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Vsakdo izmed nas se je ‘e kdaj
zjutraj predramil iz sna ves
vznemirjen zaradi nenavadnih

no~nih sanjskih podob. Kaj naj bi po-
menile? So nemara le plod domi{ljije,
ali pa je v njih kak skrivnostni namig?

Vsake sanje niso prero{ke ali resno
opozorilne. V sanjah se pojavljajo za nas
nepomembni vtisi, ki sodijo med ne-
kak{ne dnevne ostanke. Toda tu se ‘e
pojavi razlika med sanjavci. Sanjamo
vsi, vendar posamezni sanjski simboli
ne pomenijo za vse sanjavce enakih
stvari.

VSAK PO SVOJE
O tem vedo najve~ povedati astro-

logi. Sanje se dogajajo v na{i podzavesti,
ta pa je od trenutka na{ega rojstva dalje
zaznamovana tudi s kozmi~nimi vplivi
zvezdnih konstelacij. Od njih so odvisni
na{e zna~ajske poteze in lastnosti ter

predvsem na{e sprejemanje ‘ivljenja.
Od tega, v katerem znamenju je bilo
Sonce ob na{em rojstvu in katero astro-
lo{ko znamenje je tedaj bilo na vzhodu,
so v veliki meri odvisni na{a osebnostna
podoba, na{ zna~aj in odzivi na ‘ivljenj-
ske izzive.

RAZLI^NA SPORO^ILA
ZA RAZLI^NE LJUDI

Zaradi kozmi~nih vplivov vsak od
nas ‘ivi svoje posebno notranje ‘ivljenje,
katerega pomemben del so prav sanje. V sanjah do‘iveti simboli in podobe

pomenijo razli~ne stvari glede na to, ali
jih sanja Oven, Rak, Devica, [korpijon,
Lev ... O tem so na podlagi opazovanj
in izku{enj veliko vedeli ‘e stari Babi-
lonci, Egip~ani, Grki. Po navadi so bili
njihovi modreci astrologi, razlagalci sanj
in napovedovalci prihodnjih dogodkov
v eni osebi.

Mi pa imamo knjigo. To je spet iz{la
Astrolo{ka sanjska knjiga, ki nam pomaga
razvozlati pomen sanj glede na na{e
Son~evo astrolo{ko znamenje. V njej lah-
ko poleg obi~ajne razlage posameznega
sanjskega simbola ob njem preberemo
{e kratko astrolo{ko razlago. Vsak iz-
med nas je svoj svet. In ker smo si gotovo
dokaj razli~ni tudi glede na Son~eva
znamenja, v katerih smo rojeni, sta raz-
li~ni tudi na{a zavest in podzavest – in
na{e sanje, v katerih se uprizarjata.

R. M.

SANJE, ASTROLOGIJA

Od rojstva nas zaznamujejo konstelacije zvezd

Astrolo{ka razlaga sanj

Imenitna sanjska knjiga z razlagami sim-
bolov za posamezna astrolo{ka znamenja je
na voljo na Misteriji.si ali 051/307 777.

V sanjah do‘iveti simboli
in podobe pomenijo

razli~ne stvari glede na to,
ali jih sanja Oven, Rak,
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