Trucizn).
Twoje umiejętności oczyszczenia pozwalają Tobie dokładnie przeanalizować
strukturę, którą budujesz dla niedoskonałości, a następnie oczyścić się z tych
wad.
Powyżej została opisana Twoje Konstelacja Księżycowa oraz w Twoim
przypadku również Ascendent. Przechodzimy teraz do opisu wedyjskiego
znaku zodiaku (Słońce).
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Wedyjski znak zodiaku (Słońce)

6. Ardra 6°40' - 20°00' Bliźnięta
Przed opisem konstelacji znajdują się cztery grafiki - pierwsze trzy
symbolizują Twoją nakszatrę, a ostatnia, czwarta grafika rozmieszczenie jej na
niebie.
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W Twoim horoskopie Ardra znajduje się w znaku Bliźniąt w 4. padzie
(ćwiartce).
Na Niebie:
Ardra, nasienie energii Rahu, składa się z jasnej gwiazdy w gwiazdozbiorze
Oriona, znanej we współczesnej astronomii jako Betelguese (Alfa-Orionis).
Przy wizualnej wielkości 0.57, ten czerwony olbrzym jest jedną z
najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie. Betelguese jest jasną gwiazdą w
lewym górnym rogu Oriona. W większości starożytnych kultur jest ona czczona
jako bardzo ważna gwiazda, ponieważ przypuszcza się, że ma ona silny wpływ
na
naszą
planetę.
Starożytni
wedyjscy
mędrcy
widzieli
w
tej
jaskrawoczerwonej gwieździe siedzibę Rudry, czerwonej formy Sziwy.
Nazwa:
Ardra może mieć wiele różnych tłumaczeń, takich jak - "zielony", "świeży",
"wilgotny". Nietrudno zauważyć, że wszystkie te tłumaczenia są ze sobą
powiązane i niosą ze sobą uczucie odnowy. Na przykład słowo "wilgotny" może
odnosić się do wilgoci w powietrzu, która tworzy chmury, a te z kolei powodują
deszcz. Deszcz z kolei ożywia ziemską roślinność i czyni ją "świeżą" i "zieloną".
Łzy to jeden z obrazów, który natychmiast przychodzi na myśl, gdy wilgoć jest
związana z ludzkimi uczuciami. Kropla łzy jest jednym z najbardziej znanych
symboli tego asteryzmu. Pot jest kolejnym zjawiskiem fizycznym, które można
powiązać z wilgocią, a starożytne teksty kojarzą ten asteryzm z uciążliwym
ciepłem Słońca, które, jak wiemy, odpowiada za proces pocenia się.
Symbol:
Jej głównym symbolem jest Diament, chociaż wielu uczonych uważa, że jego
głównym symbolem jest Łza.
Jak już zauważyliśmy, nazwa tej nakszatry odnosi się do wilgoci i mokrości.
Symbolika kropli łzy kojarzy się z wszelkiego rodzaju smutkiem. Symbolika
kropli łez odnosi się również do wody we wszystkich jej formach
kropelkowych, takich jak poranne krople rosy na liściach czy tysiące kropel
pozostałych po deszczu. Te krople rosy, jak widzimy, symbolizują świeżość i
odnowę. Nawet krople łez są częścią procesu oczyszczania i odnoszą się raczej
do rozpraszania smutku niż do jego wytwarzania. Ten proces oczyszczania jest
podobny do procesu zachodzącego u dziecka, które w jednej chwili płacze, a w
następnej uśmiecha się, jakby nic się nie stało
.
Jest to futurystyczna nakshatra, która ma tendencję do uwalniania się od
rozkładającej się przeszłości poprzez serię burzliwych wydarzeń. Należy
jednak pamiętać, że wszystkie te burze są zazwyczaj bardzo krótkotrwałe i nie
trwają zbyt długo. Jeśli ktoś nie próbuje trzymać się kurczowo przeszłości,
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może z łatwością przejść przez tę fazę i otrzymać nagrodę w postaci odnowy,
podobną do świeżości liści po deszczu. Na przykład człowiek czuje się
zawiedziony, gdy traci pracę, ale może to być dla niego nowa szansa na
realizację ulubionego zawodu i osiągnięcie sukcesu. Z tego właśnie powodu
diament jest głównym symbolem tej nakszatry. Diament, jak wiemy, powstaje
w wyniku działania ekstremalnego ciepła i ciśnienia przez miliony lat. W ten
sam sposób asteryzm ten może wytworzyć świecącą osobowość po pomyślnym
przejściu przez burze, które zmywają to, co stare. Symbolika diamentu odnosi
się również do ciężkiej pracy, która jest wymagana, aby wydobyć błyszczący i
lśniący klejnot wiedzy z burzliwych zawirowań tej nakshatry. Diament jest
głównie symbolem mentalnym i intelektualnym, z jego odbijającymi światło
wielowymiarowymi
warstwami,
oznaczającymi
wielorakie
aspekty
Manomayakosha (płaszczyzny mentalnej/intelektualnej). Tak jak blask
diamentu zależy od ilości padającego na niego światła, tak blask umysłu i
intelektu zależy od ilości światła, jakim obdarzona jest dusza. Alternatywny
symbol Ardry, "głowa mężczyzny", również oddaje podobną ideę umysłu i
mentalności. Diament są również najtwardszą znaną substancją na planie
materialnym, a twardość ta z kolei odnosi się do nieugiętego i
zdeterminowanego aspektu tej nakszatry. Ta nakszatra ma ostrą,
przeszywającą jakość i może przeciąć wszystko z łatwością, podobnie jak
diament. Docieranie do sedna sprawy jest bardzo ważne dla tej nakszatry.
Ardra jest więc bezpośrednio związana z głębią postrzegania.
Bóstwo:
Jej bóstwem przewodnim jest Rudra, co tłumaczy się jako "straszny",
"czerwonoskóry", "transformator" lub "wyjący". Odniesienie do czerwonego
koloru zyskuje na znaczeniu dzięki temu, że astronomowie nazywają
Beteleguese (główną gwiazdę tej nakszatry) "Czerwonym Olbrzymem". Rudra
reprezentuje destrukcyjny i transformacyjny aspekt Sziwy (niszczyciela wśród
Wedyjskiej trójcy). W niektórych tekstach Wedyjskich Rudra jest również
postrzegany jako Bóg Burzy, co ponownie wskazuje na poczucie zamieszania i
wstrząsów. Rudra odnosi się do chaosu, nieładu, zamieszania, anarchii i
spustoszenia. Jednak większość mędrców zgodzi się, że w rzeczywistości to
właśnie te straszne rzeczy częściej niż inne zmieniają ludzi. Bardzo niewielu
się zmienia, jeśli nie zostanie postawionych pod ścianą! Podstawową istotą
Ardry jest "zmiana", a Rudra dokładnie wie, co jest potrzebne, aby ją wywołać.
Okres przed burzą, kiedy zbierają się ciemne chmury, którym towarzyszą
błyskawice i grzmoty, to atmosfera, którą Rudra
Mantra:
W alfabecie sanskryckim Ardra odpowiada literze "Aee" i dlatego jej mantra
brzmi "Aeioum Aeem". Powtarzanie tej mantry, kiedy Księżyc tranzytuje tę
nakszatrę i w odpowiadającym jej miesiącu księżycowym, z pewnością
zmniejszy cierpienie i przyniesie oświecenie w życiu danej osoby.
.
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uwielbia i do której się odnosi (patrz obrazek). Ardra może być postrzegany
jako ekspert w tworzeniu tego rodzaju sytuacji, wnosząc takie doświadczenia
w życie człowieka.
Burza jest ważnym zjawiskiem, poprzez które natura znajduje swoje
uwolnienie. Ardra może być postrzegana jako oznaczająca okres tuż przed, w
trakcie i po burzy. Rudra jest ściśle związana z gwiazdozbiorem Oriona,
"Łowcy". Orion jest uważany za najważniejszy gwiazdozbiór pod względem
wpływu na Ziemię i ludzkość. We wszystkich tekstach Wedyjskich jest on
czczony jako brama, przez którą dusze zstępują, aby rozpocząć swoje ziemskie
życie, i dlatego nazywany jest "Dawcą Życia". Pomaga w procesie ewolucji
ludzkości poprzez wywoływanie ważnych zmian. Niektóre z tych zmian mogą
wydawać się destrukcyjne na poziomie indywidualnym lub zbiorowym, jak
gwałtowna burza, ale zawsze są pomyślne w tym sensie, że zawsze powodują
nowy wzrost.
Pada Ćwiartka numer 4:
Odnosi się do wrażliwego i współczującego aspektu Ardry. Ma ona silne
pragnienie pomagania tym, którzy są mniej uprzywilejowani niż ona sama w
procesie ewolucji. Burza kończy się tutaj i dlatego warunki są łagodne i
spokojne w porównaniu z dwoma poprzednimi padami. Posadowione planety
tutaj zwykle dają korzystne, ekspansywne rezultaty.
Zawody:
Elektrotechnicy i elektrycy; Informatycy, osoby pracujące z komputerami i
elektroniką; Programiści oprogramowania komputerowego; Dźwiękowcy i
technicy; Muzycy, szczególnie ci zajmujący się muzyką elektroniczną;
Specjaliści od języka angielskiego; Eksperci od broni; Fotografowie; Osoby
zajmujące się efektami specjalnymi w przemyśle filmowym; Projektanci gier
komputerowych i miłośnicy science fiction; Specjaliści od 3D i rzeczywistości
wirtualnej; Pracownicy fizyczni wszystkich typów; Fizycy, matematycy i
badacze; Naukowcy; Głęboko myślący filozofowie; Pisarze i powieściopisarze,
zwłaszcza z gatunku science fiction; Chirurdzy; Lekarze, którzy podają
trucizny w małych ilościach jako lekarstwa, np. homeopaci; Lekarze
alopatyczni; Przemysł chemiczny i nawozowy; Przemysł farmaceutyczny;
Zawody związane z używaniem trucizn wszelkiego typu; Osoby pracujące w
elektrowniach jądrowych; Specjaliści i chirurdzy zajmujący się oczami i
mózgiem; Psychoanalitycy i psychoterapeuci; Osoby specjalizujące się w
leczeniu zaburzeń mózgu i głowy; Śledczy, detektywi i osoby rozwiązujące
zagadki; wszelkiego rodzaju analitycy; eksperci od oświetlenia; specjaliści od
promieniowania rentgenowskiego i radarowego; zakłady przetwórstwa
spożywczego, produkujące żywność w puszkach, mrożoną i śmieciową;
złodzieje; legalni i nielegalni handlarze narkotyków; sprzedawcy potrafiący
kłamać i mówić nieprawdę; biotechnolodzy; politycy i manipulatorzy;
snajperzy i zabójcy.
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Kosmogram:
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Położenie planet i znaków zodiaku w poszczególnych
domach:
W horoskopie występuje 12 Domów. Każdy z nich jest odpowiedzialny za inną
sferę życia człowieka. Dodatkowo każda Planeta ma pewną swoją
charakterystykę, dlatego w zależności, w którym znaku i domu będzie
znajdywała się planeta, będzie temu ustawieniu towarzyszyła konkretna
energia. Układ właściciela horoskopu planet w znakach - odseparowany opis
każdego układu - to nie oznacza, że tak jest w 100%. Dominujące układy
pokazują się w poczynaniach człowieka, ale można przyjąć, że jest to bardzo
silne, jeśli chodzi o nasze działanie. Poszczególne układy właściciela
horoskopu to charakterystyka energii, o których wł. horoskopu powinien
wiedzieć, ponieważ wtedy może nimi kierować.
Księżyc w 1. domu:
Księżyc w 1. domu Jaźni, odpowiadający za „JA”, za osobowość. 1. dom to twój
Ascendent. Masz serce na dłoni, co czasem powoduje, że emocje kierują twoją
logiką. Ta wrażliwość może również sprawić, że będziesz samoświadomy i
będziesz przejmował się tym, co inni myślą o tobie. Dążysz do uznania i
akceptacji, a nawiązanie emocjonalnego związku z ludźmi tutaj pomoże ci
poczuć, że to osiągnąłeś. Kariera, która pozwala ci wyrazić siebie, jest dla
ciebie dobra - coś, w co możesz rzucić się i włożyć swoje serce. Gdy kierujesz
się swoimi emocjami, możesz szybko reagować na sytuacje – więc decyzje
podjęte w spokoju będą tutaj kluczowe. Twoje nastroje ciągle się zmieniają i
pokazujesz ten aspekt siebie innym - co może być dla ciebie dobre, ale może
również powodować dystans wobec otaczających cię osób, ponieważ nie są
pewni takiego przekazu i mogą stracić cierpliwość. Autor ten analizy również
posiada Księżyc w 1. domu (możemy to umówić podczas konsultacji).
Księżyc w Byku (szczegółowy opis został przedstawiony na początku analizy
jako Twoja konstelacja księżycowa, Księżyc w Krittika Nakshatra):
Byk jest zdeterminowany i wie, że powolne i stałe wygrywa. Ta pozycja
sprawia, że jesteś romantyczny - twoje uczucia do innych są silne i
niezmienne, wprowadzasz pewność, zaangażowanie, bezpieczeństwo i
oddanie dla tych, z którymi jesteś zaangażowany w romans. Twoje relacje są
długotrwałe i masz w sobie energię, by być zaborczym wobec nich - twoje
wielkie serce wystarcza, aby urzec ludzi wokół ciebie, więc upewnij się, że nie
musisz być tak przywiązany do nich w ten sposób. Jesteś zrównoważony,
uroczy, hojny i charytatywny oraz
zawsze szukasz okazji, aby pomóc
potrzebującym. Nie lubisz jak mówią Tobie, co masz robić, i jesteś w stanie
podejmować decyzje, angażować się i być wytrwałym, aby dojść do końca. W
tym miejscu masz szczęście bogactwa materialnego, a luksusy i posiadłości
przemawiają do ciebie. Czasami możesz być uparty, więc elastyczność,
otwartość na opinie innych i spontaniczność będą ci dobrze służyć.
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Słońce w 2. domu:
Szczycisz się solidnymi fundamentami, nad którymi mogłeś pracować od zera.
Dotyczy to również relacji, lubisz budować coś, co może trwać przez całe
życie, po prostu uważaj, aby nie mieć poczucia własności lub zaborczości
wobec tych rzeczy i ludzi. Kiedy już zobowiązałeś się do czegoś, nie wahaj się,
zostań przy tym, co powiedziałeś i jakie złożyłeś obietnice, nawet dla siebie.
Jesteś bardzo bezpośredni w swojej komunikacji, która działa dobrze w
większości obszarów, ale uważaj, aby nie spotkać się z arogancją i ego. Jesteś
hojny i współczujący z natury i odniesiesz sukcesy w kwestiach związanych z
pieniędzmi, które mogłyby pochodzić z twoich umiejętności kierowania
ludźmi - uważaj, jak je wydajesz - możesz mieć tendencję do wydawania ich
ekstrawagancko. Szanujesz innych i masz dobrą pozycję społeczną.
Słońce w Bliźniętach (bardziej szczegółowy opis został przedstawiony
wcześniej jako Twój wedyjski znak zodiaku, Ardra nakszatra):
Jesteś inteligentny i realizujesz pomysły oparte na logicznym myśleniu - w
kręgach społecznościowych mogą to być interesujące rozmowy, ponieważ
zawsze masz ochotę na dobrą debatę. Potrafisz zmieniać punkt widzenia ludzi
za pomocą twojej logiki i przekonywania ich do myślenia zgodnie z twoimi
wytycznymi. Możesz także użyć tej umiejętności perswazji w innych obszarach
życia. Możesz się nudzić, jeśli nie jesteś pobudzony psychicznie. Twój
obliczeniowy, logiczny umysł stanowi dobrą podstawę do matematyki, nauk
ścisłych, rachunkowości czy finansów. Jednocześnie jesteś skromny, uczciwy
oraz szczery, co możesz wykorzystać do nauczania, być może w jednej z wyżej
wymienionych dziedzin. Szybko dostosowujesz się do sytuacji i jesteś
dowcipny oraz sprytny, co rzadko nudzi innych.
Mars w 11. domu:
Łatwo nawiązujesz przyjaźnie oraz jesteś miły. Możesz mieć duże zaufanie do
natury, do ludzi - jest to oczywiście pozytywne, ale musisz uważać, żeby ludzie
Ciebie nie wykorzystywali. Oczywiście krzywdę może Tobie ktoś zrobić, jeżeli
ty na to przyzwolisz. Opinia znajomych ma dla ciebie znaczenie i możesz
prowadzić swoje życie lub zmieniać plany zgodnie z ich sugestiami. Lubisz być
przywódcą swojej grupy społecznej. Inwestujesz dużo energii w tworzenie
grup, w pracy, społecznie i z przyczyn, które sprawiają, że czujesz się częścią
społeczności i czujesz się bezpiecznie. Masz marzenia, aspiracje i ideały, ale
musisz podjąć wysiłek, aby je urzeczywistnić. Możesz mieć tendencję do
nadmiernego optymizmu, co może powodować trudności, jeśli stracisz z oczu
rzeczywistość i będziesz zbyt długo przebywać w swoim wymarzonym świecie.
Życie jest ogólnie dla ciebie dobre i możesz mieć stabilność finansową.
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Mars w Rybach (bardziej szczegółowy opis znajdziesz szukając Mars w
Revati nakszatra, pada 2)
Masz dobre zdolności intuicyjne, jesteś moralny, optymistyczny i możesz być
nieprzewidywalny i intensywny. Masz talent do rozpoznawania, co ludzie
naprawdę czują - jesteś wrażliwy na ich uczucia i dlatego potrafisz
odpowiednio wykorzystać swoje wsparcie, uwagę i zasoby. Energie Marsa
wyrażają się w pomaganiu innym, wspieraniu ludzi, którzy mają mniej
szczęścia i mniej możliwości. Lubisz podróżować i może Cię pociągać sztuka i
muzyka. Masz naturalną zdolność do ruchu, rytmu i tańca, możesz być uczony
w duchowych pismach lub posiadać wiedzę na temat różnych religii. Lubisz
role zawodowe, które pozwalają Ci pozostać w tle. Nie boisz się ciężko
pracować, ale nie chcesz być w centrum uwagi. Możesz mieć idealistyczne
podejście do miłości i związków oraz szukać w nich wsparcia emocjonalnego.
Merkury w 3. domu:
3 dom oznacza m.in. komunikację i myślenie. Możesz chcieć często
podróżować w celach zawodowych lub turystycznych. Twoje zainteresowania
są zróżnicowane i możesz chcieć odkrywać wiele różnych punktów widzenia,
tematów, miejsc. Możesz być ostrożny w podejściu do rzeczy i mieć poważną
stronę, która wchodzi częściej do gry. Jesteś jednak dowcipny, sprytny,
inteligentny i elastyczny oraz lubisz docierać do sedna spraw i wszystko
rozumieć. Jesteś wielozadaniowy i wszechstronny, co pomaga w
urzeczywistnianiu pomysłów i dobrze wyrażasz to, co masz na myśli. Jesteś
czujny, pracowity i możesz być skłonny do pracy w zawodach związanych z
dziennikarstwem, mediami, podróżami, pisaniem i malarstwem. Merkury
będący władcą trzeciego domu sprawia, że to ustawienie jest płynne i
harmonijne, i to właśnie tam Merkury czuje się jak u siebie w domu.
Merkury w Raku (bardziej szczegółowy opis znajdziesz szukając Merkury w
Pushya nakszatra, pada 3)
Jesteś intelektualistą z elastycznym podejściem. Możesz mieć zwiększone
zdolności intuicyjne i jesteś pod wpływem wszystkich zmysłów, a nie logiki i
zdrowego rozsądku. Może być ci trudno pomyśleć o czymś obiektywnie,
ponieważ głęboko zakorzenione emocje w podświadomości mogą na to
wpłynąć. Masz dobrą pamięć i łatwo zapamiętujesz nazwy, miejsca i daty.
Jesteś pod wpływem osób, które kochasz i jesteś im bardzo bliski. Lojalność,
słuchanie ich poglądów oraz opinii jest dla ciebie czymś naturalnym. Jesteś
wrażliwy na to, jak się czują, jakie mają potrzeby. Możesz mieć trudności z
przebywaniem w otoczeniu ludzi, których uważasz, że mogą być twoimi
wrogami lub w pewien sposób mogą cię nie lubić. Masz świetne umiejętności
słuchania, ale powinieneś uważać na słuchanie problemów innych osób i
branie ich do siebie, jakby były twoje.
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Jowisz w 5. domu:
Twoje uspokajające podejście do życia jest twoją siłą. Masz mądre i wyuczone
podejście do życia oraz talent do nauczania, okazania cierpliwości i miłości do
procesu uczenia się. Dajesz lojalność swoim przyjaźniom i wyrażasz czystą i
boską naturę, okazując ciepło i sympatię otaczającym cię ludziom. Jesteś hojny
i zabawny w kontakcie z dziećmi i w swoim romantycznym życiu. Przyciąga cię
praca humanitarna i społeczna, a nawet możesz być skłonny do zawodów
związanych z nauczaniem, mentoringiem, rządem lub nawet czymkolwiek z
branży artystycznej i rozrywkowej, ponieważ potrafisz być bardzo kreatywny.
Masz potencjał, aby przyciągnąć do siebie fortunę, szczęście i bogactwo, jeśli
angażujesz się którąkolwiek z tych dziedzin. Masz dużo twórczej energii i
przekonanie o sprzyjającym szczęściu. Cieszy Cię kontakt z dziećmi, które
również lubią Twoje towarzystwo. Pragniesz przekazać im wartości etyczne,
społeczne, zainteresowanie edukacją. Jeśli masz okazję bawić się i
imprezować, wpadasz w pogodny i optymistyczny nastrój. W związkach z płcią
przeciwną zapewne obdarzasz drugą osobę ogromną ilością ciepła i miłości.
Zrealizujesz się w pracy związanej z wychowaniem i aktywnością twórczą.
Czeka Cię również powodzenie w dziedzinie finansów. Rozwijaj swoje twórcze
talenty. Masz rękę do operacji giełdowych i inwestycji. Czekają na Ciebie także
wszelkie zawody twórcze i artystyczne, wymagające pracy przed publicznością
i umiejętności wywoływania w niej odpowiedniego dramatyzmu sytuacji.
Sławni z Jowiszem w 5. domu: Dalai Lama XIV, Michelle Pfeiffer, Arnold
Schwarzenegger, Frank Sinatra, Jean Michel Jarre, Steven Spielberg, Bruce
Lee, Izaak Newton, Zygmunt Freud, Stephen King, Bob Dylan, Tori Amos,
Juliette Greco, Janis Joplin, Jiddu Krishnamurti. Autor analizy również posiada
Jowisza w 5. domu (może poszerzyć ten temat podczas konsultacji).
Jowisz w Pannie (bardziej szczegółowy opis znajdziesz szukając Jowisz w
Hasta nakszatra, pada 2)
Masz głód wiedzy - masz doskonałe umiejętności komunikacyjne, jesteś
bardzo inteligentny i lubisz szukać nowych pomysłów oraz informacji. Jesteś
metodyczny i przemyślany w swoim podejściu, masz bardzo praktyczny pogląd
na życie i nie przepuszczasz okazji do nauki. Masz skłonność do czytania
książek duchowych i pism świętych. Lubisz ładne zapachy i piękne kwiaty, i
masz kochające, czyste, hojne serce.
Wolisz proste życie i cenisz jego podstawy, takie jak bycie uczciwym i
pracowitym. Twoja perfekcjonistyczna natura może ci przeszkadzać tak
bardzo, jak może ci służyć, więc miej to na oku. Masz doskonałe umiejętności
techniczne i umiejętności z zakresu nauki lub literatury, może tobie to
przynieść wiele możliwości. Możesz sam generować bogactwo w tym miejscu,
jeśli jeszcze go nie odziedziczyłeś.
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Saturn w 3. domu:
Dom komunikacji, rządzi wszelką komunikacją: myślenie, mówienie, zajmuje
się wszystkim co jest związane z nowoczesną technologią komunikacji.
Odpowiada za aktywności życia codziennego, za otoczenie takie jak: lokalne
podróże, szkoły, sąsiedztwo itp.
Dom, który zajmuje Saturn dostarcza nam najwięcej lekcji, ale poprzez
dyscyplinę i samokontrolę możemy dojść do mistrzostwa w tej sferze życiowej.
Jesteś rozważny w swoich przemowach i zastanawiasz się nad tym, zanim coś
powiesz. Boisz się powiedzieć coś niewłaściwego, dlatego jesteś ostrożny,
zwłaszcza gdy masz przed sobą ważną rozmowę. Jesteś praktyczny, dlatego
twoje słowa będą miały więcej treści i znaczenia – mniej w nich będzie
marzycielstwa czy ideologii.
Zwykle zgadzasz się z ludźmi wokół ciebie, nie jesteś wybredny i nie jesteś
zbyt surowy, jeśli chodzi o nie zgadzanie się z opiniami innych - jesteś
wszechstronny, potrafisz dopasować się do sytuacji. Jeśli jesteś nauczycielem
lub osobą szanowaną społecznie, masz bezpośrednie, dosyć ostre i surowe
podejście. Jesteś także zdyscyplinowany.
Masz swoją bazę, w której lubisz się często przemieszczać. Lubisz także
wybierać się na regularne wycieczki, czy to w celach biznesowych, czy dla
przyjemności. Możesz być również zaangażowany w dziedziny związane z
podróżowaniem lub transportem, a potrzeba właściwego komunikowania się
może przynieść możliwości kariery w mediach.
Saturn w Raku (bardziej szczegółowy opis znajdziesz szukając Saturn w
Pushya nakszatra, pada 1)
Rak jest wrażliwy i kocha kochać innych. Posiadasz ochraniającą oraz
opiekuńczą naturę, szczególnie w domu oraz z rodziną. Lubisz także posiadać
pewien element kontroli / władzy nad najbliższymi. Zawsze będziesz stawiał
rodzinę na pierwszym miejscu oraz będziesz ciężko pracował ze wszystkim co
jest powiązane z domem. Otoczenie domowe powoduje, że czujesz się
bezpiecznie i pewnie.
Lubisz ukrywać swoje najgłębsze uczucia oraz emocje. Twoja przeszłość
trochę Ciebie wiąże – być może ma to związek z pewnym poczuciem winy lub
melancholia związaną z wcześniejszymi zdarzeniami czy sytuacjami
życiowymi. Z drugiej strony takie podejście, które skłania się u korzeniom
może przynieść tutaj element patriotyzmu.
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Wenus w 3. domu:
Masz talent do posługiwania się słowem - siła Twojej mowy jest tak silna, że
mogłaby przenosić góry - jesteś elokwentny, kreatywny i bardzo dobrze
wyrażasz siebie poprzez swoje słowa. Możesz być pod wpływem tego i wybrać
artystyczny lub kreatywny zawód, aby wyrazić te umiejętności - być może coś
w komunikacji, pisaniu lub wykładaniu zawodowo.
Potrafisz być dyplomatyczny i ogólnie jesteś bardzo dobrym mediatorem,
rozwiązującym konfrontacje i kłótnie lepiej niż inni. Jesteś taktowny,
uprzejmy i bardzo dobry w wyrażaniu opinii innych - pochlebstwa zaprowadzą
Cię wszędzie! Twoje relacje z ludźmi wokół Ciebie, w tym z rodzeństwem,
będą serdeczne i przyjemne, ponieważ wolisz żyć harmonijnie bez
konfrontacji. Dobrze byłoby nie myśleć zbyt wiele o związkach i dostrzegać w
nich wszystkie pozytywne rzeczy, być może odpowiada Ci podążanie z
prądem, co pozwoli Ci nie czuć się przytłoczonym, gdy poczujesz, że sprawy są
w lekkim zastoju.
Wenus w Raku (bardziej szczegółowy opis znajdziesz szukając Wenus w
Pushya nakszatra, pada 3)
Reprezentuje twoją sentymentalną i łagodną stronę. Bardzo szybko
przywiązujesz się do ludzi i możesz łatwo pokazać im swoją niewinność. Twoje
zaufanie i optymizm w stosunku do ludzi, uwidacznia twoją sympatyczną
stronę, dlatego możesz być dość wrażliwy.
Bezpieczeństwo jest ważne i starasz się je osiągnąć poprzez swoje relacje.
Lubisz mieć wokół siebie ludzi, którymi możesz się opiekować. Zwrócą
większą uwagę na twoje ciepłe uczucia niż na słowa, które wypowiadasz. Nie
boisz się stawić czoła sytuacjom emocjonalnym, ale jeśli zostaniesz przez nie
zraniony, możesz mieć trudności z wyjściem z nich i powrotem do swojego
wnętrza. Życie będzie dla ciebie pomyślne w kontekście powodzenia
materialnego. Lubisz mieć wszystkie rzeczy, które można kupić za pieniądze.

Każdy z powyższych układów możemy umówić szerzej podczas konsultacji.
Podczas rozmowy przekażę także informacje odnośnie następujących
koniunkcji, które u Ciebie występują:
Merkury / Wenus / Saturn w 3. domu w znaku Raka
Jowisz / Ketu w 5. domu w znaku Panny
Mars / Rahu w 11. domu w znaku Ryb
prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

33 | strona

Opozycja Rahu & Ketu
Ta część analizy przybliża jaki kierunek obrała nasza dusza (dusza-duch czyli
po prostu my sami), aby w tym życiu go doświadczyć. Doświadczyć, zrozumieć
a następnie przyswoić do dalszej ewolucji. Kierunek ten wyznacza Rahu - to
sektor, którego nie znamy i dlatego chcemy poznać. Jeśli idziemy zgodnie z
tym kierunkiem, choć będą to dla nas rzeczy nowe, a czasami zupełnie
nieznane, to i tak do końca życia energia Rahu będzie nas wpierać. Idąc
zgodnie z kierunkiem pokazanym przez Rahu świat zewnętrzny i inni ludzie
również rozpoznają w tym zgodność i będą nas wzmacniać w obranej ścieżce.
W opozycji do Rahu stoi Ketu. Ten z kolei wskazuje nam nasz karmiczny ogon,
wiedzę z poprzedniego życia, to co już znamy i to, co mamy w swojej
podświadomości. Ludzie, którzy mają Ketu w danym domu/sektorze często nie
muszą kończyć żadnych wyższych uczelni w tym właśnie kierunku, którym
zawiaduje ten dom/sektor. Ludzie ci mają już wiedzę, umiejętności, a nawet
swego rodzaju spryt w danej dziedzinie, choć w tym życiu się tego nie uczyli.
Ketu w związku z tym często nas blokuje i hamuje nasz właściwy rozwój,
ponieważ czuje, że to coś już zna w tym życiu i chce robić to samo. Jednak
dusza tego nie chce i dochodzi do frustracji i braku satysfakcji, a czasami
miotania się pomiędzy tym, co znam, a tym co jest moją właściwą ścieżką. Jak
wszędzie - tak i tutaj - ważna jest równowaga. Można korzystać z cech, które
wskazuje Ketu, ale zawsze trzeba mieć też świadomość gdzie jest kierunek,
który sami wybraliśmy, aby go doświadczać (Rahu).
Zarówno Rahu jak i Ketu znajdują się w określonym domu (położeniu). Tych
domów w astrologii mamy 12. Każdy z tych domów ma swoją charakterystykę i
tematycznie odpowiada za inny aspekt naszego życia.
Rahu (węzeł północny) reprezentuje drogę życiową, a Ketu (węzeł
południowy) poprzednie wcielenie - ogon karmiczny, który ma wpływ na
obecne życie. Ketu wskazuje wiedzę podświadomą danego domu, a Rahu cel,
naukę danego domu w obecnym życiu. Zarówno Rahu i Ketu są ze sobą
połączone, także oba domy, w których się znajdują również. Są to bardzo
ważne domy w Twoim horoskopie, ponieważ tworzą oś karmiczną naszego
życia. Rahu jest naszym pragnieniem, ambicją, pasją oraz obsesją, gdzie w
przypadku Ketu chodzi o wyzwolenie, niezadowolenie i poprzednie wcielenie.
Można powiedzieć, że Rahu nas ciągnie w górę, pcha w nieznane i chce, żeby
nasza dusza doświadczała, a Ketu w związku z tym, że jest już "nakarmione" to
nie zależy mu tak bardzo na rozwoju, ponieważ już to zna i traktuje daną
dziedzinę jako przerobioną lekcję, zasób. Klucz tkwi w tym, żeby wykorzystać
zasób do zrealizowania kierunku duszy, w którym ona chce się rozwijać.
Trzeba jej na to pozwolić.
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Poszukiwanie harmonii jest celem nadrzędnym dla wszelkich działań
człowieka. Widać to szczególnie w przypadku Węzłów Księżycowych. Jak na to
nie spojrzeć, układ węzłów to układ dynamiczny, naczynia połączone, gdzie
cały wysiłek idzie na to, aby wyrównać w naczyniach poziom cieczy.
Szukanie balansu, złotego punktu równowagi to zadanie, które realizujemy – w
przypadku Rahu & Ketu – za pomocą innych ludzi. Śmiało można innych ludzi
porównać do narzędzia, dzięki któremu ustalamy moment równowagi w
naszym wewnętrznym świecie. Utarło się, i to całkiem słusznie, traktować
Rahu jako zadanie na obecną inkarnację, a Ketu – jako stare, utarte schematy,
w które wycofujemy się z łatwością, ilekroć nie potrafimy poradzić sobie z
naszym zadaniem życiowym.
Ketu w 5. domu & Rahu w 11. domu:
Ta kombinacja jest tą, która doprowadza tubylców do skrajności. Analogia do
feniksa powstającego z popiołów zazwyczaj jest prawdziwa dla osób z tym
położeniem.
Jak to często bywa w przypadku Ketu w pierwszej połowie wykresu, pierwsza
połowa życia nie jest zbyt przyjemna. Zazwyczaj występują przerwy w
formalnej edukacji rodzimej. Obecność Ketu w piątym znaku daje postawę,
która nie przywiązuje zbytniej wagi do formalnej edukacji, nawet jeśli osoba
urodzona w tym znaku przechodzi przez nią pod przykrywką obowiązku
społecznego. Przerwa w formalnej edukacji jest zazwyczaj normą przy takim
umiejscowieniu osi węzłowej.
Kiedy Ketu jest silne w tej pozycji, daje rodzimej osobie przenikliwy i
przeszywający intelekt. Jak to jest w przypadku Ketu, nauka jest zazwyczaj
uwewnętrzniona. Zauważyłem, że osoby z tym położeniem Ketu zazwyczaj
dążą do jakiejś formy mistycyzmu, który może być zarówno akceptowany jak i
czysto osobisty.
Ta pozycja Ketu nie jest uważana za korzystną dla posiadania i wychowywania
potomstwa, chyba że piąty dom jest bardzo silny i otrzymuje korzystne
aspekty, szczególnie Jowisza (u Ciebie w 5. domu jest koniunkcja Jowisza i
Ketu, dlatego ten dom jest u Ciebie bardzo silny). Dla przykładu na wykresach
kobiet to położenie Ketu oznacza trudny poród.
Zarówno astrologowie wedyjscy, jak i zachodni uważają, że umieszczenie
Rahu w jedenastym domu jest pomyślne. Przypuszcza się, że w tym życiu
spełni ona większość pragnień mieszkańca. Choć w pewnym sensie jest to
prawda, z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze tak się dzieje, a jeśli
nawet, to dzieje się to pod koniec życia (zwykle po czterdziestce).
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Nie da się zaprzeczyć, że to umieszczenie Rahu powoduje, że osoba urodzona
w tym znaku jest ambitna, ale czy te ambicje zostaną spełnione, zależy od
ogólnej siły wykresu. U takich osób zauważalny jest wyraźny stopień frustracji,
jeśli ich cele nie zostaną osiągnięte.
Sprawy związane z jedenastym domem - cele, aspiracje, starsi bracia, źródła
zysku, filantropia, idealizm, przyjaciele, dzielenie się, związki grupowe,
humanitaryzm, realizacja celów - są podkreślone w tym położeniu.
To, do czego dana osoba będzie dążyć, a co zignoruje, zależy od wpływów Rahu
i ogólnego nachylenia wykresu. Starsi bracia, jeśli istnieją, są źródłem zysku
dla tubylca i vice versa, pod warunkiem, że inne wskazówki na wykresie na to
pozwalają.
Według astrologii wedyjskiej, Rahu w jedenastym jest wielkim dawcą korzyści
materialnych, ale widać, że musi to być poparte innymi wskazaniami na
wykresie.
Poprzez takie umiejscowienie osi węzła dąży się do równowagi pomiędzy
wskazaniami piątego i jedenastego domu. Karma tubylca polega na
zrozumieniu i przepracowaniu przeciwieństw, takich jak świadomość siebie i
świadomość grupy, zdobywanie zasobów i dzielenie się nimi, ambicje osobiste
i perspektywa humanitarna.
Przyjaźń jest kluczem do życia tych osób i należy unikać wszelkiego
niepotrzebnego egoizmu. Może się to okazać niekorzystne dla rodzimego
partnera, ponieważ ci, którzy mogą mu pomóc w realizacji jego przeznaczenia,
mogą zdecydować się na rozstanie z nim, jeśli będzie próbował działać w
sposób egoistyczny.
Zauważa się, że jeśli osoba z tym położeniem zdobędzie fortunę za pomocą
przebiegłych środków, to zazwyczaj bardzo szybko zostanie ona roztrwoniona
poprzez niepożądane wydatki.
Rahu w Rybach & Ketu w Pannie:
To ustawienie zapewnia przeciwieństwa. Rahu w Rybach jest osobą, która
może prowadzić chaotyczne życie i niekoniecznie musi być ugruntowana w
rzeczywistości, a Ketu w Pannie przypomina porządek i planowanie, a czasem
może doprowadzić do skrajnej obsesji na jego punkcie.
Rahu w Rybach wymaga od ciebie wyznaczenia swoich celów i pragnień oraz
nie rozpoczynania poszukiwań od świata zewnętrznego, dając się w nim
złapać. Pomoże ci to osiągnąć cel twojej duszy. Kluczem jest tutaj odejście od
z góry przyjętych pomysłów, co skutkuje pięknym związkiem między Rahu i
Rybami, ponieważ pozwala przejąć instynkty i aspekty Ryb.
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Ponieważ Panna jest materialnym znakiem, jest to nieco niewygodna pozycja
dla Ketu, którego poszukiwanie odbywa się w świecie duchowym. Ketu może
próbować szukać duchowych odpowiedzi w świecie materialnym, co może
przynieść rozczarowanie.
Zrównoważyć oś poprzez: porzucenie z góry założone pomysły, zrozumienie,
że pewne ograniczenia są tworzone przez ciebie i zachowanie spokoju
niezależnie od okoliczności, które staną ci na drodze.
Rahu w znaku Ryb, daje witalność. Nie daje co prawda gwarancji wierności,
natomiast pomimo różnych zwodzeń, sytuacja domowa będzie pozostawała
stabilna, jako, że osoby o takim ustawieniu posiadają bardzo dobry instynkt
rodzinny. Rahu w Rybach pomaga w zdobywaniu niespodziewanych zysków,
często od całkiem obcych osób. Jest również znakiem długich podróży,
podejmowanych w najmniej spodziewanych momentach.
Ketu w Pannie nie faworyzuje dziedzin związanych z umysłem. Sprawia, że
osoba o takim ustawieniu ma materialistyczne podejście i nie potrafi
dostatecznie docenić piękna. Zbyt przywiązana jest do analizowania
wszystkiego i oceniania przez pryzmat wartości materialnej, w kategoriach
pieniędzy. Osoba taka może się majętnie ożenić, ale nie będzie to wiele więcej
ponad małżeństwo z wygody. Bardzo ciężko będzie o progres w tej dziedzinie.
Rahu w Rybach, wymusza całkowite porzucenie służby samemu sobie na rzecz
służbie innym. Pasja służenia sobie będzie stawała się coraz bardziej
beznamiętna, zastępowana przez współczucie i empatię.
Ketu w Pannie wskazuje, że krytycyzm i ocenianie wszystkiego musi zostać
odrzucone. Były w przeszłości powodem sabotowania samego siebie i nadal
pozostają ukryte w podświadomej motywacji, dlatego potrzebna jest praca nad
oczyszczeniem w tej materii.
W wymiarze Świadomości, jest to najcięższe ustawienie węzłowe, z jakim
trzeba sobie poradzić. W tym właśnie czasie, w wyniku wielu poprzednich
wcieleń do właściciela zaczyna docierać jego własne usztywnienie. Staje się
świadomy swoich wzorców zachowań i tego, jak bardzo mu szkodzą, a mimo to
nie jest łatwo się ich wyzbyć. W poprzednich życiach funkcjonował w
świadomości skończonego wszechświata, gdzie wszystko było dobrze
ustrukturyzowane. Teraz jest konfrontowany ze świadomością, że prawda
rozciąga się znacznie poza możliwościami dostrzegania i mierzenia zmysłami
fizycznymi.
Stawiane są mu na drodze sytuacje, warunki i zdarzenia, które wymuszają
porzucenie przywiązania do planu fizycznego. Mimo to, nadal stara się żyć jak
Łosoś – płynąć pod prąd, wbrew kierunkowi sił Natury.
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Zrównoważyć oś poprzez: porzucenie z góry założone pomysły, zrozumienie,
że pewne ograniczenia są tworzone przez ciebie i zachowanie spokoju
niezależnie od okoliczności, które staną ci na drodze.
Nieustannie szuka porządku. W rzeczywistości jego przywiązanie do
dokładnego przyporządkowania wszystkiego jest tak silne, że często prowadzi
do problemów medycznych w centrum ciała, gdzie manifestacja usztywnienia
powoduje często ucisk na organy wewnętrzne. Powtarzalnie powstrzymuje
pragnienie zrobienia rzeczy tak jak czuje, że powinny być zrobione ze względu
na możliwość straty wizerunku osoby godnej szacunku.
W przeszłych wcieleniach, budował zrozumienie bazując na faktach, a nie
pogłoskach. Teraz akceptuje wyłącznie to, co pochodzi od „najwyższej
władzy”.
Poszukuje sposobów pozbycia się drażliwości nerwowej, która często go
ogarnia, jednak podtrzymuje zastrzeżenia co, do metody tego uzdrowienia.
Musi nauczyć się jak rozpłynąć się w wodach Kosmicznej Świadomości i tylko
przez taki swoisty chrzest jest w stanie osiągnąć doświadczenie nowego
narodzenia. Zanim będzie w stanie tego dokonać, najpierw musi pokonać
karmiczny strach przed życiem w zanieczyszczonym świecie.
Wchodzi w to życie wierząc, że świat jest pełen niebezpieczeństw i dlatego
stale analizuje wiarygodność ludzi oraz warunki, które dopuszcza do swojego
życia. Wszystko co obce utożsamia z zagrożeniem chorobą, z powodu takiego
myślenia, od czasu do czasu choroba faktycznie się manifestuje.
Dla wielu z takimi węzłami problemem jest silna obecność problemów
seksualnych pozostałych po poprzednich inkarnacjach. Albo pozbawienie
doświadczenia
seksualnego,
albo
silna
determinacja,
aby
uniknąć
emocjonalnego zranienia, prowadzi ich do poszukiwania lepszego zrozumienia
w obecnym życiu. Niektóre z nich są potwierdzonymi purytanami, podczas gdy
inni są zdolni do bycia reagującym fizycznie i jednocześnie emocjonalnie
zimnym w tym samym czasie.
Umysł osób z takim ustawieniem jest tak analityczny, że życie może łatwo
wpaść w manipulację na poziomie gry w szachy. Taka osoba ma ostre oko do
szczegółów i nigdy nie przeoczy oczywistości. Jest ekspertem w rozwiązywaniu
zagadek, gotów spędzić wiele godzin żmudnie szukając najdrobniejszej
odpowiedzi; ale może być tak zaangażowany w to co robi, że często traci
perspektywę całości. Jego dyskryminujące skłonności, z przeszłych wcieleń,
często prowadzą go teraz do rozrywania tego, co powinno pozostać razem. Tak
więc, chociaż jest zdolny do niezmiernej jasności myśli, nie doświadcza
całkowitego spokoju umysłu.
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Poprzez Rahu w znaku Ryb, musi nauczyć się Wiary. Kiedy przestanie dzielić
świat w zgrabne małe przedziały, dostanie pierwsze przebłyski Uniwersalnej
Świadomości. Ostatecznie ma on osiągnąć zrozumienie, że wszystko jest
jednym, a jedno jest wszystkim. Zanim to nastąpi, musi nauczyć się, jak
przestać postrzegać siebie jako oddzielonego od reszty świata. Przeżyje
doświadczenia, które zmuszą do rozwoju większego współodczuwania.
Gdy zaczyna odkrywać, że jego dobrze ułożone plany rozpływają się w nicości,
zaczyna widzieć innych w odmiennym świetle. Ostatecznie symbolicznie
przechodzi przez ból całego wszechświata, aby mógł wzmocnić swoją Boską
Miłość do tego stopnia, że absolutnie nie chce osądzać innych.
Dokonuje znacznych postępów, zapoznając się z duchową drogą życia. Jego
wzrost rozciąga się tak daleko, jak sięgają jego ramiona. Podczas gdy ramię
przeszłości wciąż chwyta się nałożonych przez siebie ograniczeń, ramię jego
przyszłości chwyta się wyższej alternatywy. Jedynie nieumiejętność
całkowitego odpuszczenia uniemożliwia mu osiągnięcie doskonałego przejścia
w stan pełnego wyższego umysłu. Mimo to osiąga punkt, w którym czasami to
widzi.
Od czasu do czasu jego niezwykła intuicja ukazuje mu tajemniczą istotę życia;
jednak wspomnienia z przeszłego wcielenia dotyczące praktycznego podejścia
znaku Panny powodują wątpliwości w każdym momencie. Tak więc, w połowie
drogi pomiędzy światami, te niestałe węzły są w procesie ciągłych zmian.
Docierając do celu, ale nie będąc pewnym, że tam jest, wraca, by ponownie
rozpocząć podróż. Za każdym razem osiąga o jeden stopień więcej w
nieskończoność, gdzie ostatecznie rozpuści kajdany swojej sztywno
ukształtowanej przeszłości i narodzi się ponownie jako prawdziwy Duch.
Pozycja Ketu w domu wskazuje na obszar życia, który wciąż jest zbyt sztywno
osadzony w osobiście nadbudowanym pomyśle. Pozycja Rahu w domu
pokazuje, jak dusza może zrzec się swojej sztywnej definicji formy i struktury,
tak aby mogła swobodnie pływać w Oceanie Boga.
Poprzednie wcielenie te osoby spędziły w poważnie dyskryminujących
warunkach. Były bardzo metodyczne i zorientowane na szczegóły do punktu
skrajności. Instynkty nie zbliżyłyby się nawet do nich w tym czasie. W tym
życiu są pełne instynktów i "uczuć". Chcą uciec od materializmu i
praktyczności. Eksplorują wszechświat poprzez swoją wrażliwość; a jeśli czują
się dobrze, działają odpowiednio. Ich decyzja może nie być logiczna na
pierwszy rzut oka, ale nie obchodzi ich to pod żadnym względem. Ich decyzje
mogą nie mieć właściwego uzasadnienia, ale działają dobrze dla nich. Radzenie
sobie z ludźmi i ich emocjami jest dla nich ważne, ponieważ lubią wymianę
uczuć w tym materialnym świecie, aby być szczęśliwymi. Używanie wyobraźni
i niecodziennej ideologii jest naprawdę niesamowite.
prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

39 | strona

Musisz nauczyć się poświęcić, zaangażować się lub poddać. Twój Ketu w
Pannie może odpowiedzieć "Tak, ale za dużo zainwestowałem". Twoim
problemem jest brak zrozumienia priorytetów własnych potrzeb.
Możliwe przyczyny: Nadmierny upór. Strach przed byciem wykorzystanym.
Tendencje autodestrukcyjne. Odmowa zmierzenia się z faktem, że niektóre
problemy są trudne do rozwiązania całkowicie. Nadmiernie krytyczne
środowisko sprawia, że trudno jest przyznać się do porażki. Wina w związku z
popełnionymi w przeszłości błędami lub porażkami.
Możliwe rozwiązania: Naucz się relaksować. Zredukuj swoje tendencje
analityczne na rzecz współczucia dla siebie i innych. Oceniaj ludzi i rzeczy
według ich przydatności i odpowiednio ustaw swoje priorytety.
Ketu w Pannie, raczej nie doceni własnej firmy. To naturalnie wpływa na jego
zdolność do czerpania radości z relacji, ponieważ egoizm jest zawsze obecny.
Ketu w Pannie nie czuje się człowiekiem; działa jak dobrze zarządzana
maszyna. Nie wszystkie osoby z takim ustawieniem są pracoholikami, ale
widziałem wystarczająco dużo przypadków, aby sądzić, że jest to jedno z
bardziej typowych wyników nierównowagi węzłów dla tej polaryzacji. Innym
jest zaangażowanie w niezadowalające lub destrukcyjne związki, ponieważ
często Ketu w Pannie jest tak przerażony samotnością, że każdy związek jest
lepszy niż brak związku. Poprzez dotknięcie ukrytej siły Rahu w znaku Ryb,
jednostka może nawiązać kontakt ze swoim podstawowym człowieczeństwem.
Tylko wtedy może pogodzić się ze swoimi potrzebami i złagodzić swoje
niezadowolenie.
Niektóre oznaki nadmiernie rozwiniętego Ketu w Pannie to: bigoteria; odmowa
osiedlenia się w czymś mniej niż doskonałym; poczucie bycia "innym";
tendencja do testowania innych mentalnie; podejście "pozwól mi zrobić to dla
ciebie"; nieśmiałość; zazdrość; tendencja do krytycznego podejścia do innych,
ich ubioru lub umiejętności generalnie; małostkowość; brak poczucia
bezpieczeństwa - budowanie siebie poprzez otwarte deptanie lub poprzez
dźganie w plecy innych.
Rahu w Rybach, marzy o pozostaniu samemu. Chce być oddzielony od masy
przeciętnych ludzi, aby mógł swobodnie medytować lub kontemplować
tajemnice życia. Zauważ, że oni sami chcą zainicjować ten rozdział; jeśli
odrzucenie przyniesie rozłąkę, poczuje raczej traumę niż satysfakcję. Taka
osoba jest zahamowana lub nieśmiała, a czasami skłonna do tłumienia emocji,
które mogą być niezwykle trudne do wyrażenia. Zagubienie i roztrzepanie
utrudnia pożądane efekty medytacji i zagłusza marzenia.
Rozwiązania na nierównowagę Ryby: Psychodrama może być użytecznym
narzędziem do odblokowania potencjału węzłowego. Zaleca się kształcenie
zgodne z potrzebami osoby, a literatura, geografia i medycyna są idealnymi
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wyborami, w przypadku których pozwalają na to zdolności. Wędkarstwo i inne
sporty wodne często okazują się korzystne. Należy zachęcać do wystąpień
publicznych. Jeśli pokazują się ku temu uzdolnienia, magia lub tworzenie
iluzji, malarstwa, rzeźby, żeglarstwa lub sportów wodnych może być dobrym
tematem. Pisanie jest dobre również w dziedzinie astronomii, mitów i legend,
poezji, materiałów instruktażowych, tematów uzdrawiania i medycyny.
Hipnoza może być kolejnym dobrym wyborem, jeśli osoba może zdobyć
wystarczającą wiedzę w tej dziedzinie.
O ile ogólny wydźwięk wykresu nie jest sprzeczny, osobie powinno odradzać
się wchodzenia do jakiegokolwiek zawodu, w którym ogólny nacisk kładzie się
na ścisłą dyscyplinę lub zbytnią dokładność, ponieważ wzmocniłoby to
tendencje, które wymagają złagodzenia lub zrównoważenia. Dyscyplina może
być nieco bardziej akcentowana, jeśli osoba działa w branży rozrywkowej.
Sugerowane dobre wybory zawodowe: sprzedaż, gotowanie, akrobatyka,
gimnastyka, praca detektywistyczna, malarstwo i projektowanie. Ogólnie
rzecz biorąc, osoby, które spotkałem z tego rodzaju nierównowagą, byli ciężko
pracującymi - w niektórych przypadkach blisko pracoholików. Zazwyczaj
potrzebują więcej relaksu niż motywacji do pracy. Jeśli taka osoba znajduje się
w pracy o wysokiej presji lub jest zmuszona do pracy przez długie godziny,
ważne jest, aby antidotum było czymś, co zostało zrobione z miłości do niego i
sprzyja relaksacji. Aktywności religijne i duchowe często okazują się
pomocnymi narzędziami. Wiele osób, których nie poruszą inne opcje, zostanie
do nich przyciągniętych.
Możesz doświadczać tendencji do sztywnych, powtarzających się zachowań i
utrwalonych mentalnych postaw; Ketu w domu Panny może wskazywać na
prawdopodobny charakter tej sztywności.
Próba utrzymania określonych reakcji w zmieniającym się życiu i świecie
ostatecznie stanie się ograniczona i restrykcyjna, mimo że jest to
automatyczny zestaw reakcji aktywowanych podczas codziennego życia.
Uznajesz, że twoje odpowiedzi nie są często spontaniczne lub wolne, ale są
nawykowe i przewidywalne. Wyzwaniem jest uwolnienie się od tych wiążących
wzorców osobowości. Możesz obawiać się uwolnienia, nie wiedząc, jak
zareagować bez tych barier ochronnych, ponieważ polegasz na tym, aby
stworzyć poczucie bezpieczeństwa.
To, co może się wydarzyć, to poczucie konfrontacji i doświadczeń, w których
twoje preferencje dotyczące konstruktów i porządku stają się stale podważane
lub ujawniane jako niewystarczające. Poprzez zmieniającą się sytuację
życiową, twoje sztywne reakcje mogą zostać ujawnione jako nieodpowiednie
do radzenia sobie z wyzwaniami i możesz powoli rozbudzić potrzebę
radykalnej zmiany własnego postrzegania, postaw, wartości i przekonań.
Czasem czujesz, że świat jest groźnym miejscem, masz mieszane uczucia do
ludzi. Część tego pochodzi z niepewności. Bojąc się rozluźnić, ustanawiasz
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bariery ochronne, które utrzymują dystans między tobą, bolesnymi
doświadczeniami i intymnymi relacjami. Tworząc tę barierę separacyjną i
zachowując restrykcyjne wzorce zachowań, możesz także wywołać samonapędzające się stany niepokoju i problemy zdrowotne powiązane z centralną
partią twojego ciała.
Jeśli brakuje Ci zaufania do życia, możesz wykorzystać napięcie i stres,
wynikające z potrzeb psychologicznych, aby zachować ostrożność i
podstawowy porządek. Może to ostatecznie spowodować rzeczywistą chorobę
fizyczną lub chorobę psychosomatyczną, co może następnie wzmocnić
przekonanie, że świat jest niezdrowym miejscem do życia, ponieważ nie
zdajesz sobie sprawy, że to prawdopodobnie twoja postawa przyczynia się do
twojego złego stanu zdrowia.
Musisz zaakceptować całą swoją naturę, aby wszelkie represyjne tendencje nie
powodowały dodatkowych wewnętrznych konfliktów i napięć. Jednym z
wrażliwych obszarów może być związek między emocjami a seksualnością. Na
to mogą wpływać twoje poglądy moralne i stosunek do związków seksualnych.
Możesz czuć się nieswojo z emocjami, być może z tendencją do wycofania się z
intymności i odmowy zaangażowania się w relacje, z powodu obaw o ból
emocjonalny.
Jeśli tak się stanie, konieczne będzie samo-zrozumienie i transformacja
reakcji emocjonalnych. Twoja preferencja do rozdzielnej analizy mentalnej,
wynikająca z ustawień Panny, może stać się ograniczająca, tworząc zasłonę
nadmiernej powagi nad twoim światopoglądem i niszcząc poczucie proporcji i
postrzegania ukrytego humoru w życiu. Wszelkie analityczne, rozproszone
podejście może działać przeciwko tobie, gdy obserwujesz kawałki układanki,
ale nie jesteś w stanie zrozumieć całego obrazu; jeśli zbytnio zaangażujesz się
w aktywności związane z rozdzieleniem, możesz stracić perspektywę spokoju
ducha, ponieważ przeobrażenia nigdy się nie skończą.
To dzięki Twojemu dostrojeniu do Węzła Ryb, możesz nauczyć się lekcji
zaufania i wiary. Każdy powtarzający się wzorzec zachowania polegający na
rozdzielaniu i kategoryzowaniu życia na wiele fragmentów i próbie
uporządkowania go w sekcje powinien zostać przekroczony. Życie jest
całością, a ty jesteś współzależny ze światem. Nie ma prawdziwej separacji.
Życie jest jednym. To jest prawdziwe zrozumienie, które daje spokój umysłu.
Jest to mistyczne doświadczenie, które może być twoje, gdy przestajesz
oddzielać się od życia i zaczynasz odzwierciedlać wizję Ryb. Impulsem do tej
zmiany może być załamanie się twoich planów uporządkowanego życia; jest to
przesłanie do poszukiwania jednoczącego podejścia do życia, które łączy
elementy, zamiast podkreślać ich odrębność. Możesz wtedy odkryć większy
sens życia i cel, zamiast dzielić swój umysł i emocje na niespokojne kawałki.
Do tej proponowanej radykalnej zmiany musisz uwolnić przeszłość, aby
doświadczyć zjednoczonego umysłu w jedności ze światem. To jest dar od Ryb,
który czeka na Ciebie.
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Jako zmienny znak wodny, Ryby podlegają procesowi uczenia się, tj. bardzo
ważne jest, aby być gotowym do nauki. W Rybach nauka nie jest
intelektualnym zrozumieniem tak jak u Bliźniąt, ani nie jest tak praktyczna jak
w Pannie i nie jest filozoficzna jak w Strzelcu; jest wewnętrznym,
egzystencjalnym uczeniem się na miejscu i ma związek ze znaczeniem życia.
Węzeł ten każe nam pytać o sens życia, niezależnie od tego, jaka jest
odpowiedź. Odpowiedź nie pozostanie niezmieniona przez cały czas: nowe
prawdy zostaną odkryte wraz z dojrzewaniem.
Węzeł o trudnym charakterze może wskazywać na postawę siedzenia okrakiem
na płocie, co pozwala posiadaczowi skakać w obu kierunkach. Z użytecznych
wpływów, Węzeł Ryb poszukuje świadomej drogi do wewnątrz; usiłuje radzić
sobie ze światem z dystansem, niczego nie oczekuje od świata, ale próbuje
zgłębić jego prawdziwe znaczenie. Oddzielenie jest również poszukiwane w
transcendentalnym
sensie:
rozwój
indywidualnej
świadomości
poza
normalnymi granicami, w celu rozszerzenia jej na wymiary duchowe, gdzie
głębsze jest poczucie bycia. W ten sposób można budować swój rozwój.
Posiadacze ustawienia w Rybach myślą i czują w wymiarach kosmicznych,
zwłaszcza gdy spotykają się z innymi ludźmi. Działalność firmy Ryby polega na
pomocy, a raczej na ratowaniu innych. Ratunek dokonany przez Ryby różni się
od praktycznej pomocy udzielonej przez Pannę. Oznacza, że druga osoba
uważa, że jej najgłębsze motywacje są zrozumiałe. Ratunek oznacza, że druga
osoba wie, że jej istnienie jest rozpoznawane. Ryby są w tym bardzo dobre.
Zrozumienie znaczenia świata i siebie jako części Całości oraz ratowanie
innych jest najwyższym zadaniem węzła Ryb.
Autor analizy również posiada Rahu w Rybach & Ketu w Pannie.
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Punkt szczęścia
Punkt Szczęścia (Punkt Fortuny) oznacza jak możesz osiągnąć największą
radość, szczęście oraz spełnienie, pozwalając energii, a także kluczowym
aspektom znaku, płynąć zgodnie w Twoim kierunku.
Punkt szczęścia w Bliźniętach:
Masz rozwinięte umiejętności komunikacyjne, które wykorzystane w
kontaktach z innymi ludźmi, szczególnie w odniesieniu do realizacji Twoich
pragnień, będą dla Ciebie bardzo owocne. Dobrze przystosowujesz się do
sytuacji, szybko zmieniasz kierunek, jeśli czujesz, że rzeczy są w stagnacji i
nie poruszają się w sposób, w jaki chcesz, a ta zdolność do myślenia po
swojemu i uczenia się od innych pasuje do Ciebie. Jesteś chodzącą
encyklopedią i zawsze chcesz się uczyć nowych rzeczach i dzielić się tą wiedzą
z innymi. Życie jest dla ciebie szczytem możliwości, kiedy oddajesz się swojej
ciekawości i dobrze się przez to bawisz. Nie jesteś fanem emocjonalnych
rozmów i emocjonalnych sytuacji, raczej chciałbyś zachować intelektualny
przepływ, niż dać się złapać w dyskusje o rodzinie, przyjaciołach i kolegach.
Twój sukces i szczęście zależy od swobody mówienia, uczenia się, dzielenia
się.
Przeciwny punkt do Twojego Punktu Szczęścia może próbować i blokować
ciebie oraz utrudniać odnajdywanie szczęścia, ale tylko jeżeli ty na to
pozwolisz! Przeciwnym znakiem jest tutaj Strzelec, który daje Ci zdolność do
zobaczenia wspólnego celu wśród różnych opinii i sytuacji - łącząc je razem
oraz łącząc ludzi razem, aby stworzyć jeden punkt odniesienia czy skupienia
uwagi. To pozwala ci odnosić się i dogadywać się z ludźmi z różnych
środowisk, nie oceniając ich poglądów, przekonań i opinii. Ty musisz być
ostrożny, żeby Twój przeciwny punkt nie kołysał twoimi osądami, ponieważ w
przeciwnym razie może dystansować ludzi od Ciebie.
Radość będzie pochodzić z Twojego przystosowania się do zmian i ich
ogarnięcia. Nawiąż kontakty i połącz się z ludźmi z różnych środowisk.
Akceptuj trudne i wymagające sytuacje. Zastosuj to, czego nauczysz się od
ludzi.
Punkt Szczęścia w 2. domu:
Twoje szczęście bierze się z podłączenia i z czerpania z Twojej prawdziwej
wewnętrznej natury oraz budowania własnej wartości. Twoja prawdziwa
radość przyjdzie do ciebie, gdy odkryjesz i zbudujesz coś, co naprawdę cenisz,
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ale do tego musisz zbudować solidny fundament. Możesz mieć skłonność do
przywiązywania się do rzeczy, których nie potrzebujesz, więc skup się na
rzeczach, które przynoszą ci prawdziwą wartość. Stabilność finansowa jest dla
Ciebie ważna, a Ty masz umiejętności i predyspozycje do zapewnienia sobie
bezpieczeństwa i możliwości stanięcia na własnych nogach. Cokolwiek
zrobisz, co odzwierciedla Twoją prawdziwą naturę, przyniesie ci szczęście i
fortunę, więc pamiętaj, aby porzucić wszystko, co nie odzwierciedla tego.
Punkt przeciwny do twojego Punktu Szczęścia może blokować swobodny
przepływ energii, co może wpływać na twoje szczęście i radość, ale tylko jeśli
pozwolisz, by to się objawiło! Przeciwnymi punktami jest tutaj ósmy dom, więc
zdajesz sobie sprawę z wartości innych ludzi, musisz tylko określić różnicę,
jeśli takowa się pojawia pomiędzy Twoimi wartościami, a wartościami innych
osób. Nie musisz przyjmować ich wartości jako swoich albo narzucać im
swoich wartości. Z poczuciem dystansu, możesz zaakceptować i skupić się na
osobistych mocnych stronach osoby, a nie na tym, w co wierzy.
Bądź szczery wobec siebie. Odpuść sobie rzeczy, sytuacje czy ludzi, których
nie potrzebujesz w życiu. Skup się na rzeczach, które wydobywają twoją
prawdziwą naturę. Wierz w siebie!
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Planeta duszy

Twoją planetą duszy, tym co gra Tobie w duszy jest Mars, ale zanim
przejdziemy do opisu najpierw krótki opis czym jest planeta duszy tzw.
Atmakaraka.
W Sutrach Upadeszów, systemu Jaimini, Atmakarace przypisuje się
szczególne znaczenie, a samo słowo, tłumaczy się jako "wyznacznik duszy"
(Atma = Dusza i Karaka = wyznacznik, wskaźnik). Ta planeta i jej umieszczenie
na wykresie zapewnia doskonały wgląd w to, w jakim obszarze życia dusza
potrzebuje wzrastać, by awansować. Wskazuje na kluczowe pragnienie Twojej
duszy. Pokazuje także więzy i spętanie danej osoby, jak również potencjał
wyzwolenia się z nich. Fascynujące, nieprawdaż?
Wielokrotnie to Atmakaraka jest odpowiedzialna za główny, nawracający
scenariusz w życiu człowieka. Jest to "Król" waszego królestwa i może albo
przeważyć negatywne skutki innych planet albo powstrzymywać je od
czynienia szkód, w zależności od siły waszej duchowej planety. Powodzenia
oddziaływania Atmakaraki określa, do jakiegos stopnia, jesteś w kontakcie ze
swoim prawdziwym ja. Twoja osobowość i aspiracje są bardzo mocno
doprawione wpływem Twojej planety duchowej.
Jak określić swoją Atmakarakę?
Określenie własnej Atmakaraki jest bardzo łatwe: będzie to planeta, która ma
najwyższy stopień na wykresie urodzenia, niezależnie od znaku czy domu, w
którym się znajduje. Ketu nie jest brany pod uwagę, ponieważ nie jest
podłączony do formy, jest bezforemnym obiektem, reprezentującym nasze
oświecenie i uwolnienie.; nie jest już związany z Ziemią. Rahu zawsze znajduje
się w ruchu wstecznym i dlatego jego stopnie są obliczane również wstecz.
Należy stopnie Rahu odjąć od 30 (każdy znak liczy 30 stopni kątowych), dzięki
czemu możesz wyznaczyć w jak dalekiej retrogradacji dokonał w danym znaku.
Następnie sprawdź, która planeta ma najwyższym stopień na Twoim wykresie,
to na jest Twoją Planetą Duchową.
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Interpretacja znaczenia Atmakaraki:
Karaka oznacza wskaźnik, zrobić lub wykonać, wyprodukować lub stworzyć, a
także to, co ma zasadnicze znaczenie sprawcze do działania. Planeta
Atmakaraka, czyli planeta duszy, jest tą, z którą masz najwięcej karmy w tym
życiu do odrobienia. To najważniejsza karaka, jest kluczem, który kontroluje
wszystkie inne czynniki, elementy i wskaźniki wykresu, jako, że Król wpływa
na sprawy swoich poddanych i ich ziem. Naturalne znaczenie wskazanej
planety, będzie miało wiele wspólnego z tym, nad czym pracujesz w tym życiu,
co jest najbardziej żywe w Twojej osobistej mitologii i jakie karmy są intymną
częścią Twojej pracy. Działania te wykonywane są na poziomie duszy - Atmy.
W jaki sposób planeta AK będzie reagować z resztą wykresu, będzie również
pokazywać, jak Twoja dusza odpowiada na życie, środowisko, a ostatecznie na
innych w otoczeniu. Atmakaraka jest wskaźnikiem duszy lub ściślej
"materiałem duszy" - z jakim rodzajem duszy posiadacz jest zestrojony. Każdy
typ planety będący Atmakaraką, niesie pewne szczególne cechy - głównie z
poziomu duszy. Planeta ujawnia także pragnienia, wyzwania, urazy i
karmiczne lekcje, które wybiera dusza w tym cyklu.
Twoja planeta duszy to Mars. Mars jako Atmakaraka:
Mars to planeta wojowników, z natury okrutna, agresywna. Kontynuuje
działania Króla, Słońca i ma mentalność żołnierza. Mars nie sądzi, po prostu
wykonuje rozkazy, które mu wydano, a zatem jest impulsywny, pospieszny i
szybko działa. Dobry Mars jest niezbędny dla dobrego zdrowia, ale może
również powodować problemy z nadmiarem ognia i ciepła. Nadmiar ciepła w
ciele fizycznym może przynieść mnóstwo zaburzeń, jednak mentalnie stwarza
to potrzebę kontrolowania wyników i sytuacji. Wiara i zaufanie są ogromną
częścią oswajania tej silnej, ognistej natury.
Mars jest związany z przemocą i aktami przemocy, które wyrządzają szkody
poprzez ogień, skaleczenie, krwawienie, łzawienie i zabijanie. Jednak to
zachowanie Marsa może być pozytywne dla działań wymagających
przenikliwych myśli, sprawności fizycznej, tendencji mechanicznych,
głębokości i badań. Operacje, wiedza okultystyczna, sztuki walki, rzeczy i
sytuacje wymagające cięcia lub siły mogą być wspomagane przy pomocy
Marsa. Zajmuje się sprawami na ziemskim planie. Mars jako Planeta Duszy ma
pragnienie pasji, przygody i zawsze chce wygrywać. Musisz więc kontrolować
swój temperament, agresję i gniew. Jesteś tutaj, aby dowiedzieć się więcej o
tym, co nieszkodliwe i musisz stworzyć sobie życie wolne od zabijania i
rywalizacji. Pomocna jest nauka zabawy i spontaniczności. Utrzymanie
lekkości i beztroski jest niezbędne. Styl życia, który łagodzi surową sztywność
tendencji Marsa. Pokonanie porażki, uczenie się sztuki cierpliwości i
odpuszczanie jest również częścią twojej duchowej lekcji.
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Duchowe
lekcje
Marsa:
nauczenie
się
przegrywać,
cierpliwość,
nieodwzajemnione pasje; Pragnienia duchowe Marsa: pasja, zwycięstwo,
przygoda. Mars uwielbia wygrywać i jest bardzo ambitny. Twoja dusza jest
odważna, nieustraszona, namiętna. Masz niezależny umysł, pomimo opinii
innych. Musisz nauczyć się kontrolować swój temperament, agresję i gniew.
Nie ma złych emocji - wszystkie są potrzebne i celowe. Istnieją jednak zdrowe
sposoby ich wyrażania / kierowania. Gniew nie jest złą emocją. Może być
niezwykle motywujący i zwykle jest to sposób, w jaki nasze ciało mówi nam, że
coś zostało stłumione zbyt długo; więc teraz potrzebujemy naszej uwagi i
świadomości, aby zostać uzdrowionym i uwolnionym. Tak jak każda inna
emocja, musimy zrozumieć, co ona mówi nam na poziomie wewnętrznym,
zamiast atakować kogoś. Musisz nauczyć się łagodniejszego podejścia i mowy ponieważ inni mogą postrzegać ciebie jako osobę surową i dominującą. Musisz
także nauczyć się akceptować porażkę, nauczyć się cierpliwości i puścić
kontrolę. Pasja jest darem, a kiedy mądrze ją wykorzystasz, energia ta może
być wzmacniająca, ochronna i motywująca.
Uważa się, że Mars daje tubylcom zdolność do władania bronią. Ze względu na
obecność Marsa Atmakaraka, osoba ma silne pragnienie wygrania każdej
bitwy. Taka osoba chce udowodnić swoją siłę przed wszystkimi. Ludzie z
Marsem Atmakaraką są wielkimi wojownikami. Stopniowo uświadamiają sobie
bezcelowość prowadzenia wojny, co jest dla nich wielką lekcją życia. Powinni
zawsze trzymać się ścieżki niestosowania przemocy. Ludzie z Marsem
Atmakaraka mają skłonności do sztuk walki. Zazwyczaj biorą lekcje kung-fu,
taekwondo, karate itd.
Jeśli osoba z Marsem Atmakaraka jest uduchowiona, może nauczyć się Hatha
Jogi i innych ćwiczeń fizycznych, aby pozostać silną i wiecznie młodą. Tak
długo, jak są one praktykowane jako dyscyplina duchowa, jak u mnichów ze
świątyni Shaolin, jest to bardzo dobre. W przeciwnym razie Karma może
doprowadzić do tego, że człowiek będzie żałował wielu błędów
spowodowanych aktami przemocy. Mars reprezentuje nasz system
energetyczny i pierwszą czakrę Mooladhara o kolorze czerwonym. Stąd też
nazywany jest czerwoną planetą, ponieważ odbija czerwony kolor widziany
gołym okiem. Mars jest uważany za największą maleficzną planetę w astrologii
wedyjskiej. Osoba z planetą Atmakaraka Mars jest nieustraszona, energiczna i
władcza. Mars jest wiązką energii, która jest bardzo potrzebna do prowadzenia
dobrego i zdrowego życia. Utrzymuje bardzo zdrowe i instynktowne podejście
do życia. Dobrze położony Mars w horoskopie daje siłę potrzebną do
rywalizacji w każdej dziedzinie, czy to sportu, czy jakiejkolwiek formy
aktywności fizycznej. Dla osoby z Marsem Atmakaraka ostateczną nauką jest
to, że dusza jest niezniszczalna i nie potrzebuje fizycznej ochrony. Uważa się,
że przemoc jest przejawem nienawiści do innych stworzeń i istot. Silny
Atmakaraka Mars będzie wspaniałym przywódcą, który ma zdolność do
przekształcania społeczeństwa. Może on wprowadzić radykalne zmiany w
sposobie funkcjonowania społeczeństwa i sprawić, że stanie się ono bardziej
praworządnym i przestrzegającym prawa obywatelem.
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Karma czakra
Poniżej procentowo Karma Chakra - wskazuje która czakra będzie
wykorzystywana w tym życiu najbardziej. U Ciebie to będzie czakra serca 27%.
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Czym jest czakra Anahata lub czakra serca?
Czakra Anahata jest najbardziej wpływowym centrum energetycznym spośród
wszystkich siedmiu czakr. Eksploracja boskości poprzez czystą miłość
inspiruje tę czwartą czakrę. Czakra Serca otwiera kanały serca, pozwalając
nam na swobodne przyjmowanie i dawanie.
W sanskrycie anahata oznacza "nieporuszony" lub "niepobity". Oznacza to
bezstronną i nieskończoną miłość, która pozwala na głębsze zrozumienie
siebie i innych. Znajduje się w okolicy serca, w centrum energetycznym klatki
piersiowej. Zaprasza osobę do medytacji nad różnymi poziomami doświadczeń
w związkach z otwartym sercem.
Czakra Anahata ma kolor zielony. Odpowiadającym jej elementem jest
powietrze, które reprezentuje wolność i ekspansję. Czakra ta promuje
świadomość, która rozwija bezgraniczne współczucie. Mantrą czakry Anahata
jest "yam". Oznacza ona odpuszczanie, uwalnianie, dawanie.
Charakterystyka czakry Anahata
Życiodajny element powietrza: elementem czakry Anahata lub czakry serca
jest powietrze lub vayu. Powietrze symbolizuje wolność ekspansji i szerokość.
Serce, które jest gotowe dawać bez ograniczeń. Vayu jest związane ze zmysłem
dotyku i uczuciami emocjonalnymi. Kiedy serce jest otwarte, człowiek czuje
się optymistycznie, przyjaźnie i ma motywację, by wierzyć w siebie.
Budowanie satysfakcjonujących związków staje się łatwiejsze, gdy czakra
serca jest zrównoważona. Zrównoważona czakra serca oznacza, że jesteśmy
bardziej współczujący i wyrozumiali dla innych.
Odnawiający element zieleni: zielony kolor czakry Anahata reprezentuje
wzrost i odnowione zdrowe związki. Kolor zielony jest kojarzony z naturą,
świeżością i delikatnością. Jest to kolor uzdrawiający i relaksujący dla
ludzkiego oka. Zielony sugeruje stabilność i wytrzymałość. Uspokojenie,
spokój, równowaga i współczucie dla siebie i innych to motywy przewodnie
czakry serca.
Oznaki zablokowanej czakry serca: problemy z przepływem energii w czakrze
serca mogą powodować, że czujemy się samotni, odizolowani i nie potrafimy
nawiązać kontaktu. Dzieje się tak dlatego, że kiedy jesteśmy zranieni i
czujemy, że utknęliśmy w przeszłości, prowadzi to do niepokoju. Niektóre
osoby mogą obawiać się dzielenia i ufać swoim związkom. Wszelkie przeżyte w
dzieciństwie rozczarowania mogą mieć wpływ na nasze zachowanie w
dorosłym życiu. Każdy z poniższych objawów wskazuje na to, że czakra serca
wymaga przywrócenia równowagi i uzdrowienia.
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Strach przed odrzuceniem: utrata zaufania w zaangażowanym związku;
Problemy z dawaniem i otrzymywaniem uczuć; Nadmierna zależność w
związku; Zdystansowane zachowanie wobec osób, na których nam zależy;
Twardy i bezemocjonalny wygląd przy jednoczesnym poczuciu bezbronności;
Objawy fizyczne, takie jak kołatanie serca, słabe krążenie krwi, ból serca,
dławica piersiowa, a nawet problemy takie jak astma.
Jak możemy zrównoważyć czakrę serca?
Kiedy czakra serca zostanie otwarta, poczujesz obfitość empatii, współczucia i
miłości. Odnosi się to nie tylko do innych, ale także do samego siebie.
Zrównoważona czakra pozwala ludziom być tym, kim są, zamiast starać się
sprostać zewnętrznym oczekiwaniom. Osoba z otwartą czakrą serca ma
zaufanie do siebie i szanuje innych. Oto kilka sposobów na odblokowanie
czakry serca.
Medytacja z Mantrą: medytacja może pomóc w przywróceniu prawidłowego
przepływu energii do czakry serca. Medytacja jest głęboko osobistym
doświadczeniem, które otwiera drogę do doświadczenia wewnętrznego
spokoju. Rozwiązuje ona różne niespokojne myśli, które wprowadzają brak
równowagi w życiu. Mantra związana z czakrą Anahata to YAM. Uważa się ją za
nasienie serca, które jest przedstawione w symbolice czakry serca.
Intonowanie tej mantry uzdrawia zarówno fizyczne, jak i duchowe centrum
serca. Sprawia również, że człowiek staje się bardziej otwarty na
doświadczanie
bezwarunkowej
miłości
i
współczucia.
Usiądź
na
skrzyżowanych nogach i weź głęboki oddech. Skup się na czakrze serca i
zacznij intonować YAM. Wyobraź sobie, że czakra ta otwiera się, a energia
przepływa przez całe ciało. Wibracje intonowania YAM wywołują przypływ
pozytywnych uczuć.
Codzienne afirmacje, aby zbudować pewność siebie i miłość: afirmacje - mogą
pomóc zwiększyć pozytywną energię związaną z czakrą serca. Prowadzenie
dziennika wdzięczności pomaga w uznawaniu darów chwili obecnej. Niektóre
przykłady pozytywnych afirmacji serca obejmują:
Głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie. Jestem chciany i kochany.
Moje serce jest otwarte na miłość. Przebaczam sobie. Żyję w stanie łaski i
wdzięczności. Cenię miłość ponad przywiązanie. Jestem godny miłości.
Kocham wszystkie istoty jednakowo. Jestem w harmonii z samym sobą i z
innymi.
Pranajama - ćwiczenia oddechowe dla czakry serca: czwarty element czakry to
powietrze, więc praca z oddechem jest bramą do otwarcia czakry serca. Jedną
z najbardziej korzystnych technik pracy z oddechem, która nie tylko
równoważy prawą i lewą półkulę mózgową, ale również otwiera serce, jest
Anulom Vilom. Częsta praktyka Anulom Vilom przynosi spokój zarówno ciału,
jak i umysłowi.
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Zielona dieta dla zrównoważenia energii czakry Anahata: dominującym
kolorem czakry Anahata jest zielony. Spożywanie pokarmów w tym samym
kolorze, co czakra, którą próbujesz uzdrowić, może zrównoważyć przepływ
energii wokół tego obszaru. Pokarmy, które pomagają przywrócić równowagę
to: szpinak, jarmuż, brokuły, matcha, zielone jabłka, zielona herbata, ogórki
itp. Zielone warzywa są również zalecane przez ekspertów w dziedzinie
żywienia dla zdrowego ciała i umysłu.
Praktykowanie przebaczenia w celu otwarcia czakry serca: doświadczenie
straty i izolacji może sprawić, że staniemy się osądzający i zazdrośni. Podjęcie
wysiłku, by praktykować przebaczenie, może wydawać się bardzo trudnym
zadaniem. Niezdolność do zapomnienia o urazach i złości z przeszłości tylko
powstrzymuje nas przed podążaniem naprzód ku przyszłemu szczęściu.
Rozmowa z bliskim przyjacielem lub spotkanie z profesjonalnym doradcą
oczyszcza umysł i prowadzi do wewnętrznego rozwoju i spokoju.
Podsumowanie: energia czakry serca ma głęboki wpływ na naszą osobowość.
Sensowne i zrównoważone życie można osiągnąć, gdy nasza czakra serca jest
w równowadze. Utrzymanie równowagi w czakrze serca przynosi wiedzę o
sobie samym, co pomaga w budowaniu silnych relacji z innymi.
U autora analizy najwyższy wskaźnik Karma Czakry również ma czakra serca,
ale na równi z czakrą trzeciego oka.
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Regulatory zdrowia
Regulatory zdrowia - minerały których brak w organizmie właścicielowi
horoskopu
uniemożliwiają
samoleczenie
organizmu
i
prawidłowe
funkcjonowanie wszystkich innych procesów. Minerały znajdują się w każdym
ludzkim organizmie jako najważniejsze nieorganiczne części składowe. Służą
do podtrzymania procesów życiowych. W różnorodnych tkankach i organach
naszego ciała spełniane są ważne zadania, niezbędne dla sterowania wieloma
procesami biochemicznymi. Twoje trzy minerały, które najbardziej są
potrzebne dla organizmu to okres brakujących miesięcy od końca roku, w
których matka nie nosiła ciąży:
Chlorek potasu (Kalium muriaticum albo chloratum): chlorek potasu wytwarza
między innymi włóknistą substancję krwi, fibrynę oraz włókna, które np. przy
zapaleniu oskrzeli powstają jako ciągliwy, nitkowaty śluz. Sól działa
absorbująco i występuje głównie w opłucnej i otrzewnej. Jest stosowana w
chorobach gorączkowych wraz z fosforanem żelaza Sprawdziła się we
wszystkich zapaleniach w okolicy narządów oddechowych jak: nos, gardło czy
płuca. Dobrze jeść: Produkty bogate w chlorek potasu: szparagi, zielona fasola,
pomidory, seler naciowy, marchew, szpinak, pomarańcze, brzoskwinie, śliwki,
morele i dziki ryż, grejpfruty, migdały, pieczone ryby i skorupiaki, jabłka,
rodzynki, sałata i kalafior.
Fluorek wapnia albo inaczej fluoryt (Calcium fluoratum): spotykamy na
powierzchni stałych tkanek (na szkliwie zębów, na powierzchni kości, w
naskórku, paznokciach, soczewce oka i w elastycznej tkance łącznej mięśni,
ale także w oponie pajęczynówkowej mózgu. Brak tej soli w organizmie,
prowadzi do: zwiotczenia tkanki elastycznej. Dobrze jeść: żółtka jaj, ziarna
żyta, jogurt, buraki, ryby i ostrygi, świeże warzywa i owoce, chude białko,
mleko, ser, sałata, pomidory.
Fosforan Magnezu (magnesium phosphoricum): znajduje się przede
wszystkim w mięśniach, ale także w nerwach i krwi, mózgu i rdzeniu
kręgowym. Jego brak prowadzi do: bólów skurczowych, które łagodzi mocny,
stały ucisk i ciepło. Jako środek działający na mięśnie fosforan magnezu działa
przede wszystkim na najważniejszy mięsień człowieka - narząd Lwa - serce.
Fosforan magnezu stosowany jest we wszystkich formach skurczów narządów:
serca, żołądka, pęcherza i łydek, kolek w żołądku, woreczku żółciowym i
nerkach, a także we wszelkich strzelających, zmiennych, wędrujących i
nagłych bólach. Dobrze jeść: pszenicę i żytnie produkty, migdały, orzechy
włoskie, pestki słonecznika, figi, cytryny, jabłka, brzoskwinie, orzechy
kokosowe, ryż, owoce morza, buraki czerwone, szparagi i żółtka jaj, świeże
owoce, zieloną sałatę, sery, mleko i jogurt. Bogata w żelazo żywność to:
szpinak i rodzynki, śliwki, gruszki i pomarańcze.
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Żywioły
Żywioły - wynikają z połączenia dominujących planet w znakach i domach.

POWIETRZE - intelekt, wyobraźnia, komunikacja.
ZIEMIA - praca, uziemienie, materia, działanie, hobby.
ETER - kosmiczna energia – akasza.
OGIEŃ - energia postrzegania kolorów, kreatywność, pasja, działanie.
WODA - emocje – zmienność, uczucia, opiekuńczość.
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Żywioł wody:
Jal tattva, element wody, odżywia i podtrzymuje zarówno ducha, jak i ciało
fizyczne. Musimy pozwolić na jego przepływ do psyche. Przepływ wody niesie
ze sobą energie Shakti i moc życia. Ganga jest czystą Shakti; jej energie mogą
uzdrowić naszą istotę i psychikę. Shakti można znaleźć nie tylko w wolności
przestrzeni, ale także w swobodnym przepływie wody. Woda odżywia rasę w
naszej istocie, odmładzając naszą wewnętrzną istotę i tworząc zewnętrzny
blask.
Woda deszczowa ma działanie oczyszczające i terapeutyczne. Kąpiel w
deszczówce zmywa z ciała negatywne emocje, powodując zmysłowy przepływ
przez istotę. W naszym społeczeństwie musimy promować naturalne systemy
zbierania wody deszczowej, szczególnie na obszarach wiejskich, aby czerpać z
niej wszystkie korzyści.
Woda symbolizuje chłód. Pomaga w nawilżaniu i posiada właściwości
spajające. Woda jest bardzo elastyczna i może przybrać dowolną formę po
wlaniu do szklanki.
Nadmiar wody może jednak powodować opuchliznę ciała. Woda reprezentuje
również zdolności adaptacyjne i elastyczność, które są istotnymi elementami
związku, ponieważ związek wymaga dostosowań i przywiązań.
Podłączenie się do "Jal Tattvy" otwiera ścieżki do połączenia się z kochającą i
radosną istotą. Doświadczenia są zdumiewające, kiedy Woda zaczyna
swobodnie płynąć w twoim życiu. Element wody zajmuje szczególne i ważne
miejsce w naszym życiu. Jest to element, który sprawia, że człowiek staje się
bardziej ludzki. Dlatego czas na przebudzenie tego elementu jest wtedy, gdy
brakuje ci ważnego ludzkiego elementu w tobie, jakim jest emocjonalność,
wrażliwość i współczucie.
Wciąż mamy wokół siebie dużą grupę ludzi, którym brakuje tego połączenia z
samym sobą i z innymi. Dotyczy to nie tylko ludzi żyjących w izolacji, ale także
osób, które nie potrafią przekazać swoich uczuć miłości i współczucia bliskim.
Nadszedł czas, aby wprowadzić ten element. Nawet jeśli czujesz, że życie stało
się rutyną, seks stał się częścią tygodniowego rozkładu zajęć, wprowadź
żywioł, aby nadać swojemu życiu aromat. Żywioł rozbudza kreatywne pomysły,
które dodadzą pikanterii Twojemu życiu. Tak, przyprawa to ogniste słowo, ale
bez wody stanie się naprawdę sucha. Aby delektować się najbardziej
pikantnym jedzeniem, potrzebujesz płynów, w przeciwnym razie po pewnym
czasie wszystko stanie się suche i nudne.
Element wody jest tym, który wypełnia luki i daje poczucie kompletności
życia. Woda może sprawić, że Twoja podróż będzie bardziej płynna i
wypełniona radością, jeśli jest odpowiednio zbalansowana.
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Tak jak zawsze powtarzam: "Świadomość jest kluczem". Jest wiele
przypadków, kiedy pracujesz z tym żywiołem podczas rutyny swoich zwykłych
dni. Ale teraz jest czas, żeby się z nim połączyć.
Podczas kąpieli poświęć trochę więcej czasu na połączenie się z żywiołem.
Umieść ręce pod kranem i napełnij go wodą, zamknij oczy i powiedz:
"Boski żywiole wody, przyjdź do mnie i napełnij mnie miłością, czystością i
współczuciem. Przyjdź do mnie, abym poczuł się kompletny, Przyjdź do mnie i
wypełnij wszystkie luki i wypędź wszystkie braki. Przyjdź do mnie i wypełnij
mnie miłością, czystością i współczuciem".
Wykonuj to ćwiczenie przez kilka dni, a poczujesz wyraźną różnicę w swoim
życiu. Często możesz zauważyć, że element wody przychodzi do ciebie, aby cię
pobłogosławić. Wystarczy, że poczujesz się na niego otwarty. Nie opieraj się
deszczom czy okazjonalnym chlapaniu wodą na twarz. Jest to potężna
technika, która dodaje świeżości i radości na cały dzień.
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Ajurweda
Dosze reprezentują wzorce energetyczne środowiska, które składają się z 5
głównych elementów. Cała materia i energia we Wszechświecie składa się z
ziemi, powietrza, ognia, wody i przestrzeni. W połączeniu poszczególnych
kombinacjach, 5 elementów tworzy wyraźne wzorce energii, które są
rozpoznawane jako 3 Dosze. Dosze są wszędzie, przez cały czas. Przenikają
Wszechświat, nasze istnienie i samo włókno naszej Istoty. Wszystko we
Wszechświecie składa się z unikalnej kombinacji trzech dosz. Te wzorce
elementarne wpływają na naszą indywidualność, a dominujący wzorzec
(dosza) rządzi naszą obecnością w życiu. Każdy z nas jest niepowtarzalnym
połączeniem energii, dlatego możemy mówić tylko o typach. Mimo
występujących podobieństw, należy jednak pamiętać, że każdy człowiek jest
wyjątkowy.
Vata:
W dosłownym tłumaczeniu Vata oznacza wiatr. Vata składa się z przestrzeni i
powietrza, które symbolizują nieskończoną możliwość, ruch i zmianę.
Charakterystyczna dla wysokoenergetycznych, inteligentnych ludzi o
kreatywnych umysłach, Vata promuje zdolności umysłowe i harmonię. Kiedy
Vata jest zrównoważona, człowiek czuje się żywy, entuzjastyczny i otwarty.
Kiedy brakuje równowagi, może odczuwać lęk, bezsenność, suchość skóry,
przyrost masy ciała, stać się sztywnym w swoim sposobie myślenia i mieć
trudności z koncentracją. Jest związana z kreatywnością i elastycznością.
Nadzoruje każdy ruch - przepływ powietrza, bicie serca, skurcze mięśni, ruch
tkanek i komórek w ciele. Odpowiada również za komunikację między
umysłem i systemem nerwowym.
Pitta:
Pitta reprezentuje energię transformacji i jest z tego powodu ściśle związana z
żywiołem ognia. Jednak w organizmach żywych Pitta jest w dużym stopniu
płynna, dlatego jej drugim dominującym żywiołem jest woda. Pitta nie jest ani
ruchliwa, ani stabilna - jest rozprzestrzeniająca się, tak jak ciepło ognia
przenika jego otoczenie lub jak woda płynie torem wyznaczonym przed
podłoże. Pitta koncentruje się wokół inteligencji, zrozumienia oraz trawienia
pokarmów, myśli, emocji i doświadczeń. Zarządza odżywianiem i
metabolizmem, a także temperaturą ciała. Podstawową funkcją Pitta jest
transformacja. Jak dominuje Pitta, w ciele i umyśle pojawia się ognista natura.
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Kapha:
Kapha sprawia, że wszystko się trzyma. Kiedy Kapha dominuje, człowiek czuje
się pewny siebie i spełniony. Dobrze funkcjonując, Kapha jest miłą,
wspierającą i rzetelną osobą; gdy brak równowagi może brakować motywacji,
przybierać na wadze i cierpieć na alergie. Kapha wspiera strukturę, solidność i
spoistość materii. Z tego względu jest kojarzona z żywiołem ziemi i żywiołem
wody. Kapha jest uosobieniem energii miłości i współczucia. Dosza ta
nawadnia wszystkie komórki i układy, nawilża stawy i skórę, utrzymuje
odporność organizmu i chroni tkanki.
Twoja dominująca dosza to tak, która procentowo przeważa, ale trzeba
pamiętać również, że te o mniejszym procencie również mają na nas wpływ.
Grafika poniżej pokazuje Twój procentowy układ dosz:
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Jak odżywiać się w zgodzie z zasadami Ajurwedy?
Postrzeganie i traktowanie istoty ludzkiej jako indywidualności jest jedną z
silnych stron ajurwedyjskiego pojęcia zdrowia. Ta zasada w szczególności
odnajduje swoje odzwierciedlenie przy doborze diety. Zamiast liczenia kalorii
i szukania poszczególnych związków odżywczych, Ajurweda opiera swoją
metodę na tym, co ktoś świadomie, bądź intuicyjnie wybiera jako korzystne
kierując się przy tym smakiem, zapachem, temperaturą, kolorem i
właściwościami danego produktu.
W Ajurwedzie produkty spożywcze są podzielone według swoich właściwości,
tzw. gun (ciężki, suchy, gorący, lekki, oleisty i zimny) i według smaku czyli
rasy (są to: słodki, kwaśny, słony, gorzki, ostry, cierpki). Zatem gdy szukamy
odpowiednich produktów dla danej doszy, musimy mieć na uwadze, aby jej nie
wzmagały, bądź nasilały lecz przeciwnymi właściwościami osiągały
wyrównujący rezultat.
Według Ajurwedy każdy posiłek powinien zawierać wszystkie smaki i cechy, z
tym, że ich proporcje należy układać odpowiednio, czyli tak, by najbardziej
dominującą doszę danej osoby zrównoważyć składnikami posiłku o cechach
przeciwnych.
Każdego sezonu stwarzanych jest dziesiątki diet, którym przypisuje się
niesamowitą skuteczność na wszelkie przypadłości. Ajurweda uczy nas innego
spojrzenia na rzeczy. Co dla jednego jest lekarstwem, dla drugiego może być
trucizną. Co cudownie uzdrawiające jest dla osoby Vata, niekoniecznie jest
zalecane dla osoby Kapha. Miska musli z gorącym mlekiem to niezwykle
zdrowe śniadanie dla Vaty, gdyż w ten sposób staje się ona mniej lotna a
bardziej umocniona w ziemi, ponadto daje jej energię na cały dzień. Gdyby
Kapha jadła takie śniadanie, z pewnością poczuje ociężałość, a już w drodze do
pracy - senność.
Vata w nierównowadze: Gdy Vata nie jest zbalansowana, często powoduje
uczucie strachu, zaniepokojenia, osamotnienia oraz zmęczenia. Może
prowadzić do zarówno fizycznego, jak i energetycznego wyczerpania.
Zaburzona dosza Vata zakłóca komunikację oraz powoduje różnego rodzaju
nietypowe ruchy w ciele, tak jak tiki nerwowe, drżenie oraz skurcze mięśni.
Kapha w nierównowadze: Gdy Kapha nie jest zbalansowana, wywołuje emocje
przywiązania, chciwości i zaborczości. Może też powodować upartość,
ospałość i opór na zmiany. W ciele Kapha wprowadza stagnację oraz zator w
organach i tkankach – również w umyśle.
Pitta w nierównowadze: Gdy Pitta nie jest zbalansowana, powoduje porywcze i
silne emocje, takie jak frustracja, złość, zazdrość oraz krytyczność. Zaburzona
Pitta jest też często źródłem stanów zapalnych organów i tkanek.
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U Ciebie dominuje Kapha. Jak Kapha powinna odżywiać się na co dzień?
Ogólne zasady: kluczem do równowagi u doszy Kapha jest zmiana starych
nawyków jedzeniowych w ten sposób, by przy zachowaniu wysokiej jakości
produktów zredukować ilość i częstotliwość ich spożywania. Potrawy powinny
być mało dosolone, ubogie w tłuszcz, bogate w błonnik i lekko ugotowane.
Osoby Kapha mogą bez obaw zrezygnować ze śniadania. Po jedzeniu spacer
jest najlepszym sportem, w przeciwieństwie do snu, który tylko zwiększa
doszę Kapha w organizmie. Zaleca się praktykowanie jednego dnia głodówki w
ciągu tygodnia. Postaraj się, aby jedzenie nie zyskało funkcji emocjonalnego
wyładowania lub ucieczki w chwilach gdy potrzebujesz wsparcia. Doprowadzić
to Cię może bardzo szybko do nadwagi, jest to wprost nieuniknione, gdy
czekolada zawsze jest pod ręką, a lody najbardziej smakują wieczorową porą.
Kapha nasila się wczesnym rankiem, późnym wieczorem i na wiosnę. W tym
czasie zwróć szczególną uwagę na swój jadłospis, jednak zrezygnuj ze
śniadania i wędrówki przez kuchnię wieczorową porą.
Ostry, lekki, suchy, cierpki (przaśny), gorzki i gorący – to cechy produktów
bądź potraw, które działają na Kaphę balansująco. Zwiększ ich udział w swojej
diecie - jedz je częściej lub zwiększ ich proporcje w przygotowywanych
posiłkach.
Słodki, ciężki, kwaśny, oleisty, słony, zimny – te właściwości produktów
wpływają na Kaphę niekorzystnie, gdyż ją potęgują. Te produkty zaleca się
zmniejszyć do minimum lub całkowicie wykreślić z jadłospisu.
Dla Kaphy „przysługują” tylko dwa posiłki dziennie – w południe i wczesnym
wieczorem. Odstęp czasowy między posiłkami powinien trwać co najmniej 5-6
godzin. Niestety – osoby Kapha muszą przyzwyczaić się, że są na dożywotniej
diecie. Trzymaj się więc zasady: pij wtedy, gdy jesteś spragniony, jedz tylko
wtedy gdy jesteś głodny. Na pocieszenie: na śniadanie można się podelektować
sokiem owocowym (bez cukru!) lub herbatą.
Co osoby Kapha mogą jeść? (*produkt można spożywać w niewielkich
ilościach, **produkt można spożywać sporadycznie):
Zboża: ryż Basmati, amarantus (ugotowany z goździkiem), jęczmień, musli
(ugotowane na wodzie), płatki owsiane, proso (kasza jaglana), kasza
kukurydziana, quinoa*, maniok*, otręby pszenne**, chlebek chrupki (z
amarantusa, żyta, orkisza).
Rosliny motylkowe: fasolka (biała, czarna, Azuki, Lima, Pinto), groch (łupany,
suszony), cieciorka, fasolka Mung, czerwona soczewica, tofu (na ciepło i
przyprawione), mleko sojowe (na ciepło i przyprawione), Tur Dal, Chana Dal.
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Warzywa: karczochy, sałaty i warzywa liściaste, kalafior, czili (zielone),
brokuł, cykoria, kapusta pekińska, kapusta, groszek słodki, szparagi, dynia,
marchew, buraki, ogórki, fenkuł, czarne oliwki*, pietruszka, szpinak,
ziemniaki**, kukurydza, papryka*, por, cebula, rzeżucha, botwinka,
pasternak, kalarepa, seler, botwinka, chrzan.
Owoce (cierpkie): jabłka, morele, brzoskwinie**, wiśnie, gruszki, figi
(suszone), limonki, mango (dojrzałe)*, nektarynki, cytryny*, śliwki,
winogrona*, suszone owoce, pigwy, truskawki*, porzeczki, borówka, granaty.
Produkty mleczne (nie przetworzone lub jedynie z pasteryzowanego mleka):
masło (niesolone)**, maślanka (własnej roboty, rozcieńczona w proporcji
1:4)**, ghee*, jogurt (rozcieńczony 1:4 porcjami wody), mleko krowie (tylko
gorące, rozcieńczone i przyprawione), mleko owcze, ser owczy** (świeży i
niesolony).
Orzechy i pestki: migdały (namoczone i bez skórki), wiórki kokosowe.
Przyprawy: Ajwan (nasiona selera), anyż, asafetyda, bazylia, kozieradka,
pieprz Cayanne (przy nadwadze*), koperek, estragon, kardamon, kolendra,
kminek, liść laurowy, majeranek, mak, gałka muszkatołowa, kurkuma,
oregano, papryka, pietruszka, pieprz, ziele angielskie, kminek indyjski,
rozmaryn, szafran, szałwia, gorczyca, tymianek, wanilia, cynamon, mięta
pieprzowa, imbir.
Oleje: (tłoczone na zimno, w niewielkich ilościach): olej kukurydziany, ghee,
olej słonecznikowy, olej sezamowy, olej z migdałów.
„Naturalne słodziki”: miód ( od 6-miesięcy), gęste soki owocowe. Na
pocieszenie: na śniadanie można się podelektować sokiem owocowym (bez
cukru!) lub herbatą.
Jakich produktów osoba Kapha powinna się wystrzegać?
Zboża: pszenica, owies, chleb na zakwasie i na drożdżach, orkisz *, ryż
(polerowany), ryż naturalny, ryż na mleku.
Warzywa: bakłażan, oliwki zielone i czarne, dynia, ogórki, pomidory, cukinia,
pasternak**, słodkie ziemniaki, brukiew.
Rośliny motylkowe: fasolka Mung (skiełkowana), fasolka Kidney, soja (groch),
sos sojowy, mąka sojowa, mleko sojowe (zimne i nie przyprawione), Urad Dal.
Owoce – generalnie wszystkie słodkie, kwaśne i zbytnio soczyste: ananasy,
awokado, banany, daktyle, grapefruit, cytryny*, kiwi, rabarbar, winogrona*,
papaja, arbuz, pomarańcze, limonki**, kaki, melony.
prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

61 | strona

Orzechy: orzeszki ziemne, orzech laskowy, pistacje, orzeszki para, cedrowe,
nerkowce, orzechy włoskie, orzech kokosu (świeży), sezam i produkty z
sezamu.
Oleje (generalnie oleje rafinowane): olej z awokado, olej kokosowy, z orzecha
włoskiego, olej lniany, olej sojowy, olej z oliwek*.
Produkty mleczne: żółte sery, lody, jogurty, kwaśna śmietana, śmietanka
słodka, zsiadłe mleko, maślanka (ze sklepu), panir (ser własnej roboty), masło
(słone).
Przyprawy: tamarynda, czili, sól.
Cukry: biały cukier rafinowany, cukier owocowy (fruktoza), miód (jeśli
młodszy niż 6 miesięcy), Jaggery, Gur, syrop klonowy.
Jeśli Kapha je poza domem…
Jeśli masz wybór, zamów dwie porcje surówki, zamiast pierwszego dania, czyli
zupy. Unikaj zimnych napojów, lepiej poproś o ciepłą lub gorącą wodę. Jeśli
chcesz być konsekwentny w swojej diecie, a ktoś Ci zaproponuje kuszące
ciastko, uratować Cię może… ból zęba. Z taką wymówką na pewno wygrasz!
Słownik nieznanych produktów:
Urad Dal: fasolka Urad, czarna, małej wielkości, podobna kształtem do
soczewicy; polerowana i w połówkach nazywana jest Urad Dalem. Można ją
kupić, podobnie jak i inne fasolki, w sklepach hinduskich.Tur Dal: pożywna
fasolka, o żółtawym kolorze, w sprzedaży powłoczona warstwą oleju, która
służy jako naturalny środek konserwujący, można go zmyć pod gorącą wodą.
Gur: zagęszczony sok rozmaitych gatunków palm. Ponieważ nie jest on
fabrycznie przetworzony, zawiera wszystkie zdrowe związki budulcowe palmy.
Jaggery: zagęszczony sok z trzciny cukrowej. Zawiera wszystkie związki
odżywcze trzciny cukrowej jak białko, węglowodany, związki mineralne.
Zaliczany jest do dobrych źródeł prowitaminy A, bogaty również w kompleks
witaminy B. W kuchni zyskuje dodatkowy plus dzięki temu, gdyż w
przeciwieństwie do naturalnego słodziku jakim jest miód, jagerry można
używać do gotowania i pieczenia.
Ghee: czysty tłuszcz uzyskiwany z masła poprzez długi proces gotowania
masła. Nadaje się wyśmienicie jako tłuszcz do gotowania, prażenia, smażenia;
w medycynie ajurwedyjskiej zyskał również status leku.
Kuchnia ajurwedyjska bardzo ceni sobie ich walory pokarmowe, gdyż zarówno
budują jak i oczyszczają organizm.
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Okresy Mahadasha
Mahadasha - to wpływ planet na życie właściciela horoskopu. Mahadasha ma
ogromny wpływ na zmiany w życiu człowieka, ponieważ wpływa na nasze
samopoczucie, nastroje, jak i na wszystko co związane z nami, w zależności od
danej planety.
Jak czytać okresy Mahadasha?
Mahadasha inaczej można nazwać jako wielki okres życia człowieka. Jest to
określony odcinek czasu w życiu jednostki i jest rządzony przez określoną
planetę. Ten okres jest znany jako Vimshottari Mahadasha tej planety.
Poszczególne sekwencje planet są przestrzegane dla odpowiednich
Mahadashów.
Okres wpływu planet w życiu człowieka nie zaczyna się dokładnie od dnia
narodzin, ale dzień narodzin wpisuje się w dany okres przedstawiony na
grafice.
Grafika poniżej pokazuje układ planet właściciela horoskopu w czasie:
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Mahadasha i opis planet występujących w horoskopie właściciela i ich
znaczenie. Jest to opis pomocniczy wyjaśniający jak dany okres w życiu
człowieka będzie wyglądał i czym będzie się charakteryzował:
Całkowity
czas
tych
planet
wynosi
120
lat.
Jest
więc
wysoce
nieprawdopodobne, aby ktokolwiek powtórzył Mahadashas. Z wielu systemów
Dasha jest to kontynuacja systemu Vimshottari Dasha. Ten system działa na
podstawie nakszatr. Okres początkowy poszczególnego Mahadasha w
momencie narodzin jednostki będzie oparty na planecie rządzącej
konstelacjami narodzin, czyli Janma Nakshatrze. Każda Nakshatra /
konstelacja ma władcę - jest to jedna z planet. Pierwsza dasha (okres) jest
określona przez Nakshatrę, można powiedzieć, że Księżyc jest najemcą w
momencie narodzin. Na przykład, jeśli Księżyc jest w nakszatrze Anuradha, to
porządek Mahadasha jest następujący: Saturn, Merkury, Ketu, Wenus, Słońce,
Księżyc, Mars, Rahu i Jowisz. Obliczenia rozpoczynają się od Saturna,
ponieważ Saturn rządzi Anuradhą. Czas trwania pierwszego ważnego okresu
zależy od tego, jak daleko Księżyc przeszedł przez szczególną konstelację,
ktora jest w chwili narodzin. Różne Mahadasha wpływają na różne aspekty
naszego życia rządzone przez tę planetę. Jakie efekty wywiera konkretna
planeta w naszym życiu, są całkowicie zależne od położenia planety w
horoskopie wraz z ogólnym odczytem. Jednak aspekty, które zostaną
dotknięte, będą podlegały planecie. To, czy efekty będą dobry czy złe zależy od
indywidualnego horoskopu i wolnej woli danej osoby. Obszary w życiu
dotknięte (ogólnie) przez odpowiednie planety to:
Sun Mahadasha:
Słońce będzie rządzić wysoką pozycją w karierze, osiągnięciami zwłaszcza w
obszarach polityki i rządu. Dodaje uroku i magnetyzmu naszej osobowości.
Zarządza sławą, autorytetem i awansem w karierze. Słońce Mahadasha odnosi
się także do naszego Ojca. Jeśli jest dobrze umiejscowiony, da bardzo
pomyślne wyniki. W przypadku niewłaściwego umieszczenia Słońca wpłynie to
na wyżej wymienione pola w niekorzystny sposób. Może również powodować
problemy związane z naszym sercem i wzrokiem.
Moon Mahadasha:
Księżyc rządzi naszymi emocjami, myśleniem, ogólnym samopoczuciem i
kobiecą obecnością w naszym wykresie. W związku z tym wszystkie te obszary
mogą pojawić się w świetle reflektorów w tym Dasha okresie 10 lat. Jeśli
zostanie dobrze ułożony, okres ten (ogólnie) da fizyczne dobre samopoczucie
wraz z mentalnym spokojem i emocjonalnym bogactwem. Kobiety związane z
tym okresem również otrzymają dodatkowe świadczenia z tego okresu.
Emocje, wrażliwość, romans i małżeństwo zyskają na znaczeniu wraz ze
wszystkimi dziedzinami bliskimi sercu. W przypadku gdy księżyc nie jest tak
dobrze umiejscowiony, powiązane pola ulegają pogorszeniu. Problemy z
bezsennością, letargiem, kaszlem i przeziębieniem, śledzioną i zaburzeniami
żołądka również wchodzą w grę z powodu złego rozmieszczenia planety.
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Mars Mahadasha:
Mars Dasha to czas pasji i popędów zajmujących pierwsze miejsce. Na dobrze
umiejscowionym potężnym Marsie człowiek staje się ambitny i niezależny. W
grę wchodzą także popędy seksualne i emocje. Ponieważ Mars jest planetą
męską, związek między mężczyzną a synem i braćmi wzrasta. To idealny czas,
by przejąć kontrolę nad życiem i z ufnością podążać naprzód. Jeśli planeta jest
uszkodzona na wykresie, dana osoba może popaść w sporadyczne nerwowe
zachowanie i będzie narażona na urazy i wypadki. Również szpik kostny i
mięśnie są w tym okresie narażone.
Rahu Mahadasha:
Okres Rahu zwykle wydobywa najlepsze i najgorsze z naszych losów i
osobowości. Jeśli Rahu jest źle usytuowany, ta planeta odpowiednio przyniesie
nieszczęścia, konflikty, upadki, trudności, a nawet śmierć. Jeśli planeta jest
dobrze usytuowana, wówczas dana osoba otrzymuje najwyższe honory,
osiągnięcia i sukces. W tym okresie osoba ta nie "rośnie", ale raczej czerpie
korzyści z wcześniejszej Dasha swojego życia. Ta dasha może również skłonić
kogoś do "demonicznych" nawyków (takich jak alkohol, przejedzenie,
narkotyki itp.), ponieważ sama planeta jest symbolem demonów. Chorobowe
skutki tego okresu mogą obejmować, zaburzenia nerwowe, wrzody, a czasem w
zależności od układu sprzyja rozwojowi nowotworów.
Jupiter Mahadasha:
Jowisz rządzi szczęściem, fortuną i wyższą mądrością. W związku z tym
wszystkie związane z tym aspekty będą miały miejsce w grze wstępnej w tym
okresie. Dobrze umieszczony okres sprzyja łatwemu życiu,
z łatwością
nabywania nieruchomości, bogactwa, rozwoju kariery i dzieci. Ogólnie rzecz
biorąc, okres będzie gładki i satysfakcjonujący. W tym okresie może mieć
miejsce także dużo wyższego poziomu uczenia się i duchowych skłonności.
Dobrobyt i honory są zdobywane w tym okresie. Jeśli nie jest tak dobrze
umiejscowiony, planeta daje złe efekty w wyżej wymienionych obszarach.
Zaburzenia związane z krążeniem krwi i wątrobą, astmą i cukrzycą mogą
również powodować poważne niedogodności.
Saturn Mahadasha:
To 19 lat ciężkiej pracy i wytrwałości. Saturn kładzie nacisk na ścisłą
dyscyplinę i siłę roboczą, tworząc opóźnienia i trudności oraz dodatkowe
obowiązki wobec osoby. Krótko mówiąc, ten okres czasu pozwala człowiekowi
położyć podwaliny, aby stać się silnym i skutecznym, i czerpać nagrody w
nadchodzących latach. Jeśli Saturn jest dobrze umiejscowiony, przynosi on
honor, autorytet i dobrobyt w wyniku jego pracy. W przypadku, gdy jest
dotknięty niekorzystnie, okres czasu przynosi poważne trudności, smutki i
frustracje. Choroby kości, złamania, problemy skórne, reumatyzm pojawiają
się również w grze jako chore efekty Dasha.
prawdziwajoga.pl | Antek Będowski

65 | strona

Mercury Mahadasha:
Mercury Dasha podkreśla wszystkie intelektualne wysiłki. Nauka, pisanie,
mowa i komunikacja są dzięki tej planecie. Edukacja osoby nabiera znaczenia,
a ludzie zajmują się bardziej aspektami komunikacji w swoim życiu. Osoby
aktywnie zajmujące się pisaniem, mediami lub telekomunikacją otrzymują
dodatkowy impuls dzięki tej dasha. Jeśli planeta jest źle położona, mogą się
pojawić napięcia psychiczne, niepokój, niestabilność i niezdecydowanie są
punktami zwrotnymi. Działalność handlowa również zyskuje na znaczeniu w
tym okresie; stąd też strata w biznesie jest przypisywana Merkuremu.
Ketu Mahadasha:
Ketu jest planetą duchowego oświecenia i oderwaniem od wszystkiego, co
materialne lub światowe. W materialistycznie nachylonym horoskopie Ketu
może obdarzyć smutki, straty i niedole. W duchowo nachylonym horoskopie
może dawać człowiekowi wiele duchowości. Ketu daje dobre wyniki, gdy
umieszcza się je w odpowiednich domach, przekazując mistyczne i psychiczne
doświadczenia. Mimo to, wynik tego okresu może być różny.
Venus Mahadasha:
Ten 20-letni okres obraca się wokół piękna, luksusu, rozrywki, romansu i
spraw serca. Ten okres wiąże osobę z wyżej wymienionymi czynnościami.
Ludzie aktywni w dziedzinie sztuki i rozrywki również mogą mieć duże
sukcesy w tym okresie. Szczęście i przyjemność stają się rdzeniem życia, kiedy
ta planeta jest dobrze usytuowana. Jeśli nie to małżeństwo i starania we
wspomnianych wyżej czynnościach przyniosą złe rezultaty. Utrata pieniędzy
jest również widoczna. Ponadto, osoba może zachorować na nerki i mieć
problemy z układem rozrodczym.
Każda Mahadasha tych dziewięciu planet jest podzielona na podokresy
(Antardashas lub bhuktis). Na przykład w punkcie początkowym Merkury
Mahadasha rozpocznie się dasha z Merkurym (Merkury - Merkury). Wtedy
rozpocznie się podukład Ketu (Merkury - Ketu). Z kolei sama Dasha również
jest podzielona na drobne okresy (Pratyantar dasha), aby uzyskać większą
dokładność w analizowaniu czasu zdarzenia w życiu jednostki. Tak więc
pojęcie stref czasowych życia prowadzi do bliższej analizy wzlotów i trendów
w życiu człowieka. Efekty planet są zawsze obecne. Ostateczny wynik jest
ostatecznie w rękach samego podmiotu. Zrozumienie mapy życia to połowa
wygranej bitwy, jeżeli myślimy o naszych pragnieniach.
KONIEC ANALIZY WŁAŚCICIELA HOROSKOPU
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Opisy pomocniczne - planety:
Rahu & Ketu - Węzły lunarne północny i południowy:
Rahu i Ketu są dwoma maleficznymi sygnifikatorami, które faktycznie nie są
planetami, ale obliczonymi punktami na niebie. Ponieważ wytwarzają w
horoskopie widoczne efekty, zostały nazwane przez starożytnych mędrców
cienistymi planetami i odpowiadają w pewien sposób wpływom Urana oraz
Neptuna. Najlepiej zrozumiemy czym są Rahu i Ketu zapoznając się z
wedyjskim mitem o ich istnieniu:
Ongiś Pan Vishnu rozdawał Bogom i duchom planetarnym amritę, napój
obdarzający nieśmiertelnością. Kiedy nektar się skończył, Słońce i Księżyc
odkryły, że jakiś rakshasa, czyli demon wkradł się do komnaty i wypił nektar.
Gdy owe Światła wydały wężowego demona, Pan Vishnu chwycił swój miecz i
rozłupał demona na pół, ale ponieważ demon zyskał był już nieśmiertelność,
więc nie zginął, lecz nadal żył w dwóch postaciach. Górna część rakshasa
została nazwana Rahu, a dolna część Ketu. I od tamtej pory na zawsze węzły
stały się gorzkimi wrogami tych Świateł. Mówi się, że z tego powodu węzły
regularnie próbują połknąć Słońce i Księżyc - dzieje się tak podczas każdego
zaćmienia, kiedy jedno ze Świateł wchodzi w koniunkcję z Rahu lub Ketu.
Jednak Światła zawsze umykają, jako że są one również nieśmiertelne. Dla
prawdziwego zrozumienia wpływu węzłów powinno się zawsze tę historię
pamiętać, ponieważ Rahu i Ketu zachowują się jak dwie części demona. Twory
te można traktować jako zwierzęce lub instynktownie działające stworzenia,
nie posiadające ukierunkowanej inteligencji, pochłonięte osiąganiem
wszystkich przyjemności jakie tylko mogą zdobyć.
Ten opis szczególnie dobrze pasuje do Rahu, którego istotą jest nienasycone
ziemskie pragnienie. Jego charakter to czysty hedonizm, bezprzytomność i
brak wrażliwości. I jeśli to można powiedzieć o Rahu, to cóż w takim razie
można powiedzieć o Ketu, tej części węża, która nie ma mózgu. Bez
specjalnego wysiłku Ketu wywołuje zachowania bezprzytomne, kompulsywne i
o wielkim natężeniu. Efekty powodowane przez Rahi i Ketu zależne są, w
większym stopniu niż w przypadku planet, od związanych z nimi
astrologicznych uwarunkowań. Chociaż Rahu i Ketu są w astrologii wedyjskiej
uważane za planety i wywołują względnie przewidywalne skutki, to zachowują
się inaczej niż inne ciała niebieskie. W związku z tym, że są one siłami
żywiołowymi i instynktownymi, działają raczej jak masy energii niż
ukierunkowane siły. Nie mają także zdolności aspektowania jak inne planety. I
chociaż Rahu i Ketu są z pewnością malefikami, zawsze jest trudniej dokładnie
zobaczyć rodzaj szkody jaką powodują w horoskopie. Wystarczy powiedzieć,
że węzły są generalnie lepiej posadowione w Domach 3, 6, 10 i 11, które mogą
spożytkować planety maleficzne.
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Większe powstaje spustoszenie, kiedy Rahu i Ketu zajmują domy nieprzyjaciół
lub kiedy są aspektowane przez malefiki. Sygnifikacje Rahu i Ketu są w
starożytnych przekazach mało zróżnicowane. Oba odpowiedzialne są za
wszystkie rodzaje zła, jak nieuleczalne choroby, morderstwo, kradzież,
trucicielstwo, węże, strachy. fobie, niezidentyfikowane choroby, uwięzienia
itd. Poczynione jest jednak pewne rozsądne różnicowanie, szczególnie
dotyczące bardziej pozytywnych atrybutów. Na przykład jest całkowicie
naturalne, że jeśli Rahu wskazuje ziemskie pragnienia, to zdolny jest obdarzać
siłą, sławą, politycznym sukcesem, pieniędzmi i urodą, jeśli jest korzystnie
położony. Jednak nie należy zapominać, że pragnienia Rahu są nienasycone,
tak więc osiągnięcie tych korzyści niekoniecznie przynosi satysfakcję. Można
również wspomnieć, że w przekazach mówi się, że cokolwiek jest dane w ciągu
18 lat Rahu Mahadasa (okres), to zazwyczaj jest zabierane w ostatnich kilku
latach przed końcem tego okresu.
Jeśli chodzi o cechy Ketu, to planeta ta nazywana jest moksha karaka, czyli
wskaźnikiem oświecenia. I rzeczywiście, obdarza bardzo subtelnymi
skłonnościami duchowymi, szczególnie właściwościami ascetycznymi i nie
przywiązywania się. I dlatego dość często znajdujemy prominentne
posadowienie Ketu w horoskopach osób oddanych poszukiwaniom duchowym.
Ketu znany jest również jako Gnana karaka. Gnana to termin oznaczający
wiedzę, mądrość i rozróżnianie, które jest uważane za szczególną ścieżkę do
oświecenia. Dlatego tworząc skłonności duchowe ta planeta nadaje zarazem
wielką moc rozróżniania, aż do poziomu umiejętności psychicznej. Chociaż
mędrcy zapewniają, że efekty Rahu są podobne do saturnowych, a Ketu do
marsowych, jest to prawdą tylko w ogólnym znaczeniu. Ketu położony
niekorzystnie może niszczyć sygnifikacje w niespotykanie okropny i
podstępny sposób. Natomiast Rahu stwarza trudności poprzez letarg,
chamstwo i brak wrażliwości, czyniąc to w sposób mniej celowy i intensywny.
Najbardziej niszczące wpływy węzłów występują wówczas, gdy któryś z nich
jest w koniunkcji z inną planetą. W takich przypadkach ta właśnie planeta jest
poważnie skaleczona, jak i Dom, którym rządzi. Jeżeli jest to Rahu, to rani on
głownie poprzez stępienie lub zatrzymanie energii tej planety, tak że staje się
ona bezsilna w swoim normalnym działaniu. Z drugiej strony, planeta będąca w
koniunkcji z Ketu, wydaje się być rozpuszczona lub wciągnięta w otchłań w
rodzaju czarnej dziury. Wtedy zamiast ograniczenia swojej mocy, planeta ta
zachowuje się w dziwaczny, wymuszony i nieświadomy lub niekontrolowany
sposób. Podczas interpretacji położenia Węzłów jest niezwykle istotne, aby
pamiętać, że Rahu i Ketu cechuje brak logiki, rozsądku i inteligencji. Wpływy
te są zwierzęce, obsesyjne oraz kompulsywne i wskazują na dziedziny życia,
nad którymi osoba ma niewielką kontrolę.
Rahu i Ketu nie są męskie ani żeńskie. Podzielone są również opinie mędrców
co, do beneficznego i maleficznego położenia Węzłów w znakach. Jedynie
pewne jest to, że oba są wywyższone w znakach Merkurego - Bliźniętach i
Pannie.
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Jest to logiczne, ponieważ Rahu i Ketu, które są pozbawione jakichkolwiek
zdolności umysłowych muszą odnosić korzyść z inteligencji i stymulacji
energii Merkurego. Powinno się również wspomnieć, że Rahu i Ketu normalnie
poruszają się ruchem wstecznym, ale czasami zatrzymują się i w krótkich
okresach poruszają się ruchem progresywnym. Zauważono, że w tych okresach
Węzły stają się niezwykle potężne. Dlatego też, w analizie każdego horoskopu,
należy określić korzystając z efemeryd, czy te planety poruszały się wstecznie
czy też progresywnie. Jeżeli progresywnie, to można je uważać za wysoce
pozytywne i energetyzujące siły, dające podobne rezultaty jak w pozycji
wywyższenia. Ponieważ nie podaje się znaku upadku dla Rahu i Ketu, można
zapamiętać, że te Węzły są wielkimi wrogami Słońca i Księżyca i mogą dawać
gorsze niż zazwyczaj rezultaty w ich znakach. Wprawdzie Ketu nie jest objęty
sygnifikacją przyjaźni, ale większość astrologów przyjmuje wrogów Rahu za
nieprzyjaznych również dla Ketu. Także wszelkie aspekty maleficzne dla
Węzłów działają jak skaleczenia i powodują, że Węzły dają jeszcze większe
uciążliwości niż normalnie. Kamieniem wzmacniającym słabego lub
skaleczonego Rahu jest Gomed czyli hessonit; natomiast dla Ketu właściwy
jest hrysoberyl czyli 'kocie oko'.
Rahu - niestałe ziemskie pragnienia, wielkie ziemskie korzyści, inercja,
otępienie, lenistwo, zaspakajanie zmysłów, ignorancja, hessonit (zabarwiona
na miodowo forma agatu).
Ketu - ascetyzm, nie przywiązywanie się do ziemskich pragnień, amrita,
naturalne metody uzdrawiania, diety lecznicze etc. zdolności psychiczne,
gnana (mądrość, wiedza, rozróżnianie), skłonność do bycia niezauważonym
lub niewidzialnym dla innych, zjawy, duchy, siły astralne, kocie oko (nie
pomylić z tygrysim okiem).
Rahu & Ketu - okultyzm, ezoteryka i duchowość, kompulsywne i nieświadome
zachowanie, obawy, fobie, koszmary senne, chaos umysłowy, związki z ludźmi
z nizin społecznych, nałogi, złe przyzwyczajenia, trucizny, złudzenia,
podstępy, brud, nieczystości, pasożyty, jąkanie, spazmy, nierozpoznawalne i
nieuleczalne choroby, kradzież, morderstwo, uwięzienie, czarownictwo,
magia, wrzody, rak, choroby skóry.
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Słońce - Ravi - Surya:
Słońce z powodu swojego intensywnego gorąca jest w astrologii wedyjskiej
planetą maleficzną. Nie niszczy swoich współtowarzyszy tak bardzo jak Mars i
Saturn, jego wpływ może być jednak szkodliwy. Również z powodu jego
gorąca, każda planeta położona orb 8 stopni od Słońca jest spalona lub
wchłonięta przez jego promienie. To zjawisko nazywa się spalenie i wydatnie
niszczy planety będące w koniunkcji ze Słońcem. Co do 8-stopniowego orb,
któremu przypisuje się spalenie, poszczególni astrologowie mogą chcieć
określić swoje własne zakresy spalenia, ale w każdym wypadku spalenia nigdy
nie wolno zignorować. Podczas gdy Słońce jest uważane za najbardziej
znaczący czynnik w astrologii zachodniej, inaczej widziane jest to w systemie
wedyjskim. Znaczenia przypisane Słońcu są w gruncie rzeczy takie same w
astrologii wedyjskiej, ale priorytet ma Księżyc, jako że on bardziej niż
cokolwiek innego jest odpowiedzialny za ogólne szczęście i pomyślność osoby.
Jednako, Słońce jest bardzo ważne, ponieważ decyduje o zaufaniu do samego
siebie, autorytecie, sile i statusie. W jego władztwie pozostaje również ojciec,
w znacznym stopniu kariera i aktywność osoby w świecie.
Słońce włada duszą i dlatego nazywa się atmakaraka czyli wskaźnikiem duszy.
Z tego powodu położenie Słońca i otaczające je planety będą ujawniały
fundamentalne dla osoby tendencje i skłonności. Powinniśmy również
wspomnieć, że pisma wedyjskie często powołują się na atmakaraka. Jednak
należy ściśle określić, o którą (atmakaraka) chodzi, ponieważ są dwie. Planeta
w ostatnich stopniach (np. 28-29 stopni) jest także atmakaraka.
Negatywne wpływy Słońca mogą jednakowoż być łatwo zmienione, gdy Słońce
jest aspektowane przez benefik. Dlatego też Słońce aspektowane przez
Wenus, Jowisza lub Księżyc da raczej beneficzne rezultaty. Tak jak wszystkie
planety mają swoje Domy, gdzie ich energia jest bardziej kompatybilna, tak
samo Słońce daje najlepsze rezultaty w upachaya czyli Domach narastających
(3-6-10-11), gdzie malefiki są dobrze widziane. Najlepsze położenie Słońca jest
w 10 Domu, gdzie otrzymuje ono dik bala czyli siłę ukierunkowaną.
Funkcjonuje również optymalnie w Baranie, gdzie jest wywyższone czyli
uchcha. Najsłabsze jest w Wadze, gdzie znajduje się w upadku neecha. I daje
bardzo dobre rezultaty w Lwie, gdzie jest swakshetra czyli we własnym Domu.
Słońce jest rodzaju męskiego. I jak już wspomniano jest gorące, suche i
maleficzne. Słońce nazywane jest również Surya. Przyjaciele, którzy przyjmują
Słońce w swoich Domach to Księżyc, Mars i Jowisz. Wrogami są Wenus i
Saturn, podczas gdy Merkury jest wobec Słońca neutralny. Kamieniem
szlachetnym, którego noszenie wzmacnia uszkodzone Słońce jest czerwony
rubin. Metale złoto i miedź są beneficzne dla słabego Słońca.
Słońce - ojciec, dusza, ego, siła, ambicja, żywotność, godność, pewność siebie,
autorytet i pozycja władcy, rząd, powołanie, status zawodowy, pozycja,
popularność, lekarze, chemicy, farmaceuci, oczy, widzenie, serce, miedź,
złoto, kierunek wschodni, niedziela, czerwony rubin, kolor złoty.
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Księżyc - Chandra:
Księżyc w wedyjskiej astrologii ma największe znaczenie. W sygnifikacji jest
równy ascendentowi lub ważniejszy. Jeżeli zrozumie się powody tak znacznego
podkreślania wpływu Księżyca, to istota tego systemu stanie się zrozumiała,
jako że Księżyc włada spokojem umysłu, wygodami i dobrym stanem i
powodzeniem człowieka. W przeciwieństwie do astrologii zachodniej, gdzie
Słońce jest w centrum zainteresowania, w systemie tym skupienie nie dotyczy
głęboko zakorzenionych osobowych tendencji i skłonności, siły woli,
autorytetu i zdolności. Dotyczy raczej korzyści osiąganych przez człowieka,
jego wygód, łatwości życia, dostatku, sławy itd. To jest rdzeń wedyjskiej
astrologii. Dlatego też, jeżeli Księżyc jest słaby lub skaleczony, sukces staje się
trudny do osiągnięcia, a człowiek może nigdy nie zaznać wygodnego życia na
ziemi.
Jeśli chodzi o władztwo, to Księżyc m.in. odpowiada za matkę, kobiety, życie
emocjonalne i masy ludzkie. Włada także wzrostem i być może z tego powodu
ma duży wpływ na zdrowie w dzieciństwie. Ludzie z uszkodzonym Księżycem
są na ogół słabi lub chorowici we wczesnych latach. Księżyc włada również
umysłem, ale raczej w znaczeniu zdrowego rozsądku i spokoju umysłu niż
intelektu. Również pamięć jest funkcją Księżyca. Być może najważniejsze do
zapamiętania jest to, że Księżyc w znacznie większym stopniu określa tonację
horoskopu niż jakikolwiek inny czynnik, poza być może Ascendentem.
Nie jest przesadą jeśli powiemy, że nigdy nie wolno zignorować lub nie
docenić znaczenia Domu, w którym posadowiony jest Księżyc. Znaczenia tego
konkretnego Domu są naturalnymi, wygodnymi i witalnymi szlifami życia.
Posadowienie Księżyca jest więc jednym z fundamentalnych wskaźników tego,
gdzie osoba rozegra swoją karmę i jest często pomocne dla określania zawodu,
który człowiek może wybrać.
Ponieważ Księżyc jest tak istotnym czynnikiem, kolejnym krokiem po
przeanalizowaniu horoskopu w tradycyjny sposób, jest spojrzenie na rysunek
horoskopu pomijając Ascendent, a przyjmując pozycję Księżyca jako Dom
Pierwszy. Nazywa się to chandra lagna - Ascendent Księżyca i nie jest to
faktycznie oddzielna procedura, ale coś, co wedyjski astrolog ma w umyśle
podczas interpretowania horoskopu. Ta technika nie jest być może decydująca
w wyrokowaniu, ale pozwala dokonać cieniowania i nadać znaczenie
indykatorom horoskopu. Kolejnym wskaźnikiem wedyjskiej interpretacji tego
Światła jest wpływ na Księżyc otaczających go planet. Jest wysoce pożądane, a
w gruncie rzeczy konieczne, aby Księżyc nie był w horoskopie osamotniony.
Dobrze jest, jeśli Księżyc znajduje się w koniunkcji z planetami, albo gdy są
one posadowione w jednym lub obu Domach sąsiednich. Oczywiście jest lepiej,
gdy nie są to malefiki, ale nawet malefiki są lepsze niż osamotnienie. Gdy zaś
Księżyc jest osamotniony będzie to powodowało niepokoje umysłu, mniejsze
powodzenie, a zdolność uzyskiwania w życiu sławy i uznania będzie
zaprzepaszczona.
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Oprócz tego, że Księżyc jest ważniejszy niż Słońce w astrologii wedyjskiej,
istnieje jeszcze jedna istotna różnica pomiędzy traktowaniem Księżyca przez
astrologię wedyjską i zachodnią. A jej sednem jest określenie, czy Księżyc był
przybywający bądź ubywający podczas narodzin. A to dlatego, że przybywający
Księżyc jest uważany za beneficzny, podczas gdy ubywający Księżyc jest
maleficzny. Jednakże jest pewna subtelność w tej materii - Księżyc
przybywający lub jaśniejący mógł dopiero co minąć swój nów i dlatego wciąż
jeszcze jest zupełnie nikły. Podobnie, ubywający Księżyc, który jest w drodze
ku ciemności mógł dopiero co być w pełni i wciąż jest niezwykle jasny. A więc
należy być ostrożnym w tej sprawie. Ale są dwie rzeczy, o których trzeba
pamiętać: istnieje realna jakościowa różnica pomiędzy przybywającym
Księżycem i ubywającym Księżycem; ten drugi jest maleficzny, pierwszy zaś
beneficzny; im jaśniejszy jest Księżyc, tym silniejsze jego działanie, podczas
gdy im Księżyc jest mniej widoczny, tym jest słabszy. Trzeba również zdawać
sobie sprawę, że jasny Księżyc posadowiony we własnym Domu i aspektowany
równy jest w sile oddziaływania Jowiszowi. Dlatego Księżyc w pełni, który w
zachodniej astrologii uważany jest za źle aspektowany (znany jako opozycja
Słońca i Księżyca), w astrologii wedyjskiej jest jednym z najkorzystniejszych i
pomyślnych ze wszystkich możliwych aspektów. Rozróżnienie Księżyca
przybywającego od ubywającego podczas urodzenia jest łatwe.
Ponieważ Księżyc porusza się szybciej niż Słońce, po prostu należy zobaczyć
w horoskopie czy Księżyc porusza się ku opozycji do Słońca. Jeśli tak, jest
przybywający czyli jaśniejący. Jeżeli osiągnął opozycję ze Słońcem i przesuwa
się w kierunku koniunkcji ze Słońcem jest ubywający czyli ciemniejący.
Księżyc jest zimny, wilgotny i żeński. Jest najlepiej posadowiony w Byku, gdzie
jest wywyższony, a najgorzej posadowiony w Skorpionie, w znaku swojego
upadku. Księżyc rządzi Rakiem i daje dobre rezultaty w tym znaku. Otrzymuje
dik bala czyli ukierunkowaną siłę w czwartym Domu, gdzie daje doskonałe
rezultaty. Przyjaciele, którzy goszczą Księżyc w swoich domach to Słońce i
Merkury. Pozostałe planety są neutralne dla Księżyca. Nie ma wrogów. Księżyc
nazywany jest również Soma. Perły i srebro mogą być noszone w celu
wzmocnienia słabego, ubywającego lub skaleczonego Księżyca.
Księżyc - matka, kobiety, umysł, zdrowy rozsądek, pamięć, masy ludzkie,
świadomość zbiorowa, emocje, ogólny dobrobyt (dostatek, powodzenie,
uznanie
i
sława),
fluktuacje,
nastrojowość,
niestabilność,
piękno,
romantyczność, wrażliwość, kobiecość, mleko, ziarna zbóż, płyny, wzrost
(zdrowie w dzieciństwie), płodność, kucharze, pielęgniarki, zaopatrzeniowcy,
wzrok, piersi, mózg, perły, srebro, kierunek północno-zachodni, poniedziałek.
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Mars - Mangal:
W astrologii wedyjskiej Mars jest pierwszorzędnym malefikiem, zdolnym do
ranienia każdego i wszystkich swoich związków. Niszczy agresją, przemocą,
impulsywnością, wypadkami oraz intensywnością. Ale także daje energię,
napęd, determinację i umiejętność przedkładania własnych pragnień nad
pragnieniami innych. Jeżeli Mars jest słaby lub skaleczony w horoskopie,
człowiekowi będzie brakowało ambicji, motywacji i sukces pozostanie dla
niego nieuchwytnym.
Mars także włada odwagą i brawurą oraz wszystkimi funkcjami militarnymi.
Generałowie i komandorzy tak jak każdy, kto ma pragnienie władzy lub
przewodzenia, mają silnie lub znacząco posadowionego Marsa. Jest to również
planeta namiętności i pożądania i jako taka ma dużo wspólnego z aktywnością
seksualną. Inną funkcją Marsa są zdolności mechaniczne lub techniczne. Jako
taki tworzy chirurgów, inżynierów, mechaników i tych, którzy celują w
wybitnie uzdolnieni manualnie.
Zasadnicza różnica w podejściu do Marsa w astrologii wedyjskiej i zachodniej
polega na tym, że w systemie wedyjskim Mars jest sygnifikatorem braci i sióstr
(za wyjątkiem najstarszych) i własności ziemskiej. Poza tym warto jest
powtórzyć, że w tym systemie astrologicznym ukierunkowanym na wydarzenia
zjawiskowe, malefik taki jak Mars powoduje problemy, kłótnie i nieszczęścia,
ale za wyjątkiem, gdy posadowiony jest w jednym z czterech upachaya, czyli
Domów następujących (3, 6, 10, 11), gdzie malefiki dają dobre efekty.
Mars jest męski, suchy i ognisty. Najlepiej jest posadowiony w 10 Domu, gdzie
otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Działa najlepiej w swoim znaku
wywyższenia Koziorożcu, a najgorzej w swoim znaku upadku Raku. Działa
również dobrze w Baranie i Skorpionie - znakach którymi włada. Kamień
szlachetny do noszenia w celu wzmocnienia słabego lub skaleczonego Marsa to
czerwony koral. Przyjaciele, którzy goszczą Marsa w swoich Domach to Słońce,
Księżyc i Jowisz. Wrogiem jest Merkury, podczas gdy Wenus i Saturn są w
relacjach neutralni. W księgach podają, że Mars reprezentuje 5 zmysłów. Inną
powszechnie używaną nazwą Marsa jest Mangal.
Mars - bracia i siostry (za wyjątkiem najstarszych), odwaga, brawura, czyny
heroiczne, sporty, własność, uzdolnienia mechaniczne lub techniczne,
budowniczowie, projektanci, inżynierowie, chirurdzy, mechanicy, armia,
żołnierze, policja, wojna, generałowie, komandorzy, władcy, wypadki,
przemoc, pożary, skaleczenia, poparzenia, kontuzje, ambicja, motywacja,
pożądanie, siła fizyczna i pełnia siły, temperament, kłótnie, walki, uzbrojenie,
broń palna, ładunki wybuchowe, energia, agresja, namiętność, seks, operacje
medyczne, krew, układ mięśniowy, szpik kostny, wtorek, kierunek
południowy, czerwony koral.
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Merkury - Buddha:
Merkury jest planetą zjawisk intelektualnych i komunikacyjnych. Sam z siebie
wywiera wpływ czysto beneficzny, który energetyzuje jego związki i daje
pozytywne rezultaty. Jednakowoż, ponieważ jego natura jest neutralna,
bezpłciowa i przystosowawcza, przyjmuje naturę i jakość planety, z którą jest
w koniunkcji lub w aspekcie. Dlatego też jest niezwykle istotne
przeanalizowanie wszystkich jego uwarunkowań przed interpretacją jego
działania w Domu. Konieczne jest również zrozumienie, że jeżeli Merkury jest
w koniunkcji z takim malefikiem jak Mars, to jest skaleczony i sam staje się
maleficzny, a Mars otrzymawszy bardzo beneficzną energię w znacznym
stopniu ulega wzmocnieniu. Taki Dom musi być widziany jako zajmowany
przez dwa malefiki. Merkury włada inteligencją, mową, edukacją i wszystkimi
zajęciami umysłowymi. Jest odpowiedzialny za kształtowanie pisarzy,
wykładowców i nauczycieli. Rządzi również rynkiem i handlem i będzie
znaczący w życiu ludzi interesu. Następnymi elementami zależnymi od
kondycji Merkurego są system nerwowy i zaufanie. Dlatego też, jeśli jest on źle
posadowiony lub skaleczony, to sygnifikuje ludzi nerwowych, nadmiernie
podekscytowanych, zarozumiałych i niepewnych. Warto powiedzieć, że
Merkury może bez złośliwej intencji wyrządzić szkody w pewnych Domach z
powodu swojej powierzchownej natury. Mędrcy wedyjscy określają go jako
zmiennego, dwulicowego, często prowadzącego do oderwania i do natury
nadmiernie niezależnej. Różnica pomiędzy astrologią wedyjską i zachodnią w
traktowaniu tej planety jest niewielka, poza tym, że na wschodzie uważają
Merkurego za wywyższonego raczej w pierwszych 150 niż w znaku Wodnika.
Należy zaznaczyć, że Merkury nie jest jedyną planetą władającą umysłem,
ponieważ rola ta jest wspólna z Księżycem, który włada takimi właściwościami
intelektu jak pamięć i zdrowy rozsądek. Merkury to bardziej intelekt, który
jest ponad umysłem. Merkury jest bezpłciowy, neutralny, zimny i wilgotny.
Najlepiej jest posadowiony w 1 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli siłę
ukierunkowaną. Działa najlepiej w pierwszej połowie Panny, gdzie jest
wywyższony, a najgorzej w znaku swojego upadku Rybach. Włada Bliźniętami i
Panną i daje bardzo dobre rezultaty w każdym z tych znaków. Merkury jest
bardzo młodzieńczą planetą i obdarza takim wyglądem, kiedy jest w związkach
z planetą lub Domem odpowiedzialnymi za ciało fizyczne (np. 1 Dom lub jego
władca). Kamieniem do noszenia w celu wzmocnienia skaleczonego
Merkurego jest zielony szmaragd. Przyjaciółmi Merkurego są Słońce i Wenus i
w ich znakach Merkury jest dobrze widziany. Księżyc jest wrogiem Merkurego,
natomiast Mars, Jowisz i Saturn są neutralne.
Merkury - inteligencja, wykształcenie, uczenie się, nauczanie, mowa, poezja
zaufanie, komunikacja, pisanie, rysowanie, książki, pisma, publikacje,
przytomność umysłu, intelekt, zdolności analityczne, handel, rynek, interesy,
humor, spryt, astrologia, matematyka, system nerwowy, płuca, jelita, rozstrój
nerwowy, choroby mózgu, epilepsja, krótkie podróże, pisarze, astrologowie,
sekretarze, środowisko akademickie etc. kierunek północny, środa, zielony
szmaragd.
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Jowisz - Guru:
Jowisz jest planetą szczęścia i powodzenia. Jest energią ekspansji i
optymizmu, która przynosi korzyści każdej planecie i Domowi, z którymi jest
związana. Włada korzyścią, powodzeniem, obfitością i pieniędzmi. Wiele
także mówi nam o korzyściach wynikłych z zasług człowieka w poprzednich
wcieleniach. A to dlatego, że życie bazuje na karmie i reinkarnacji. To znaczy,
że cokolwiek pojawia się w życiu jako szczęście lub przypadkowa korzyść
uważane jest za rezultat poprzednich wysiłków. A więc kondycja Jowisza (tak
jak i 5. Dom) mogą być analizowane pod kątem uzyskania informacji o
zasługach z poprzednich żywotów.
Kolejnym głównym atrybutem Jowisza jest władanie religią, filozofią i
sprawami duchowymi. Jego wpływ skłania bardziej ku uznaniu tradycyjnych
wyznań, wiary i obrządków niż ku ascetyzmowi, okultyzmowi i mistycyzmowi.
Należy jednak zauważyć, że w tym systemie, który nie zawiera planet Urana,
Neptuna i Plutona, planety Jowisz i Saturn uważane są za zewnętrzne, które są
zdolne nadawać człowiekowi wyższe jakości ewolucyjne. W tym kontekście
warto odnotować, że jeśli Jowisz i Saturn tworzą wzajemny aspekt (koniunkcję
lub opozycję) to obdarzają naturą wysoce duchową.
Pomiędzy astrologią wedyjską i zachodnią nie ma większej różnicy w
traktowaniu tego wielkiego benefika, oprócz tego, że Jowisz w systemie
wedyjskim jest naczelnym sygnifikatorem dzieci. Dlatego jeśli Jowisz jest
wywyższony lub bardzo silny, osoba powinna cieszyć się dobrym kontaktem z
dziećmi, a ich żywoty będą ogólnie mówiąc pomyślne. Jeśli planeta jest
skaleczona, to będzie na odwrót lub dzieci będzie niewiele, albo w ogóle ich
nie będzie. Oczywiście koniecznie należy rozpatrzyć również 5-ty Dom.
Jowisz jest satviczny (czysty), beneficzny i męski. Funkcjonuje najlepiej w
Raku gdzie jest wywyższony, a najgorzej w Koziorożcu gdzie jest w upadku.
Jowisz włada Strzelcem i Rybami i daje bardzo dobre efekty w każdym z tych
znaków. Najlepiej położony jest w 4. Domu gdzie otrzymuje dik bala czyli siłę
ukierunkowaną. Przyjaciółmi Jowisza są Słońce, Księżyc i Mars, zaś Merkury i
Wenus są jego wrogami. Saturn jest neutralny. Można nosić żółty topaz lub
żółty szafir w celu wzmocnienia słabego lub skaleczonego Jowisza. Inną,
powszechnie używaną nazwą tej planety jest Brihaspati.
Jowisz - pieniądze, zamożność, powodzenie, szczęście, los, sposobności,
religia, filozofia, dzieci, długie podróże, wiara, nabożeństwo, duchowość,
mądrość,
prawdomówność,
moralność,
dobroczynność,
łaskawość,
współczucie, obcokrajowcy, sprawy zagraniczne, medytacja, astrologia,
prawo, kwestie prawne, wątroba, alergie, uda, optymizm, spekulacje, hazard,
rozwiązanie problemu, czyjś guru lub nauczyciel, religijny, zasługi z
poprzednich wcieleń, czwartek, kierunek północno-wschodni, żółty szafir,
żółty topaz, bankierzy, prawnicy, sędziowie, ministrowie, guru, przywódcy
religijni.
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Wenus - Shukra:
Wenus jest planetą miłości. Jest benefikiem i wzmacnia Dom, który zajmuje, a
także każdą planetę, którą aspektuje lub z którą jest związana. Tak jak Jowisz
obdarza pieniędzmi, wygodami i fortuną, gdy jest silna i znacząco
posadowiona. Poza tym, że włada takimi istotnymi sprawami jak relacje
miłosne i życie małżeńskie, także w sposób szczególny włada szczęściem.
Dlatego prawie żadne inne uwarunkowanie astrologiczne nie może tak zepsuć
słodyczy życia jak skaleczona Wenus. Jest także planetą piękna, zmysłowości i
namiętności, a każdy człowiek z dobrze posadowioną Wenus będzie wrażliwy,
piękny, magnetyczny i pociągający dla płci przeciwnej. Osoba ta będzie miała
zdolności artystyczne, bądź uznanie dla piękna, ponieważ Wenus jest planetą
walorów estetycznych.
Wenus także włada systemem rozrodczym i kiedy jest źle posadowiona lub
skaleczona przez malefiki powoduje często choroby weneryczne, anomalie
seksualne lub dolegliwości systemu rozrodczego. Odnotujmy, że Wenus w
Pannie - znaku swojego upadku - daje nadmierne uleganie seksowi i
przyjemnościom zmysłowym. Prawie nie ma większej różnicy w traktowaniu
Wenus pomiędzy Wschodem i Zachodem, poza tym, że wedyjska astrologia na
podstawie Wenus określa poziom wygód, luksusu, środków komunikacji i
szczęście osoby. Jednakże wielkie znaczenie tej planety polega na władaniu
relacjami miłosnymi, partnerem, małżeństwem. Należy wspomnieć, że gdy
Wenus posadowiona jest w Domu narożnym (1, 4, 7, 10) daje osobę, która jest
niezwykle uprzejma i wybaczająca.
Wenus jest żeńska, wodna a najlepiej jest posadowiona w 4. Domu, gdzie
otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Takoż najlepiej działa w Rybach,
gdzie jest wywyższona, a najgorzej w Pannie, gdzie jest w upadku. Włada
znakami Byka i Wagi i oczywiście daje bardzo dobre rezultaty w tych znakach.
Kamieniem wzmacniającym skaleczoną Wenus jest diament. Srebro również
działa korzystnie na słabą Wenus. Przyjaciółmi Wenus są Merkury i Saturn. Jej
wrogami są Słońce i Księżyc i nie jest dobrze widziana w ich znakach. Mars i
Jowisz są neutralne dla Wenus.
Wenus - małżeństwo, relacje miłosne, romanse, wygody, luksusy, biżuteria,
zamożność, powodzenie, szczęście, piękno, pojazdy, środki komunikacji,
zmysłowość, namiętność, przyjemność seksualna, sztuka, taniec, muzyka,
dramat, aktorzy, artyści, muzycy etc. układ rozrodczy, nasienie, choroby
weneryczne, dolegliwości jajników i macicy, mantry, uzdrawianie, hipnoza,
mesmeryzm, rzucanie czarów, kierunek południowo-wschodni, piątek, srebro,
diamenty.
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Saturn - Shani:
W astrologii wedyjskiej ukierunkowanej na zjawiska, Saturn ogólnie jest
najbardziej złowieszczą planetą. Jest on kwintesencją wrogości i kaleczy Dom,
który zajmuje i każdy Dom, który aspektuje. Uszkadza także każdą planetę, z
którą jest w koniunkcji lub w aspekcie. Związki Saturna są zniszczone raczej w
sposób karmiczny czyli z woli przeznaczenia, co znaczy, że niewiele człowiek
może zrobić z sygnifikacjami, które zostały zniszczone. W skrócie, ta planeta
represjonuje człowieka, chyba że jest posadowiona w Domu, który może
spożytkować malefika, ale nawet tam jest bardzo prawdopodobne, że
znajdziemy ślady uszkodzeń.
Chociaż samą istotą natury Saturna jest ograniczanie, odrzucanie i niszczenie,
to jest on, w wedyjskiej astrologii, jako jedna z dwóch zewnętrznych planet,
zdolny do obdarzania najwyższymi wartościami ewolucyjnymi do jakich zdolny
jest człowiek. Dobrze aspektowany i dobrze posadowiony Saturn sygnifikuje
człowieka mądrego, zintegrowanego i zdyscyplinowanego. Jest szczególnie
pomocny dla tych ludzi na ścieżce duchowej, którzy pilnie poszukują
doskonałości, ponieważ Saturn daje pokorę, cierpliwość, oddanie i najbardziej
autentyczne poczucie nie przywiązania do ziemskich pragnień i przyjemności.
Jest to par exellenece wpływ duchowy. Zauważono, że u prawie wszystkich
zaangażowanych w poważne praktyki duchowe Saturn aspektuje Słońce,
ascendent lub władcę ascendentu.
Innym pięknym atrybutem Saturna jest jego moc dawania zdolności
przywódczych. W starożytnych pismach wedyjskich jest planetą najczęściej
cytowaną jako czyniącą człowieka ''przywódcą wioski''. Może to wynikać z
faktu, że mądrość sygnifikowana przez Saturna została raczej osiągnięta przez
doświadczenie niż przez filozofię czy inteligencję, jak to jest w przypadku
Jowisza - drugiej planety duchowej. W każdym razie Saturn jest planetą
autorytetu i nadaje zdolność rządzenia i przewodzenia innym. W systemie
wedyjskim oddziaływanie Saturna jest uważane za znacznie bardziej
maleficzne niż w systemie zachodnim i oprócz tego różnice są niewielkie.
Istnieje jednakże jedna ważna sygnifikacja, którą należy odnotować, a dotyczy
ona długowieczności, nad którą władanie przypisane jest Saturnowi. Silny i
dobrze aspektowany Saturn wskazuje na długie życie, chociaż musi być to
rozważone w odniesieniu do 8 Domu, który tym również włada. W pismach
wedyjskich używa się określenia ayush karaka dla opisania sygnifikacji
długowieczności i jest to odnoszone do Saturna.
Saturn jest zimny, suchy, ziemski i męski. Jest uważany za tamasowy, czyli
letargiczny i niszczący. Jest planetą starą i starości. Jeśli położony jest
znacząco przez aspekt lub związek z władcą ascendentu, to dość wcześnie
obdarza starym wyglądem. Saturn otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną
w 7. Domu, gdzie staje się bardzo silny i jego sygnifikacje są wzmocnione.
Jakkolwiek należy zauważyć, że z pewnych powodów jest to jedyny przypadek,
gdzie planeta w swojej pozycji dik bala powoduje wielkie zniszczenie w Domu,
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który zajmuje. Rozpatrując położenie w znakach, Saturn funkcjonuje najlepiej
w Wadze, gdzie jest wywyższony, a najgorzej w Baranie - znaku swojego
upadku. Włada Koziorożcem i Wodnikiem gdzie również daje bardzo dobre
rezultaty. Przyjaciółmi Saturna, którzy dobrze widzą jego obecność w swoich
Domach są Merkury i Wenus. Jego wrogami są Słońce, Księżyc i Mars, zaś
Jowisz jest neutralny. Należy jednak wspomnieć, że powszechnie stwierdza się
w pismach, że ta planeta daje doskonałe rezultaty w Strzelcu i Rybach
(znakach, którymi włada Jowisz). Jest tak nawet mimo tego, że teoretycznie
Jowisz jest dla Saturna neutralny. Kamieniem, który może być noszony dla
wzmocnienia skaleczonego Saturna jest niebieski szafir.
Saturn - długowieczność, śmierć, bieda, przeciwności, zmartwienia,
ograniczenia, odmowa, opóźnienia, dyscyplina, odpowiedzialność, wypadki,
choroby chroniczne, osoby z autorytetem, starsi, przywództwo, ambicja,
mądrość pochodząca z doświadczenia pokora, uczciwość, szczerość
duchowość, nie przywiązywanie się, ascetyzm, doskonałość, najwyższe
wartości ludzkie, organizacja, forma, struktura, złodzieje, kradzież, paraliż,
astma, reumatyzm, zęby, kości, praca konstrukcyjna, ciesielstwo, monotonna
praca, górnictwo, murarstwo, drewno, węgiel, stal, żelazo, handlarze
nieruchomości, asceci, mnisi, pustelnicy, sobota, niebieski szafir, niebieskie i
czarne kamienie szlachetne, Pan Sziwa, Sziwaici (wyznawcy Pana Sziwy).
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Znaczenie poszczególnych planet (tabelka):

Planety

Główna charakterystyka

Słońce

Siła duchowa, witalność,
wiarygodność, ego, poczucie
tożsamości, niezależne
przywództwo, władza, ojciec.

Księżyc

Umysł, emocje, psychologia,
matka, wczesne dzieciństwo,
opieka, dobrostan.

Mars

Napęd, inicjatywa, motywowanie,
odwaga, energia seksualna, pasja,
agresja, pośpiech, impuls, logika.

Merkury

Zwinność, szybkość, młodość,
adaptacja, nieszkodliwy,
komunikacja, pisanie, język,
mowa, analiza, koordynacja,
umiejętność prac ręcznych.

Wenus

Piękno, miłość, harmonia,
magnetyzm, charyzma, romans,
uwodzenie, luksus.

Jowisz

Szczęście, okazje, ochrona,
beztroska, szczęście, wolność,
bogactwo, religia, mądrość, wiara,
nauki, morale, dzieci, guru.
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Planety

Główna charakterystyka

Saturn

Stary, surowy, zimny, rozkład,
śmierć, duży, najwolniejsza z
planet, obstrukcje, opóźnienie,
cierpliwość, sztywność,
ostrożność, ograniczenia,
melancholia, skromność, autorytet,
podporządkowanie, rząd.

Rahu/Ketu

Szybkie rezultaty,
nieprzewidywalność, astral, nagłe
zdarzenia.

Rahu

Przyszły potencjał,
niekontrolowane pragnienia,
uzależnienia, obsesje, oderwanie
od świata.

Ketu

Przeszłe życie jest na antenie,
intelekt, dyskryminacja, negacja.
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Domy a znaki zodiaku - podobieństwa:
1.Baran jest egocentryczny - 1. dom mówi o tym, jaką ktoś ma osobowość, jak
wygląda i na kogo pozuje;

2. Byk jest nastawiony materialistycznie do życia - 2. dom mówi o najbliższym
otoczeniu, wszystkim tym, co możemy dotknąć, o pieniądzach;

3. Bliźnięta są komunikatywne i gadatliwe - 3. dom to komunikacja
międzyludzka, krótkie podróże, odwaga;

4. Rak to największy "domator" w całym zodiaku - 4. dom mówi właśnie o
domu, miejscu odpoczynku, środowisku rodzinnym, psychologii, rodzinie.

5. Lew szuka w życiu przyjemności - 5. dom mówi o przeżywaniu radości,
wszystkim tym, co lubimy lub czego nie lubimy, duchowej inteligencji;

6. Panna realizuje się w pracy - 6. dom dotyczy właśnie pracy, służeniu,
wprowadzaniu teorii w praktykę, o dyscyplinie, zdrowiu, chorobie;

7. Waga nastawiona jest na związki z innymi ludźmi - 7. dom mówi o
partnerstwie, jest przeciwieństwem 1. domu "ja", czyli chodzi o relacje;

8. Skorpiona interesują "sprawy ostateczne" - 8. dom dotyczy właśnie śmierci,
tego co ukryte, zakończenia, transformacja, poznania czym jest matrix;

9. Strzelec - jego domeną są studia, prawo, duchowość, religie i podróże - 9.
dom dotyczy tych spraw jak i nauczenia się jak wydostać się z matrixa, guru.

10. Koziorożec pnie się w górę po drabinie społecznej - 10. dom opisuje

karierę, karmę, postrzeganie nas przez innych, praktyczne wydostanie się
matrixa za pomocą samokontroli i dyscypliny;

11. Wodniki realizują się w związkach przyjacielskich - 11. dom mówi o
przyjaciołach, grupach ludzi, zyskach, wiedza, technologia.

12. Ryby są introwertykami, nakierowanymi głównie na swoje wnętrze - 12. dom
kojarzy się z zamknięciem, zakończeniem, izolacją, głębokim snem.
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Informacje

Mam nadzieję, że wiedza zawarta w tej analizie będzie ci służyć. Oczywiście
nie jest to materiał do przeczytania na szybko i tylko jeden raz. Można do tej
analizy wracać, kiedy tylko to poczujemy. Ja sam lubię wracać do swojej
analizy, kiedy mam jakieś wątpliwości w życiu lub, gdy potrzebuję
nakierowania. To, co zawarte jest w powyższych opisach jest tak naprawdę
tylko częścią tego, co jeszcze można by zamieścić, dlatego tak istotna po
przeczytaniu przez Ciebie analizy jest nasza wspólna konsultacja. Podczas
naszej rozmowy postaram się rozwiać wszelkie niejasności lub wątpliwości
oraz dodać jeszcze parę zdań, w zależności od tego w jakim kierunku pójdzie
nasza rozmowa. Postaram się stanąć na wysokości zadania i odpowiedzieć na
wszystkie Twoje pytania. Niektóre z tematów możemy jeszcze bardziej
rozwinąć podczas rozmowy. Możesz również zastanowić się nad czym chcesz
się bardziej skupić w trakcie konsultacji. Przeanalizuj wszystko na spokojnie i
zaproponuj termin, kiedy możemy umówić się na jej omówienie.
Jeżeli satysfakcjonuje Ciebie analiza i uważasz ją za bardzo dobrą inwestycję
proszę zarekomenduj znajomym skorzystanie z mojej usługi. To byłaby
ogromna pomoc dla mnie z Twojej strony. Doprowadźmy wspólnymi siłami do
tego, aby ludzie lepiej poznali siebie, żyli w bardziej świadomy sposób oraz
wykorzystali mądrze ten czas dany im tutaj na Ziemi.
Dziękuję za Twoje zaufanie i przesyłam Tobie moc miłości i spokoju!

Dariusz Lipka
prawdziwajoga.pl

