
ASTROLOGINIO PORTRETO APRAŠYMO 
PAVYZDYS

Šarūnė Vasiliauskienė



Iš prigimties esi atsakinga, rimta, patikima ir pareiginga asmenybė, kuri prisiima daug 
atsakomybių ant savo pečių. Esi ori, disciplinuota bei diplomatiška. Tavo gimimo metu 
Saulė buvo aukščiausiame taške Ožiaragio ženkle, tai reiškia, jog tavo Ascendentas – 
prigimtinės savybės, kurias įgijai gimdama yra Ožiaragio ženklo savybės tokios kaip: 
ambicingumas, organizuotumas, atsakingumas, pareigingumas, darbštumas, metodiškumas, 
sugebėjimas koncentruotis, kantrumas, veiklumas, planavimas, laiko valdymas. Esi 
ambicinga, užsispyrusi, patikima, rūpestinga, rimta, taupi, protinga, aplinkiniams gali 
atrodyti gan šaltoka, stropi bei darbšti asmenybė. Tau gali būti svarbu dieviška tvarka 
visame kame, būdingas pedantiškumas ir planas, gali patikti minimalistinis stilius ir 
preciziškai suderinti deriniai. Tau gali nepatikti vėluojantys žmonės bei negali pakęsti 
chaoso, nes visur iš chaoso norisi padaryti tvarką. 
Tavyje dominuojanti stichija yra Ugnis, kuri tavyje įžiebia aistros, polėkio, motyvacijos, 
energingumo, veiklumo, noro siekti, konkuruoti bei nugalėti. Esi deganti, aistringa, 
emocionali, entuziastinga, iniciatyvi moteris. Stipriai įsitrauki į tau įdomią veiklą, esi 
motyvuota bei nuolat turinti tikslų bei siekių. Tau patinka aktyvus gyvenimo būdas, 
atveriantis naujas galimybes tobulėti bei išreikšti save. Tau yra svarbi kaita, kad būtų 
įdomu, emocionalu ir dinamiška. Esi įvairiapusiška asmenybė turinti ir kitų stichijų 
savybių, sekanti stichija, kuri pasireiškia tavyje yra Oras, kuri tau suteikia komunikacinius 
gebėjimus, laisvės pojūtį, gebėjimą apkerėti savo žavesiu per lengvumą, dinamiškumą. 
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Tu skleidiesi ten, kur jauti laisvę įkvėpimui ir kūrybai. Tau patinka laisvė santykiuose, 
reikalinga erdvė pabuvimui su savimi ir prisipildymui energijos. Esi jausminga, jautri, 
lengvai koketiška, žaisminga moteris. 
Aktualiausia tavo gyvenimo sfera yra PARTNERYSTĖ (VII astrologinis namas) šioje 
gyvenimo sferoje pas tave yra dvi planetos Mėnulis (vidinis pasaulis, emocijos ir 
jausmai) Mergelės ženkle ir Saturnas (taisyklės, struktūra, pareiga) Liūto ženkle, ši 
sritis tavo gyvenimo rate yra svarbi ir tu galėsi sukurti partnerystę tik tuomet, kuomet 
sukursi pagarba ir  meile grįstą santykį su pačia savimi. Kad galėtum sukurti santykį su 
savimi tau yra svarbu į savo širdį su meile, dėkingumu ir pagarba už gyvybę į savo širdį 
priimti abu savo tėvus, kurie padovanojo tau gyvenimą. Nesvarbu, kokia sunki buvo 
tavo vaikystė, svarbu suvokti ir jausti dėkingumą tų dviejų žmonių sueičiai, kurie 
susitiko būtent tą dieną ir tą valandą tam, kad galėtum gimti tu. Ką reiškia į savo širdį 
priimti savo mamą ir tėtę:? Tai reiškia, kad atsistoti hierarchinėje sistemoje savo 
tėvams į vaiko poziciją ir būti mažesne už savo tėvus, nes tik tokioje hierarchinėje 
sistemoje gali tekėti energija iš tėvų vaikams. Labai gilu ir prasminga yra suvokti, jog 
mamos turėjimas širdyje atveria kelią į moteriškumą ir tu gali iš moters pozicijos eiti ir 
kurti santykį su vyru, tėčio turėjimas širdyje reiškia, jog tu turi jėgos įgyvendinti savo 
tikslus savirealizacijoje pasitelkdama savo talentus, tau užtenka tikėjimo ir 
pasitikėjimo, eiti ir realizuoti save. Kai nėra priekaištų tėvams už tavo vaikystės 
kokybę, tu stovi žemiau už juos, o kai yra priekaištai, tampi didesnė už juos ir energija 
neteka į tave.
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Kurdama santykį su vyru turėtum įsivardinti ar nereikalauji iš vyro kažkokio resurso, 
kurio negavai vaikystėje? Partnerystėje abu žmonės turi duoti vienas kitam vyro ir 
moters energiją, bet ne tėčio, mamos, mergaitės energiją. Paanalizuok šį ryšį, ar kartais 
netampi savo partneriui mama, kuri nori nuolat juo pasirūpinti, ar maža mergaite, kuri 
ieško tėčio energijos, kuri duoda ne žmonos resursą, bet ieško vaikystėje trūkusio 
resurso. Konstruktyvi partnerystė – kai du žmonės yra lygūs ir brandoje. Kol turime 
priekaištų savo tėvams ir neimame iš jų gyvenimo energijos tol partnerystė ir moters 
gyvybinė energija tai reprezentuos. Turi priimti į širdį savo tėvus – jausti dėkingumą už 
gyvybę, širdyje pasakyti besąlygišką TAIP, nes tik jų dėka gali pajusti gyvenimo 
malonumo skonį. Mamos nepriėmimas gali reikšti, jog pritrauki partnerį, kuris 
negerbia tavęs kaip asmenybės ir gali elgtis su tavimi be pagarbos, nes esi išbraukusi iš 
savęs mamos dalį energetiškai. Tėčio nepriėmimas ir atsistojimas į tėčio tėčio poziciją 
gali reikšti, jog viską nori padaryti pati, tuomet tampi vyriška moterimi, kuri tampa 
pavargusi ir savimi nepasitikinti moteris. Partnerystė – santykio su tėvais rezultatas ir 
nesvarbu, koks yra vyras, svarbu kas esi tu. Visą savo energijos resursą nukreipk į 
savianalizę, ugdyk dėkingumo jausmą per meditacijas, leisk sau pamatyti savo vertę, 
ugdyk meilę bei švelnumą sau ir pamatysi, kaip palaipsniui pasikeis tavo partnerystės 
kokybė. Turi suvokti, jog tu gali keisti tik save ir atsakyti tik už save, vienintelė tavo 
užduotis pripildyti save meile. Nesistenk analizuoti ar keisti partnerio, ugdyk save ir 
leisk jam būti tokiam, kokiu jam norisi būti. Keisiesi tu, jis norėdamas būti šalia taip 
pat ims keistis. Būsite kartu tol, kol pasitarnausite vienas kito augimui.
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Mėnulis - išreiškia tavo vidinį pasaulį, emocijas ir jausmus, jautrumą, pasąmonę, 
moteriškumą, mamos energiją. Tavo Mėnulio planetos pozicija reiškia, jog esi populiarus 
žmogus, kuris lengvai prisitaiko visuomenėje, tau yra gera būti tarp žmonių. Esi rūpestina, 
pasitikinti savimi, moki klausytis, jauti atsakomybę už kitus, esi puiki derybininkė, esi 
mėgiama žmonių. Gali būti linkusi sunkiai apsispręsti vedybų klausimu, gali būti prisirišusi 
prie praeities įvykių. 
Mėnulio planetos pozicija Mergelės ženkle reiškia, jog tu esi žmogus, turintis gerą atmintį 
bei matematinį protą, esi darbšti bei metodiška detalėse, kritiška, sistemiška, santūri, 
rafinuota bei praktiška asmenybė. Jausmų sferoje gali būti šiek tiek apatiška, 
smulkmeniška. Mėnulio pozicija Mergelės ženkle kalba apie tai, jog gebi būti mokytoja. 
Tavo vidinis pasaulis reamiasi logika, esi realistiška, analizuojanti, smulkmeniška, 
prisitaikanti asmenybė. Pasitelkdama šias savybes tu sieki savo tikslų visus darbus 
atlikdama preciziškai ir nuo A iki Z. Tu labai mėgsti tvarką ir struktūrą, mėgsti viską 
apskaičiuoti ir pasverti protu, gebi nudirbti darbų daugiau nei bet kas kitas. Esi dėmesinga 
detalėms ir visada lengvai pastebi trūkumus tiek erdvėje, tiek žmoguje. Tau dažnai norisi 
būti teisingai bei taisyklingai, sukontroliuoti žmones bei materiją. Savo moterišką energiją 
gebi panaudoti visose srityse, kur reikia didelės kantrybės bei atsidavimo. Esi labai kruopšti 
ir tvrakinga, tau patinka higiena bei švara turi atsakomybės jausmą. Esi ambicinga, 
entuziastinga bei nepriklausoma asmenybė kryptingai siekianti tikslo. 
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Saturno planetos pozicija partnerystės sferoje reiškia, jog gali būti pernelyg atsargi ir 
nelinkusi bendrauti. Tokia planetos padėtis gali atidėti ar uždelsti vedybas, gali reikšti, jog 
vyro gerovė reikalauja viso tavo dėmesio. Ši padėtis reiškia kokybišką partnerystę 
sulaukus brandesnio amžiaus. Dėl neigiamo Saturno-Merkurijaus planetų aspekto gali būti 
linkusi eiti į depresyvias mintis, turėti polinkį pernelyg jaudintis ir rūpintis, gali būti 
linkusi griežtai laikytis disciplinos ir tradicijų, būti net tironiška, tam, kad įgyvendintum 
savo tikslus. Padėti sau atsikratyti neigiamų minčių gali tik per nuolatinę minčių higieną, 
neigiamas mintis keičiant į teigiamas, kurios atneša gausą į tavo gyvenimą. Kai tik 
užplūsta neigiama mintis, gali pasakyti sau: aš pritariu sau, aš tave matau ir neleidžiu tau 
ilgai užsibūti manyje. Energijos nukreipimas į save, kelia tavo vibracijos lygį. 
Tu esi atsakingas ir kantrus žmogus, turintis stiprius organizacinius gebėjimus bei stiprų 
žinių troškimą. Esi atkakli, ištverminga, apdairi, stropi, dora asmenybė. Tau gali būti 
būdinga karjera visuomeniniame gyvenime, komercijoje. Esi idealistiškas, optimistiškas, 
diplomatiškas ir stiprios valios žmogus, turintis jėgos ir drąsos iškilti į autoritetingą ir 
atsakingą postą bei turintis kilnių tikslų. Tavo stipri intuicija, pasižymi giliu tikėjimu, esi 
tvarkinga, rūpestinga bei artistiška asmenybė. Tau gali trūkti jumoro jausmo, gali būti 
pavydi ar turėti didybės maniją. Visame kame sieki preciziškumo.
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Dar viena tavo gyvenime stipriai išreikšta sfera yra SANTYKIS SU GIMINĖS SISTEMA 
IR ŠEIMA (IV astrologinis namas), šioje gyvenimo sferoje pas tave yra dvi planetos Saulė 
(savivertė, savirealizacija, tikslų siekimas, vyriška išorinė energija) ir Jupiteris (sėkmė, 
autoritetas, plėtra, valdžia) Dvynių ženkle, kas reiškia, jog tema su tėvais yra aktuali tavo 
gyvenime ir planetų padėtis pasireiškia tavyje per atitinkamas savybes. Norėdama atrasti 
taiką su savimi, turėtum pradėti gilintis į santykius su visa giminės sistema. Atsikratyti 
polinkio teisti ar priekaištauti, bet pamatyti kiekvieną savo giminės sistemos narį ir jį 
priimti savo širdyje su pagarba kaip tavo gyvybės tęsinį, suteikiant jam vietą ir vertinant jo 
gyvenimo prasmę. Tau gali padėti meditacijos, kurių metu gali pamatyti kiekvieną žmogų, 
kuris tavo gyvenimui daro įtaką. Priimti, padėkoti jam ir nuspręsti eiti savo keliu, kurti 
savo gyvenimo kokybę, atsiriboti nuo tų žmonių programų, įsitikinimų, patirčių. Tai, ko 
nenori savo gyvenime, turi paleisti. Visos patirtys atėję iš vaikystės tave lydi į pačią save. 
Tai ko mums suaugusiems trūksta iš išorės ir bandome užpildyti save, tai ir yra tik mūsų 
pasąmoninis troškimas būti arčiau savo mamos arba tėčio. Kai priimame savo tėvų 
gyvenimo kelią, tokį koks jis yra, mes atveriame kelią į savivertę bei pasitikėjimą savimi. 
Kai atstumiame mamą, mes neigiame savo galimybę gyventi, kai aytstumiame tėtį, 
negebame pritraukti materijos bei realizuoti savęs mums įdomioje veikloje. Tikrasis 
priėmimas tėvų su meile į širdį yra raktas į moteriškumą, laimę, kokybiškus santykius 
partnerystėje bei savirealizaciją, tokią apie kokią svajojame.
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Saulė išreiškia žmogaus savirealizaciją, kūrybą, vyrišką energiją, džiaugsmą, tikslų 
siekimą, autoritetą, atsakomybės jausmą, visi veiksmai, kuriais mes einame į išorę 
norėdami realizuoti save. Saulės planetos pozicija tavo horoskope reiškia, jog tu turi tvirtą 
namų pagrindą bei tėvų paramą ir tėvai daro tau didelę įtaką tavo tolimesniam augimui 
kaip asmenybei. Esi stabilus ir konservatyvus žmogus, kurį gali kankinti vidinės abejonės, 
jog gyvenimas eina pro šalį. Gali būti linkusi savo sėkmę nukelti į antrą gyvenimo pusę. 
Esi žmogus, pasižymintis stipria valia bei sugebėjimu koncentruotis, gebi transformuoti 
savo gyvenimą. Esi linkusi domėtis dvasinio vystymosi sistemomis. Tavo Saulės planetos 
padėtis Dvynių ženkle reiškia, jog tu turi gebėjimus gražiai ir aiškiai kalbėti, bendrauti, 
rašyti, esi dinamiška asmenybė ir mėgsti flirtuoti. Esi iškalbinga, improvizuojanti, 
įvairiapusiška ir išradinga. Turi mokytojo gebėjimų. Tau patinka nuolatinis kintamumas 
bei komunikacija. Tokie žmonės geba parduoti, įtikinti, gražiai apibūdinti ir suvilioti 
paslauga, turi gebėjimą tarpininkauti, vaidinti. Saulė Dvynio ženkle reiškia, jog tu gali būti 
linkusi greitai įkristi į kito žmogaus emocijas, prisiderinti prie kito žmogaus vibracijos 
dažnio ir jeigu jis yra žemas, tau gali būti sunku atlaikyti savo aukštesnę emociją, 
neišsibarstyti nesusitapatinant su kito žmogaus jausmais. Turėtum stengtis savistaboje 
pastebėti kito žmogaus būseną ir neprisiderinti prie jo dažnio, bet išlikti savo aukštesnėje 
emocinėje būsenoje, atskirti save nuo kito žmogaus.
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Gali jausti dažną nuotaikų kaitą. Esi žmogus, kuris viską darbo per komunikaciją ar rašto 
darbus, lengvai pajauti kito žmogaus emocijas ir būdama sąmoninga gali greitai pakeisti ir 
savo būseną. Tau gali patikti kalbėti apie išorę bei kitus žmones, tačiau gali nepatinki 
kalbėti apie save ir savo gilius jausmus. Reikėtų susikoncentruoti į savo vidinius poreikius 
ir jausmus ir aiškiai juos išsakyti, kad nepasijustum nesuprasta. Saulė Dvynio ženkle valdo 
žmogaus kūne rankas, plaštakas, pečius ir plaukus. Jų sveiką fizinę būklę gali išlaikyti, 
emociškai stiprindama save su meile, švelnumu ir palaikymu, nes visi pirminiai fizinio 
kūno negalavimai dažniausiai būna susiję su šiomis kūno dalimis. Savirealizacija tau yra 
tinkama viskas kas susiję su komunikacija, vadyba, viešąja veikla, viešaisiais ryšiais, 
pedagogika, žiniasklaida, aptarnavimo sfera, pardavimais, verslu, menu, literatūra, 
psichologija. 
Iš prigimties esi atviras ir dosnus žmogus, turinti patogius ir jaukius namus, tvirtą bazę 
gyvenime. Tu turi literatūrinių gabumų bei verbalinės išraiškos jėgą. Esi kultūringa ir 
maloni asmenybė, nenuilstanti, linkusi į savišvietą, protinga, moksliškai mąstanti. Gali 
mėgti keliones, praplečiančias tavo akiratį bei praturtinančias patirtį. Gyvenime būdinga 
sėkmė švietimo, mokymo ar išradimų sferoje. Gali būti nepastovi ar tau gali pritrūkti 
ištvermės. Dėl neigiamo Jupiterio-Neptūno planetų aspekto gali būti pernelyg emocionali, 
lengvatikė, linkusi į išdavystę ar klastą. Gali turėti stiprų polinkį į saviapgaulę, nevaldomą 
religinį idealizmą, klajones. Padėti sau pajusti vidinę taiką gali per leidimą sau išgirsti, 
suprasti, priimti save tokią kokia esi, pajusti tikruosius savo širdies norus ir leisti sau 
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Dar viena tavo gyvenime aktuali tema yra PINIGAI, TURTAS, GEBĖJIMAS UŽDIRBTI 
MATERIJĄ, GEBĖJIMAS JĄ PRIIMTI (II astrologinis namas) šioje gyvenimo sferoje pas 
tave yra trys planetos: Merkurijus (intelektas, protas, komunikacija) Jaučio ženkle ir 
Venera (meilė, estetika, grožis), Marsas (valia, drąsa, ryžtas) Avino ženkle. Merkurijaus 
planetos pozicija reiškia, jog tu gyvenime pinigus gebi uždirbti per intelektualinę veiklą. 
Galimos pajamos iš brolių ar seserų. Tu turi aktyvų bei originalų protą, bet gali būti 
nenuovoki, pasipūtusi, per daug pasitikinti savimi, nervinga, kaprizinga, ekscentriška 
(neigiamas aspektas Merkurijus-Uranas). Planetų daroma įtaka veikia žmogų tuomet, kada 
žmogus nėra atradęs sąmoningumo, kuomet jis prisiima atsakomybę už save  ir savo 
veiksmus jis tampa savo gyvenimo kūrėju su pagarba sau ir kitam žmogui. Esi moteris, 
kuri yra linkusi kalbėti aiškiai, lėtai ir užtikrintai. Nemėgsti kalbėti nesąmonių, tau yra 
svarbu išsakyti nuomonę garbingai, neįžeidžiant kito žmogaus, labai svarbu tesėti žodį. Esi 
konservatyvaus mąstymo, apdairi, praktiška, diplomatiška, besiremianti sveiku protu 
asmenybė. Gali būti užsispyrusi, jeigu nesprendi, retai esi linkusi pakeisti savo sprendimą, 
gali būti tingi bei mėgstanti pastovumą. 
Veneros planetos pozicija tau suteikia sėkmę uždirbant pinigus. Gali reikšti polinkį laisvai 
leisti pinigus. Esi žmogus, kuris gyvena pagal tai, kiek uždirba. Veneros planetos pozicija 
Avino ženkle reiškia, jog meilę supranti per aistrą ir romantiką. Meilėje gali būti linkusi 
vadovauti ir pirma imtis iniciatyvos, tau patinka adrenalinas, esi labai seksuali, ugninga, 
jausminga ir aistringa moteris, pas tave nėra palauk, jeigu daryti, tai dabar. 
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Tavo jausmai gali būti aštrūs, ką galvoji tą ir sakai, tiesiai šviesiai. Esi audringai mylinti, 
gali būti linkusi apakti iš meilės, lengvai įsimylinti, bet neilgam, mėgsti romantiškus 
nuotykius. Esi moteris, kuri yra susikoncentravusi į esmę. Tau patinka veiksmas, polėkis, 
dinamiškumas, nepatinka geri (lėti, svajokliai) berniukai, patinka stiprūs ir rimti vyrai, 
kurie nekalba bet ko. Harmonijos sieki dėka savitarpio supratimo. Esi moteris, kuri turi 
viduje daug jėgos įkvėpti veikti kitus žmones. Bet jeigu ugnies energijos nerealizuoji, 
neišreiški per emocijas, ta energija išdegina tavo vidų per pyktį ir agresiją. Veneros ir 
Marso planeta Avino ženkle reiškia, jog kai pervargsti turi savyje daug pykčio ir jeigu 
neišsakai savo emocijų, gali sudegti savo viduje. Tau gali padėti išleisti susikaupusią 
pykčio energiją sportas, pabuvimas gamtoje ar tiesiog pašūkavimas miške, nes pasilikti 
pyktį viduje yra pavojinga, kūnas kenčia nuo ligų susijusių su kasa, tulžimi, kepenimis 
išeina per galvos skausmą. Jeigu skauda stipriai galvą tai aiškus ženklas, kad yra 
užspaustos ir neišsakytos emocijos viduje. Tavo Veneros planeta yra su neigiamais 
aspektais su kitomis planetomis, kas reiškia, jog gali jausti jausmų disbalansą, gali būti 
sunkiau išreikšti jausmus, gali jausti vidinį nepasitenkinimą, būti linkusi į protinį bei 
dvasinį pasimetimą. Padėti sau gali per suvokimą, jog žmogaus santykiai partnerystėje 
priklauso nuo jo santykio su tėvais. Todėl norėdama kurti lygiavertę partnerystę turėtum 
visą savo dėmesį nukreipti į santykio su savimi sukūrimą ir santykio su tėvais atstatymą 
savo širdyje. Iš partnerio tikiesi tokių savybių kaip darbštumas, kruopšumas, logiškumas, 
intelektualumas, garbingumas, aiškumas, stropumas, sąžiningumas (Mergelės ženklo 
savybių vyras).
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Marso planetos padėtis Avino ženkle reiškia, jog tu esi nepriklausoma, ryžtinga, tiesi, 
drąsi, bebaimė, energinga, entuziastinga, linkusi kariauti, impulsyvi moteris, turinti 
išskirtinį fizinį gyvybingumą, dažnai mėgstanti rizikuoti. Tau gali trūkti užuojautos bei 
supratingumo. Esi stipraus sudėjimo, linkusi dominuoti asmenybė, veikli, vadovaujanti, 
karšta bei nenuilstanti asmenybė. Marso planetos padėtis reiškia, jog tu turi energjos kurti 
savo ateitį ir esi žmogus, rodantis iniciatyvą uždirbant pinigus. Gali būti linkusi gausiai ir 
dosniai leisti pinigus, gali būti būdingos finansinės krizės, tačiau gebi labai greitai 
atsistatyti. 
Neptūno planetos pozicija Šaulio ženkle sferoje KARJERA, PRIPAŽINIMAS, 
STATUSAS (X astrologinis namas) gali reikšti keistą karjerą, aukštus siekius mene ar 
medicinoje. Sėkmė priklauso nuo įkvėpimo ir intuicijos, gali būti priklausomybė nuo 
nuotaikų, būdingas abejojimas savimi, nepraktiškumas, polinkis į saviapgaulę, nuolatinės 
klajonės. Tau okultinių mokslų žinios sukelia poreikį tobulėti, gebi savyje patirti gilų 
tikėjimą bei asmeninį džiaugsmą. Tave ypatingai traukia suvokti dvasinį kosminės 
energijos pasaulį, gali būti priklausoma nuo sapnų ar fantazijų, tau gali būti būdingi 
regėjimai ar pranašystės. Esi plačių pažiūrų, optimistiškas žmogus, kuris mėgsta laisvę. 
Gali būti nerami ir tau gali stigti veiklumo. 
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Dar viena tavo gyvenime išreikšta sfera yra DVASINGUMAS, EZOTERIKA, VISATOS 
DĖSNIŲ PAŽINIMAS (VIII astrologinis namas) šioje gyvenimo srityje pas tave yra dvi 
planetos Plutonas (paslaptis, transformacija, gylis, tamsa) Svarstyklių ženkle ir Uranas 
(reformos, maištai, naujovės) Skorpiono ženkle, kas reiškia, jog tu esi dvasingas žmogus, 
turintis giluminę būtinybę ieškoti gyvenimo prasmės. Tavo gyvenime dėl palikimo gali 
susiformuoti keisto aplinkybės ar net naujas gyvenimo būdas, pagerėjusi finansinė padėtis, 
gali pataisyti sveikatą. Esi stiprios valios žmogus mėgstantis grožį bei siekiantis 
harmonijos, esi linkusi į bandradarbiavimą ir kompromisus, esi kantri. Dėl neigiamos 
Urano planetos pozicijos dvasingumo sferoje gali būti juridinių sunkumų susijusių su 
palikimu, netikėti išlošimai ar praradimai. Esi žmogus, kuris nori būti laisvas nuo bet 
kokių pančių. Esi kūrybiškai originali ir darbuose ir mintyse. Esi skvarbus bei išradingas 
žmogus. 
Tavo šiaurinis karminis mazgas – esminė sielos užduotis žemėje yra – DVASISNGUMAS, 
EZOTERIKA, VISATOS DĖSNIŲ PAŽINIMAS (VIII Astrologinis namas) Svarstyklių 
ženkle. Tik eidama savo sielos keliu tu susirinksi reikalingas patirtis, tam, kad tavo siela 
augtų ir tobulėtų. Žmogus eidamas sielos keliu į savo gyvenimą pritraukia sėkmę. Tu 
gimei tam, jog išmoktum sukurti santykį su pačia savimi, atsisuktum į savo esybę ir 
pradėtum vertinti bei pamilti save. Kad pamiltum save turi pradėti domėtis dvasiniais 
mokslais bei eiti į gilesnį savęs kaip sielos pažinimą per domėjimąsi psichologija, 
ezoterika, metafizika, astrologija. 
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Tik sukūrusi santykį su savimi ir visa savo priešistore, susikoncentravusi į savo vidinius 
širdies troškimus, ugdydama sąmoningumą bei savo vertės suvokimą, dėkingumą už 
gyvybę, tu galėsi aiškiai, konstruktyviai kurti santykį su išoriniu pasauliu. Tavo vidus 
sukuria tavo išorę, todėl jeigu nori būti laiminga, gyventi santarvėje, geroje sveikatoje ir 
džiaugsme turi lavinti savo vidinį pasaulį per dvasingumą, visatos dėsnių pažinimą, 
meditaciją. Savybės, kurias lavindama tu galėtum atskleisti savyje slypinčius talentus bei 
gabumus yra: 
✔ bendradarbiavimas, 
✔ diplomatiškumas, 
✔ dėmesys kitų poreikiams, 
✔ nesavanaudiškumas, 
✔ gebėjimas ieškoti abiems pusėms tinkamo sprendimo, 
✔ dosnumas, 
✔ gebėjimas į situaciją pažvelgti kito žmogaus akimis, 
✔ savo individualybės atskleidimas. 
Turėtum atsisakyti polinkio į impulsyvumą, karingumą, savanaudiškumą, egoizmą, 
nesidomėjimo ką mano aplinkiniai, priešinimosi kompromisams, įtūžio priepolių bei 
perdėtos egzistencinės baimės. Norėdama eiti savo sielos keliu turėtum matyti ne tik savo 
individualumą, bet ir kitą žmogų. Pasitenkinimą turėtų teikti bendravimas kuomet abu 
pasitarnaujate vienas kitam iš gausos, bet ne iš savanaudiško poreikio patenkinti savo 
norus. 
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Didžiausias tavo troškimas yra žengti savo keliu, atskleisti, pažinti save įvairiose 
gyvenimo situacijose, būti aplinkinių dėmesio centre ir bendrauti su žmonėmis, 
trykštančiais energija. Kad šis troškimas išsipildytų dėmesį tau reikėtų sutelkti ne į save, o 
į žmones, kurie yra šalia, kuriuos tu pati pritraukei. Kai tik pastebėsi tuos, kurie prie tavęs 
linksta, imsi jais žavėtis ir negailėsi jiems savo energijos, viskas savaime ims klostytis taip 
kaip tu svajoji. Esi žmogus, turintis gebėjimų menui, puiki oratorė, moki pralinksminti ar 
sužavėti publiką. Padedama žmonėms, remdama kitus sulauksi sėkmės pasirinkdama bet 
kokią profesiją. Tau turėtų padėti gydymojo pobūdžio teiginiai tokie kaip: padėdama 
kitiems labiau pasitikiu savimi, kai paskatinu kitą - laimime abu, darni komanda man tik į 
naudą, pasidalijęs su kitais aš įgyju daugiau. Norėdama eiti savo sielos keliu turėtum 
sutelkti savo dėmesį į bendradarbiavimą, komandą bei partnerystę. Turėtum atsisakyti 
požiūrio, jog gyvenimas yra kova ir svarbiausia yra tikslas, nes tavo užduotis yra 
pasitarnauti bendruomenei, padėti laimėti mūšį kitiems, nes tik pagelbėdama kitiems, tu 
laimėsi pati. Tavo užduotis yra kooperuotis bei bendradarbiauti komandoje, kurti ryšį su 
žmonėmis. Tavo gyvenimo paskirtis yra giliau pažinti savo sielą, o tam turi išmokti mylėti 
kitą kaip save patį. Turi išmokti bendrauti su aplinkiniais, skatinti, guosti, įkvėpti kitus 
žmones, suprasti kito žmogaus vertybes, tikslus bei veikimo būdą. Tai padės tau atrasti 
savo gyvenimo prasmę.

www.moterisjudesyje.lt | PAVYZDYS

http://www.moterisjudesyje.lt


Tavo juodasis mėnulis (lilit) yra Jaučio ženkle, kuris reiškia, jog turėtum atsisakyti 
gobšumo ydos. Žmogus nori visko ir yra linkęs kaupti. Pasaulį toks žmogus mato tik kaip 
objektą, kurį galima suvalgyti, nupirkti, įtraukti į save, į savo lauką, dėl malonumo yra 
pasiryžęs viskam. Juodasis mėnulis veikia tuomet, kada žmogus nėra atradęs 
sąmoningumo. Kuomet atsiranda sąmoningumas pas žmogų pradeda reikštis baltasis 
mėnulis (Selena), kuris pas tave yra Mergelės ženkle, kuris kalba apie tai, jog tu esi darbo 
angelas, tobulas vykdytojas pedantiškai atliekantis visas užduotis, mokantis gydyti bei 
puoselėti higieną ir švarą.
 
Tavo prigimtinės savybės (Ascendentas) su kuriomis gimei yra Ožiaragio ženklo savybės 
ir tavo užduotis per gyvenimą žemėje yra išmokti įgyti ir instaliuoti į save Vėžio ženklo 
savybes (Descendentas) tokias kaip: jautrumas, empatija, jausmingumas, intuityvumas, 
šeimyniškumas, užuojauta, imlumas, romantiškumas, rūpestingumas.
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Tikrasis moters pasitikėjimas savimi ateina tada, kada su pagarba ir meile priimi save tokią 
kokia esi. Gerbi savo tėvus, nes jie tau suteikė gyvybę. Priimi visą savo giminės sistemą į 
savo širdį, nes esi jos tęsinys. Prisiimi atsakomybę už save ir pati renkiesi savo mintis bei 
kuri savo rezultatą tik pati.

Mes esame patirčių ir programų rinkinys, todėl norėdamos pakeisti savo gyvenimą į 
džiaugsmą, meilę, savo vertės pajautimą, pasitikėjimą savimi turime priimti vienintelį 
sprendimą – tai į pirmą vietą pastatyti save. Rūpintis savo kūnu, protu ir siela, girdėti save 
ir save pamaitinti meile, švelnumu ir savirealizacija kūryboje.

 

Su meile,
Šarūnė
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