CZY DZIEŃ TYGODNIA, W KTÓRYM SIĘ URODZIŁEŚ,
MA ZNACZENIE?
W astrologii hinduskiej przywiązuje się duże znaczenie do
dnia tygodnia, w jakim urodziło się dziecko. Nie zastąpi to
oczywiście precyzyjnego horoskopu, ale może być dodatkową
wskazówką, a nawet motywem przewodnim.
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dualnych osobowości lecz stanowią jedynie spis wieloletnich
obserwacji hinduskich mnichów.

Urodzeni w niedzielę nie lubią się przemęczać. Znacznie lepiej czują
się wydając dyspozycje innym, mają poczucie, że zostali stworzeni do
wyższych celów. To urodzeni władcy – wyróżniają się od tego co pospolite.
W ich wyglądzie i postępowaniu kryje się duma, a nawet pycha. Lubią
błyszczeć i narzucać swój punkt widzenia. Nie sądźmy ich jednak zbyt
surowo. Potrafią wykazać się szlachetnością i oddaniem, szczodrobliwością
i odwagą. Płomienni i wierni w miłości wydają się promieniować ciepłem
i wewnętrzną siłą. Natura obdarzyła ich wyjątkowym magnetyzmem. Stąd
umiejętność zjednywania ludzi i dobroczynny wpływ na otoczenie. Stać ich
na wiele, ale potrzebują sukcesów. Muszą być podziwiani. Patronuje im
Słońce.

Poniedziałkowe dzieci pozostają ciągle zagadką. Trudno za nimi
nadążyć, bo same wciąż poszukują własnego sposobu na odnalezienie się
w otaczającym ich świecie. Mają niewątpliwie zadatki na artystów. Silny
wpływ
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współodczuwania. Obdarza łagodnością, subtelnym wdziękiem i ciałem
„z samych okrągłości”. Ich małe, pulchne dłonie o krótkich palcach wciąż
wydają się dziecięce, pomimo upływu lat. Urodzeni w poniedziałek
wchodzą w dorosłość nie tracąc twórczej wyobraźni dziecka i ciekawości
świata. Są zmienni jak Księżyc, a przez to niepewni, słabi i drażliwi. Spala
ich wewnętrzny niepokój. Łatwo ulegają wpływom. Czerpią siłę z kręgu
bliskich ludzi, rodziny i tradycji.
Dzieci urodzone we wtorek mogą być nieposłuszne, wojownicze,
niezwykle dynamiczne i w sumie niełatwe. Trudno je podporządkować.
Lubią mieć rację i postawić na swoim. Nie zniosą porażki, patronuje im
przecież Mars. Same sięgają po to, czego pragną, nie pytając innych
o zdanie. Są odważne, potrafią walczyć o swoje i rzadko ustępują
rywalom. Ich żywiołem jest materia. Znają praktyczną wartość rzeczy
i pieniędzy. Ambitne i silne zrobią wiele, by zdobyć sukces i majątek. Brak
im jednak rozwagi, mądrości i wytrwałości. Szukają przeciwnika, bo cieszy
ich samo zwycięstwo. Nie zbraknie im siły przebicia. Dom rodzinny
powinien nauczyć ich miłości, szacunku dla wiedzy, mądrości i piękna.
Urodzeni w środę są dociekliwi i pełni wątpliwości, a właściwa im
zdolność rozróżniania umożliwia trafną ocenę rzeczy i zjawisk. Zadają
mnóstwo pytań, chcą wiedzieć wszystko dokładnie i do końca. Niczego nie
biorą na wiarę. Dla nich liczą się informacje i fakty poparte właściwą
argumentacją.
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i przekazują wiedzę. Są ruchliwi, niespokojni, żądni wrażeń i nowości. Nie
mają problemów z nawiązywaniem znajomości i przystosowaniem do
otoczenia.
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ciekawość świata zjednuje im sympatię ludzi. Mogą liczyć na sukcesy
w pracy umysłowej i w interesach. Patronuje im Merkury.
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w czwartek są zazwyczaj indywidualistami, co nie oznacza jednak, że są
one nielubiane przez otoczenie. Wręcz przeciwnie - osoby urodzone
w czwartek cieszą się dużą popularnością i sympatią . Zdecydowaną zaletą
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odpowiedzialności. Co więcej, są perfekcjonistami, więc w niemal każdej
dziedzinie życia dążą do osiągnięcia ideału i nieustannie się doskonalą.
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organizatorskie, dzięki czemu nierzadko zajmują kierownicze stanowiska.
Osoby, które przyszły na świat w czwartek są również bardzo wrażliwe,
nie znoszą nierównego traktowania, są wyczulone na czyjąś krzywdę
i niesprawiedliwość.
W związku z tym, że Wenus symbolizuje miłość, dzieci, które
urodziły się w piątek są zwykle osobami bardzo uczuciowymi oraz
wrażliwymi. Niezwykle ważne dla osób urodzonych w piątek jest ich
otoczenie. Osoby, które przyszły na świat w piątek są obdarzone zmysłem
estetycznym, to właśnie artystyczne zajęcia będą dla nich najlepsze.
Dodatkowo, osoby takie są wyjątkowo kreatywne, twórcze, potrafią
stworzyć coś z niczego, dzięki czemu będą mogły w pełni rozwinąć
skrzydła i puścić wodzę fantazji. Z drugiej strony, bywają niepunktualne
i niesłowne. Dlatego też, urodzeni w piątek nie sprawdzą się na stanowiskach kierowniczych. Wadą osób urodzonych w piątek jest również
powierzchowność i skłonność do szybkiego oceniania innych osób.
Według astrologii, dzieciom, które przyszły na świat w sobotę
patronuje Saturn - druga co do wielkości planeta Układu Słonecznego.
Obdarza ona swoich podopiecznych wielką siłą i konsekwencją. Osoby,
które urodziły się w sobotę są bardzo wymagające nie tylko względem
siebie ale także wobec innych. Atutem ich jest silne poczucie obowiązku,
przez co można na nich polegać, a powierzone im zadania wykonują z całą

starannością. Z tego względu dobrze sprawdzają się na odpowiedzialnych
stanowiskach, na których mogą organizować czas sobie i innym. Poza tym,
są punktualni, dokładni, bardzo dobrze zorganizowani i systematyczni.
Są bardzo cenione za bezwzględną uczciwość i postępowanie zgodnie
z zasadami. Osoby urodzone w sobotę są jednocześnie dosyć skryte.
Często ich przywódcze cechy nie mają szans wyjść na jaw, ponieważ
blokuje je niepewność i spora doza nieśmiałości. Wadą osób urodzonych
w sobotę jest pesymizm. Przez to, że osoby takie bardzo silnie stąpają po
ziemi, są bardzo poważne. Przez otoczenie mogą być odbierane jako
zarozumiałe i zbyt pewne siebie. W związku poszukują stabilności,
odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.
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