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PLANET ASPEKT PLANET Orbis Orbis / Vrednost 

 

Sonce 
 

konjunkcija 
 

Venera 0°39' 578 

 

Sonce 
 

konjunkcija 
 

Mars 1°36' 734 

 

Sonce 
 

trigon 
 

Neptun 4°51' 61 

 

Sonce 
 

opozicija 
 

Pluton 3°06' -187 

 

Luna 
 

kvadrat 
 

Merkur 2°29' -150 

 

Luna 
 

kvadrat 
 

Jupiter 3°29' -88 

 

Luna 
 

kvadrat 
 

Saturn 5°14' -33 

 

Luna 
 

opozicija 
 

Neptun 5°20' -134 

 

Luna 
 

trigon 
 

Pluton 7°05' 17 

 

Merkur 
 

opozicija 
 

Jupiter 1°01' -231 

 

Merkur 
 

opozicija 
 

Saturn 2°45' -217 

 

Merkur 
 

trigon 
 

Uran 3°04' 68 

 

Merkur 
 

trigon 
 

Ascendent 5°31' 25 

 

Venera 
 

konjunkcija 
 

Mars 2°15' 423 

 

Venera 
 

trigon 
 

Neptun 4°12' 30 

 

Venera 
 

opozicija 
 

Pluton 2°27' -81 

 

Mars 
 

trigon 
 

Neptun 6°27' 23 

 

Mars 
 

opozicija 
 

Pluton 4°42' -100 

 

Jupiter 
 

konjunkcija 
 

Saturn 1°44' 387 

 

Jupiter 
 

sekstil 
 

Uran 4°04' 30 

 

Jupiter 
 

sekstil 
 

Ascendent 4°31' 10 

 

Saturn 
 

sekstil 
 

Ascendent 2°46' 46 

 

Uran 
 

konjunkcija 
 

Ascendent 8°35' 17 

 

Neptun 
 

sekstil 
 

Pluton 1°45' 39 
  2488 -1221 1267 

 

Zodiak : tropski  Placidus Orbis : 0 

 

Sonce 
 

Oven 19°58'     Ascendent 
 

Strelec 8°09' 

 

Luna 
 

Rak 0°09'     II. 
 

Kozorog 12°30' 



 

Merkur 
 

Oven 2°38'     III. 
 

Vodnar 23°59' 

 

Venera 
 

Oven 20°37'     IV. 
 

Oven 1°19' 

 

Mars 
 

Oven 18°22'     V. 
 

Oven 29°14' 

 

Jupiter 
 

Tehtnica 3°38' R   VI. 
 

Bik 20°24' 

 

Saturn 
 

Tehtnica 5°23' R   VII. 
 

Dvojčka 8°09' 

 

Uran 
 

Škorpijon 29°34' R   VIII. 
 

Rak 12°30' 

 

Neptun 
 

Strelec 24°49' R   IX. 
 

Lev 23°59' 

 

Pluton 
 

Tehtnica 23°04' R   Zenit 
 

Tehtnica 1°19' 

 

Lilit 
 

Škorpijon 11°17'     XI. 
 

Tehtnica 29°14' 

 

Severni vozel 
 

Lev 8°13'     XII. 
 

Škorpijon 20°24' 

 

Sonce v IV. 

 

Luna v VII. 

 

Merkur v IV. 

 

Venera v IV. 

 

Mars v IV. 

 

Jupiter v Zenit 

 

Saturn v Zenit 

 

Uran v XII. 

 

Neptun v Ascenden
t 

 

Pluton v Zenit 

 

Lilit v XI. 

 

Severni vozel v VIII. 

  
Znaki moški 8   Znaki ognjeni 5 
Znaki ženski 2   Znaki zemeljski 0 
Znaki kardinalni 8   Znaki zračni 3 
Znaki fiksni 1   Znaki vodni 2 
Znaki spremenljivi 1      

 

 

 

 

 



Interpretacija Natalne karte 
 
Katja Novak  
 
Natalna, rojstna karta prikazuje položaje planetov v znamenjih in hišah osebnega 
horoskopa. Predstavlja neke vrste matrico ali kode s pomočjo katerih lahko preberemo, 
kako določena oseba doživlja sebe in okolico in kakšne, so njene možnosti za razvoj 
in napredek. Je sistem za integracijo posameznika in vesolja. Sistem idealnih vrednot, 
ki ga simbolizirajo znamenja zodiaka. Posamezniku pomaga odkriti manjkajoče vezi in 
ga popelje do globljega razumevanja samega sebe ter mu podaja odgovore. 
 
Sonce predstavlja moško načelo, očetov vpliv, vzgojo, disciplino in urjenje. Prav tako 
predstavlja vaš ego in celovito osebnost. Upravlja vaše zdravje, vitalnost, dostojanstvo, 
status in avtoriteto. Vlada tudi srcu, krvi in cirkulaciji. 
 
Sonce v ovnu 
 
Osebnost je izrazito stabilna, radi uveljavljate svojo voljo in običajno vztrajate tudi 
takrat, ko vsi obupajo. Ambicioznost nima meja, vendar ste v določenih situacijah 
preveč uporniški in trmasto vztrajate pri svojem, vendar samo takrat, ko ste popolnoma 
prepričani o sebi. Vi ste tisti, ki vedno poveste resnico, tudi če je kruta boleča. 
Neposrednost in iskrenost ne poznata meja, kar šibki ljudje težko prenesejo. Zadeve 
vidite v realni luči in svetujete na konkreten neposreden način, če se ljudje ne morejo 
spremeniti vas to ne zanima, to je njihova težava. Ne poskušate se postavljati v njihovo 
vlogo, saj imate dovolj dela sami s sabo. Večkrat vas označujejo kot sebične, vendar 
vi točno veste, da ste na pravi poti. Za druge se nikoli ne boste spreminjali, saj ste 
edinstveni. Vaš moto je, kdor me ne sprejme, naj odide. Nikoli ne rečete ne, ko so na 
sporedu nove dogodivščine ali izkušnje. Nič ni za vas izven meja in v življenju si želite 
pokusiti vse. Ste tisti, ki poskusite vso hrano, potujete v neznano, ter se pogovarjate s 
čim več ljudmi, seveda različnimi. Ne marate, da vam kdorkoli postavlja meje v 
življenju. Želite biti gospodar svojega časa in usode, zato vas pogosto ne razumejo. 
 
Impulzivnost vas večkrat popelje v nemir in nervozo, ki jo težko kontrolirate. Če se 
življenje in položaji ne odvijajo vsaj približno tako, kot ste si zamislili, lahko nastopi 
destruktivno obnašanje, ki ga spremlja sarkazem. Za vas je življenje ali črno ali belo, 
vmesne poti ni. Ne razumete fraze premisli, preden storiš, sploh pa vas ta fraza ne 
zanima, saj delujete vedno po svojem notranjem občutku, v katerega močno zaupate 
in vas ne pusti na cedilu. Nimate časa za pretirano razmišljanje, saj se vaše življenje 
premika tako zelo hitro, in želite, da čim prej doživite vse, kar se ponuja in ujamete 
vsako priložnost. Ples skozi življenje je za vas dolgčas, bolj vam ustreza maratonski 
tek. 
 
Oven ascendent Strelec 
Sonce v IV 



 
Funkcionirate pod vplivom družine, posebno matere. Ste ponosni in samozavestni, saj 
verjamete v svetlo prihodnost, nove priložnosti in svoje ambicije. Vaš kreativni duh in 
intuitivno dojemanje ne poznata meja. Občasno delujete nedostopno za druge. 
 
578 konjunkcija Sonce - Venera 
 
Z veselo naravo ste družabni in občudovanja vredni v svoji okolici. Pravi Don Juan ali 
usodna ženska, ki si jo še dolgo zapomnijo. Težko se uprete lepoti in šarmu, zato se 
znajdete v številnih ljubezenskih aferah. Umetnosti pripisujete velik pomen. 
 
734 konjunkcija Sonce - Mars 
 
Znate dominirati, ukazovati in upravljati, skratka dobro veste, kako se stvarem streže. 
Z lahkoto nadvladate vse težave s svojo neustavljivo močno voljo. Z iskrenostjo ste 
energični, odločni, hrabri in polni samozaupanja. 
 
61 trigon Sonce - Neptun 
 
Z bujno domišljijo ste polni navdiha in zelo emocionalni. Vse vaše kvalitete znate 
izkoristiti na profesionalni ravni. S svojim občutkom za estetiko imate radi umetnost in 
lepoto. 
 
-187 opozicija Sonce - Pluton 
 
Ta aspekt nakazuje borbe in prepreke. Previdni bodite s svojim prehitrim jezikom, saj 
je vaša drznost zelo izrazita. 
 
Glavne lastnosti Lune so prebujanje duše, transformacije, preoblikovanje in rast, 
romantika, požrtvovalnost, skrb in brezpogojna ljubezen. Ponazarja ženski princip, ki 
označuje popolnost in celovitost. Zaznamuje podzavest, domišljijo, sanje in vse, kar je 
nestanovitno. 
 
Luna v raku 
 
Ste zelo prijetni, ljubeznivi in družabni. Imate izostren notranji občutek, tako zase, kot 
tudi za druge ljudi in okolje, v katerem se gibljete. Spoštujete svoj dom, navade, 
udobnost in svoj mali svet. Običajno se znajdete v veliki družini. Zagotovo spadate 
med ljudi z najbolj izostreno intuicijo. Sprejemate vse intuitivne občutke. Vaša intuicija 
je še posebej močna na ljubezenskem področju, kjer vedno zaznate vse, še tisto, kar 
se morda sploh ni zgodilo. Ste rojen umetnik, kar lahko opazimo že po načinu vašega 
oblačenja, ki je poseben. Najbolj vam ležijo oblikovanje, slikanje in risanje. Popolne 
oblike, ki jih ustvarjate, so odlična iztočnica za vaš osebni in finančni napredek. Najprej 
intenzivno razmislite, kaj je tisto, kar si srčno želite, šele nato se usmerite k temu, da 



se naučite postaviti zase in da se predvsem naučite reči ne, takrat, ko vam nekaj ne 
ustreza. Pokažite, da biva pod nežnim oklepom odločna oseba, za pozornost katere 
se je potrebno bolj potruditi. 
 
Podrejeni ste družinskemu okolju, zaprti vase, indolentni in preveč občutljivi, kar vam 
povzroča družinske zaplete. Nagnjeni ste k hitremu in intenzivnemu menjavanju 
razpoloženja, kar je velik povod, da se lahko hitro zagovorite in izdate nekaj zaupnega. 
Čeprav veljate za osebo, ki ima rada umirjeno družinsko življenje, lahko to hitro 
spremenite in povzročite s svojim obnašanjem, če vam kdo slučajno škodi, pravo 
katastrofo. Z izzivi se težko soočate, ker niste sposobni nositi posledic neuspeha. 
Najhujša nočna mora za vas je večje tveganje na ljubezenskem področju. 
 
Luna v VII 
 
Zakon, tako slab ali dober je za vas poglavitnega pomena, saj nikakor ne želite živeti 
sami. Veliko vam pomeni partnerstvo, prav tako tudi vse poslovne vezi in sodelovanja. 
Zaradi dobro izraženih potencialnih sposobnosti in diplomacije, ste v poslovnem svetu 
spoštovani in iskani. 
 
-150 kvadrat Luna - Merkur 
 
Uživate v svojem izmišljenem svetu, zato težko najdete srečo kjerkoli drugje, težko se 
srečate z idealnim svetom, kar nakazuje spremembe, nestabilnost in notranji nemir. 
Resnica ni vaša sopotnica, nagnjeni ste k ogovarjanju in kritiziranju. Izmišljotine vas 
večkrat rešijo, zato ste nagnjeni k pisanju romanov. 
 
-88 kvadrat Luna - Jupiter 
 
Ta vpliv nakazuje, da dobro veste, kako stopiti pri vožnji na gas, vendar imate lahko 
težave pri iskanju zavore. Imate veliko prijateljev, vendar pa se preveč posvečate 
svojemu partnerju ali še posebej eni osebi. Ne morete skriti svojih občutkov, ki bi lahko 
povzročili tesnobo ali napetost medsebojnega odnosa. Obsesivno vedenje ali 
ljubosumje lahko povzroči, da se vaš partner počuti omejeno. S svojo ravnodušnostjo 
in povečano stopnjo tveganja se ne znajdete prav dobro v profesionalnem uspehu. 
Pazite, ko zapravljate. 
 
-33 kvadrat Luna - Saturn 
 
To je eden izmed najzahtevnejših vplivov, saj se lahko počutite žalostno in osamljeno. 
Najpomembnejše je, da svoja čustva nahranite s pomočjo urejenega intimnega 
odnosa. Vendar pričakujte veliko ovir na poti, da doživite pravi občutek ljubezni in 
vrednotenja. Odnos z materjo je ključen pri spoznanju, kako uspešni so vaši odnosi. 
Lahko, da ste v mladosti prejemali premalo materine topline in ljubezni. 
Spremenljivega razpoloženja, previdni in trmasti, ter premalo stabilni. 



 
-134 opozicija Luna - Neptun 
 
Pozicija povzroča čustveno občutljivost. Priključeni ste na najbolj subtilne vibracije in 
to vam povzroča nelagodje ob morebitnih težavah. S tem lahko povzemate vsako 
misel, občutek, vsak sum in zlorabo od vseh v okolici. Filtriranje resničnega in 
pomembnega je vaša glavna naloga. Ne dovolite, da negativno obnašanje vpliva na 
samozavest. Zaradi ležernosti običajno živite v svojih sanjah in domišljiji. 
 
17 trigon Luna - Pluton 
 
Nihate med bogatim in uspešnim ljubezenskim življenjem, ter med družbenim 
uspehom. Ne morete pa uspeti na obeh področjih hkrati. Skoraj vedno se uspeh 
nakazuje v korist idealnega emocionalnega življenja. Intenzivno in dramatično 
čustveno življenje, saj čutite tako globoko, da včasih težko nadzorujete svoje odzive 
na ljudi in situacije. Prisotni so tudi ekstremi v razpoloženju in težnja k resnim težavam, 
ki se lahko nakazujejo v obliki strahu in paranoje. Sanje, vizije ali psihični vtis so živahni 
in hkrati globoki. 
 
Merkur govori predvsem o tem, kakšna je vaša komunikacija, povezan je z umom, 
radovednostjo, ker pa je tudi planet mladine, prinaša težave s koncentracijo in 
pozornostjo. Je planet širine in raznolikosti, manj pa globine, zato vlada zgodnjemu 
izobraževanju, resni študij pa prepušča drugim planetom. Merkur je tudi vaš glas in 
vse, kar je povezano s pisno in govorno besedo. 
 
Merkur v ovnu 
 
Prodorna narava vam omogoča, da ste povsod prvi. Preveč vztrajate pri svojih 
prepričanjih in se težko prilagajate. Znate zelo dobro razpravljati, se prerekati, voditi 
vroče diskusije in znate zajeti bistvo, ko vam postavijo vprašanje. Vaš aktivni um zelo 
hitro dojema in razume vsako situacijo, tudi tisto, ki zaide v težave. Odlikujeta vas 
izjemna iznajdljivost in velika sposobnost odreagirati v trenutku. Primerni poklici za vas 
so metalurgija, mehanika, strojništvo, tehnika, izdelava orodja, graverstvo, kiparstvo, 
zobozdravstvo, kirurgija, kmetijski stroji. 
 
Paziti morate predvsem na vašo nepremišljeno naravo, naglico, ki vas spremlja na 
vsakem koraku, ter neučakanost. Ne razmišljate o posledicah, ampak reagirate zelo 
hitro, večkrat prehitro. Ste največji mojster v izrekanju nepremišljenih in celo nesramnih 
besed, ki lahko užalijo v vsakem trenutku. Najbolj žaljivi postanete, kadar začutite, da 
je napaden vaš ego. Poleg tega ste naivni in prepogosto ne razmišljate o posledicah 
svojih dejanj. Poznate le plus ali minus, vmesne poti za vas ni. Ne prenesete, da se 
vam govori, kaj naj naredite in kaj bi bilo dobro za vas, saj se sami zelo dobro zavedate 
vsega. 
 



Merkur v IV 
 
Družina vam predstavlja središče dogajanja, njene povezave pa so za vas pomembne. 
Krasijo vas višja izobrazba, kultiviran pristop in zanimanje za književnost. Domišljav in 
napreden um vas vodi v mnoge inovativne misli in ideje, ki jih spretno usklajujete s 
tradicionalnimi prepričanji. 
 
-231 opozicija Merkur - Jupiter 
 
Nagnjeni ste k prekomerni komunikaciji in razpravljanju brez meja, kar lahko pusti sled 
tudi na videzu, načinu ali raziskovalnem slogu. Za vas je bolj pomembno, da si 
ogledate celotno sliko, kot pa da bi se obremenjevali s podrobnosti. Z neresnim 
pristopom vam primanjkuje občutka za presojo. Polni ste sami sebe, zato pri 
ustvarjanju svojih planov izgubljate ostrino, ker precenjujete svoje kvalitete v večji 
smeri, kot so v resnici. 
 
-217 opozicija Merkur - Saturn 
 
Ta vpliv prinaša inteligenco in celo modrost, pa tudi veliko frustracij in žalosti. 
Frustracija izhaja iz nezmožnosti povezave z drugimi na osebni ravni. Razlog je 
pomanjkanje komunikacijskih veščin. Pogosto razmišljate o najslabšem ali verjamete, 
da se drugi ne strinjajo z vami. Razočaranje ne izhaja le iz teh slabih komunikacijskih 
spretnosti, ampak tudi iz nezmožnosti, da svoje znanje delite na razumljiv način. 
Rezervirani, trmasti, konservativni, se prebijate na družbeni lestvici zelo počasi, rešuje 
vas potrpežljivost. 
 
68 trigon Merkur - Uran 
 
Združujete inteligenco in originalnost, odlično se znajdete na področju literature. Ste 
pravi ekscentrični genij in vaš um je čudovit. S pomočjo intenzivne intuicije in psihične 
sposobnosti znate ideje popeljati v realnost. Pogosto lahko hitrost duševne dejavnosti 
vodi do prehitrih skokov v zaključke. Pomanjkanje metodološke analize lahko privede 
do napačnih predpostavk, spremenljivih pogledov ali dolgčasa. V prijateljskih odnosih 
vas spremlja spontan pristop, vedno znate izkoristiti vse priložnosti, katere se 
pojavljajo pred vami. 
 
25 trigon Merkur - Ascendent 
 
Vaša narava je inteligentna, obarvana s hitrimi in živahnimi refleksi. Odprtega značaja 
se z lahkoto znajdete v odnosih z drugimi. Preobremenjeni ste s svojim krogom ljudi, 
radi izmenjujete ideje s prijatelji ter tujci. 
 
Venera govori predvsem o vaših čustvenih predispozicijah ter vlada svetu ljubezni in 
želja. Po njeni zaslugi začutite veselje, vznesenost, poželenje in užitek v spolnosti. Je 



zaščitnica lepote in ljubezni in nakazuje, kako se v ljubezni izražate. V zdravstvenem 
smislu vlada grlu in jajčnikom, želodcu, ledvicam in črevesju. Opisuje tudi druženja, 
srečanja, zaroke, poroke, govori pa tudi o ljubeznih zunaj romantičnih zvez, na primer 
o družini in tesnih prijateljih. 
 
Venera v ovnu 
 
V ljubezni ste zelo svobodni in spontani. Gibljete se v velikih skupinah ljudi in imate 
veliko prijateljev obeh spolov, za katere ste pripravljeni narediti vse. Niste ljubosumni, 
niste posesivni, vendar od partnerja zahtevate določene kvalitete, najbolj pomembno 
pa vam je, da vas spoštuje in da vam ves čas daje občutek, da vas ima rad in da ste 
zanj najpomembnejši. Ste zahteven partner, obenem pa igrivi, radi se igrate z iskrami, 
ki jih netite, vendar ste tudi pripravljeni z veseljem odgovoriti nanje, seveda le v 
primeru, če ste sami dali pobudo. V prostem času uživate v obiskovanju zabav, 
vznemirljivih igrah na srečo ter v individualnih športih, zato vam drugi težko sledijo. V 
partnerskem odnosu ne prenesete podrejene vloge in partnerjeve počasnosti. Redko 
ste nezadovoljni, saj znate odlično poskrbeti zase in se vedno postaviti na noge. V 
življenju se lahko znajdete v več zakonih, saj je za vas poroka nekakšna avantura, 
vendar kljub temu izbirate, s kom se boste poročili. Ljubezen je za vas neobrzdana 
strast, kateri vas čas sledite. Lahko se vam zgodi, da se hitro zaljubite ter hitro od 
ljubite in že ste v iskanju novih avantur. Brez premisleka ste sposobni razdreti 
prijateljski odnos, če nekdo ne izpolnjuje obljub. Velikokrat se znajdete v situaciji, ko 
ste opiti od ljubezni in strasti, takrat bodite previdni, da niste preveč razsipni in 
razuzdani. 
 
Po naravi se zelo težko preveč navežete na ljudi in čutite, da vas tesne vezi dušijo, 
zato se jih izogibate. Radi imate svobodo in se zelo neradi spuščate v trajna 
partnerstva. V bistvu bi bila za vas najbolj primerna svobodna zveza, saj v resno 
razmerje vnašate nemir in konflikte. Ko ljubite in čutite, se niste sposobni zadržati, 
prehitevate ter postanete nepremišljeni v svojem pogumnem naletu. 
 
Venera v IV 
 
Rojeni ste pod srečno zvezdo, saj zaradi spleta številnih srečnih okoliščin skozi 
življenje potujete optimistično, imate veliko prijateljev, ki lahko vplivajo na vaše 
ljubezensko življenje. Ta pozicija nakazuje na dober zakon in srečno družinsko 
življenje, kar pozitivno prenašate na poslovno področje. V zakonskem odnosu ste zelo 
zaščitniški, večkrat s svojo pozornostjo in ljubečim pristopom zaradi nesigurnosti in 
pomanjkanja samozavesti tudi pretiravate, v smislu posesivnosti. Ko v odnosu trpite, 
tega ne pokažete, ampak se tiho umaknete v svoj svet in razmišljate o svojem 
družinskem deblu. 
 
423 konjunkcija Venera - Mars 
 



Ta pozicija ima velik vpliv na odnose, vaše intenzivne strasti, ter vroč temperament 
lahko vplivajo na vsa področja življenja. Močna želja po ljubezni pomeni, da ljubezenski 
odnosi prevzamejo pomembno vlogo pri razporeditvi časa. Vaš spolni nagon in potreba 
po intimnih odnosih lahko včasih povzročita trenje znotraj odnosov. Stopnja 
intenzivnosti je lahko prevelika za partnerja in pogosto se lahko znajdete v več 
razmerjih. Iskanje novega partnerja je za vas enostavno, zaradi vaše visoke stopnje 
seksualne privlačnosti in šarma. Znate pokazati in dokazati ljubezen, da življenje 
dihate s polnimi pljuči. Če želite ohraniti dolgoročno razmerje, se nikar preveč ne 
spogledujte. 
 
30 trigon Venera - Neptun 
 
Kljub močnemu občutku za umetnost, je profesionalno življenje nestabilno, preveč 
zasanjano in nagnjeno k temu, da se večkrat znajdete pod vplivom drugih. Ste 
romantični in zelo občutljivi, s težnjo k idealistični ljubezni imate potencial, da postanete 
ranljivi in razočarani, saj lahko drugi z lahkoto zaznajo vašo šibkost, ter vas izkoristijo 
zaradi prijaznosti. V smeri ohranjanja enakopravnih odnosov, pričakujete, da vam bodo 
vračali ljubezen in zvestobo v enaki meri, kot jo dajete. Izkoristiti bi morali ustvarjalne 
talente v vsej svoji veličini, saj je ta izkušnja za vas terapevtska. 
 
-81 opozicija Venera - Pluton 
 
Lahko postanete žrtev kakšne zlorabe, ki poteka skozi veliko bolečin, vsakič, ko ste 
razočarani. In to je lahko ponavljajoči se cikel, ki vas vrača v obup. Tukaj je nekaj 
skrivnostnega, česar ne morete razložiti, včasih pa vključuje tudi temne ali celo 
nevarne želje. Pogosti so močni občutki ljubosumja ali posesivnosti, saj ljubezen 
doživljate zelo intenzivno. 
 
Mars govori predvsem o tem, kako se odzivate na akcijo. Po svoji astrološki simboliki 
v vašem horoskopu predstavlja seksualnost, fizične aktivnosti, akcije, šport in začetke 
vseh začetkov v življenju. Mars vpliva na vašo moč in dejanja, konflikte s samim seboj 
in z okoljem. Določa strastno in aktivno doživljanje vsake misli, čustva, želje in potrebe. 
 
Mars v Ovnu 
 
Premorete energijo in sposobnost navdušenja, ste neustrašeni, ponosni, in nagnjenji 
k razpravljanju. Redko se znajdete v zadregi, da bi zaprosili za pomoč, če pa se 
znajdete v takšni situaciji, je to za vas veliko breme. Ste zelo dejavni in ne poznate 
nobenih ovir. Imate močno samozavest, neodvisnost je za vas življenjsko pomembna. 
Kljub temu da ste velik egoist, nimate nič proti daljšemu odnosu, saj vam je po drugi 
strani všeč občutek varnosti, ki vam ga nudi. Izbirate partnerja, ki vas lahko vedno 
preseneti, kljub temu pa želite nositi hlače, še posebej pri pomembnih skupnih 
odločitvah. Izbirate lepe, vendar ne pretirano ambiciozne partnerje, ki vam sledijo tudi 
na intelektualni ravni. Ljubite konkurenco in vse, kar vam omogoča preverjanje ali 



dokazovanje, čeprav ste prepričani, da je zmaga zagotovo vaša. Sami ste popolnoma 
odvisni od sebe in ne marate odvisnosti od drugih ter se ne zanašate nanje. Energija 
in navdušenje sta vaša močna stran. Samokontrola je pomembna za vas, saj brez nje 
v svojem hitrem tempu lahko izgorite. Agresivna narava vas lahko večkrat popelje v 
borbo, ste tudi mojster provokacije zaradi svoje impulzivne narave. Pogumno se skozi 
življenje podajate v pustolovščine. 
 
Želite voditi in ne slediti. Ker ste zelo nestrpni težko čakate. Močno izražena, drzna 
narava vas lahko kdaj popelje v težave, kaos ali zmedene situacije. Kompleksno in 
problematično življenje vas vodi do nesigurnosti v razmerjih. Če začetni uspeh ne pride 
hitro, se lahko naveličate projekta in se vzhičeno premaknete na naslednjega, saj 
vztrajnost ni vaša vrlina. Dolgoročna prizadevanja za vas niso tako privlačna kot hitre, 
kratkoročne zadeve, ki jih lahko takoj končate. Naučiti se morate nadzorovati svojo 
temperamentnost in impulzivnost. Sovražite omejitve in ne marate, da bi vam kdo 
ukazoval, kako nekaj storiti. 
 
Mars v IV 
 
Spremljajo vas hitre odločitve v mnogo stvareh v vašem dnevnem urniku, prav tako pa 
si želite povzpeti se na družbeni lestvici. Na poslovnem področju vas izredno cenijo, 
kar vam prinaša uspeh. Družinsko življenje je lahko burno, kjer vam lahko tudi 
agresivnost večkrat priplava na plano. S to pozicijo vas označuje težnja po ustvarjanju 
osebne neodvisnosti, saj želite biti samostojni v svojem delovanju in odločitvah in ne 
prenesete, da vam kdorkoli kroji pot. Na nasvete, ki jih prejemate, se ne ozirate preveč, 
težje sprejemate razne kompromise v družinskem okolju ter napetosti, povezane z 
odnosom s starši. 
 
23 trigon Mars - Neptun 
 
Imate posebno vrsto avre, ki lahko napolni sobo in pritegne pozornost. Vaša zelo 
močna magnetna privlačnost lahko privlači ljudi na fizični, spolni in duševni ravni. 
Predvsem pa je močna duhovna energija tista, ki lahko privabi, ali prestraši druge ljudi. 
Poganja vas močna vera, ki vam daje smisel življenja. Lahko si vizualizirate želje in si 
močno prizadevate, da bodo vaše sanje uresničene, saj se velikokrat počutite, kot da 
imate poseben namen v življenju ali duhovno povabilo. Vi ste vizionar in sanjač, vendar 
morate upoštevati, da je za uspeh potrebno trdo delo. 
 
-100 opozicija Mars - Pluton 
 
Ta pozicija ustvarja intenzivnost energije, ki jo morate poiskati skozi fizične ali 
ustvarjalne vzgibe. Venomer se borite, v smeri, da se izkažete, saj je to vidik konflikta. 
Obstaja notranja in zunanja stran tega konflikta, ki lahko povzroča določene težave, 
zlasti v mlajšem obdobju. Prizadevanje za tekmovanje za zmago lahko negativno 
vpliva na samozavest, če ne izpolnjujete svojih visokih pričakovanj, zlasti pri fizičnem 



videzu ali športnih aktivnostih. Pozorni bodite na svojo nasilno, razdražljivo naravo in 
sarkazem, saj lahko izgubite naklonjenost ljudi v svoji bližini. 
 
Jupiter simbolizira vašo resnično vrednost, saj je simbol modrosti in idealov, 
pozitivnega odnosa do življenja, optimizma, potrebe po pomoči in reševanju nemočnih 
in revnih. Je planet z najboljšim vplivom in njegova dobrota je brezmejna. Podarja vam 
visok intelekt in filozofski pristop k življenju. Je prispodoba in bog denarja, bogastva, 
blagostanja, materialnih dobrin, velikega ekonomskega in materialnega napredka ter 
razvoja. 
 
Jupiter v tehtnici 
 
S to pozicijo znate uživati v življenju, skratka ste sladki in privlačni in vedno na 
razpolago drugim. Venomer ste v iskanju pravice, v katero tudi popolnoma verjamete. 
Ste mojster, ko je potrebo oprostiti in ne kujete maščevanja in zamer. Filozofski, 
naklonjeni in prijazni razširjate svoja obzorja in rastete z uporabo svoje dane 
sposobnosti, da se obdajate z drugimi in se ob tem dobro počutite. Imate sposobnost, 
da spodbudite druge k večjim prizadevanjem. Navdihuje vas ljubezen do lepih stvari in 
zanimanje za umetnost. 
 
Na negativni strani obstaja nevarnost izgube samopodobe ali pretirana ekstravaganca. 
Veliko stroškov lahko nastane s partnerstvom, zato pazite, da vas ne izkoristijo. Ker 
preveč zaupate in verjamete drugim, se večkrat znajdete v zapletenih, dvoličnih 
situacijah. 
 
Jupiter v X 
 
Težko se prilagajate na nesigurno ali enolično življenje, saj potujete s svojim stilom in 
obožujete svoje udobje. Uspeh in ugled razvijete, ko s svojo aristokratsko držo na 
relativno enostaven način, stopate po stopnicah vse do položaja managerja. Vaš 
uspeh in morebitna slava sta povezana s starši, oziroma z očetom ali domačim krajem. 
S pomočjo svojega pragmatičnega uma in močnih predispozicij, ki jih prepoznate že v 
mladosti, znate doseči zadovoljstvo in večje bogastvo. Za boljše delovanje se znebite 
lastnih blokad in meja. 
 
387 konjunkcija Jupiter - Saturn 
 
V tej poziciji je prisotno usklajevanje Jupitrove intuitivnosti in optimizma, na eni strani 
in Saturnove resnosti, sistematičnosti in odgovornosti na drugi strani. Največ sreče in 
uspeha se vam nakazuje na finančnem področju. Sposobni ste zagotoviti, tako sebi 
kot drugim ugoden socialni in družben položaj. S svojim resnim pristopom in 
pazljivostjo ste pošteni in hkrati uspešni na vodilnih položajih. Presoja je odlična in 
vedno dvakrat premislite, preden naredite korak. Svoje cilje znate popeljati do konca, 
saj vedno izberete pravi trenutek. Spoštujete družbene norme in zakone. 



 
30 sekstil Jupiter - Uran 
 
Ta vpliv prinaša veliko potrebo po svobodi, zato ne marate biti omejeni na kakršen koli 
način. Ste hiter in nestrpen učenec in tako navdušeni, da v največji možni meri 
poskušate čim več novih izkušenj hkrati, kar lahko otežuje ohranjanje rutine in 
strukturiranih vzorcev. Odprti in iskreni, drugim z veseljem dovolite, da počnejo, kar 
hočejo, dokler vas ne poskušajo nadzirati. Hitro dojamete bistvo problema ali situacije, 
ste odličen organizator. Družba vas vedno povabi v svoj krog, saj ste zelo zaželeni in 
družabni. 
 
10 sekstil Jupiter - Ascendent 
 
Ta vpliv vam daje srečo in osebno svobodo, da razvijete svoje talente kljub 
zadržanosti. Najverjetneje ste velikodušna in optimistična oseba, ki je zabavna in 
dobro pozicionirana v družbi. Želite spodbuditi druge in jim pomagati, da razvijejo svoje 
lastne talente. Sodelujete z večino ljudi in uživate v odprtih in poštenih odnosih. Ta 
vpliv daje svobodo in nadarjenost, da dosežete svoje upanje in želje, vendar ne presoja 
namesto vas, zato je pomembno, da sledite visokim etičnim standardom in spoštujete 
osebno svobodo ter pravice drugih. Sreča, zadovoljstvo, bogastvo in blaginja lahko 
prinesejo številne priložnosti in možnosti za napredek ter uspeh. 
 
Arhetip Saturna zahteva preciznost, točnost, natančnost, potrpljenje in 
brezkompromisno vztrajanje v določeni smeri. Govori o tem, kako sprejemate dejstvo, 
ki ga opisuje Saturn, da je življenje borba in da so nam težave dane, da se iz njih 
naučimo in v naslednjih lekcijah odreagiramo drugače. Saturn, ki je na prvi pogled 
neprijazen, hladen in krut planet, je rešitelj vaših težav, struktura vašega psihičnega 
stanja in pomagalo, ko se je treba obvladati. Skratka, dotika se najglobljih vzgibov vaše 
osebnosti in uravnoveša psihično stanje, ki je ključnega pomena za srečno življenje. 
Saturn opisuje tudi poslovno etiko. Postavlja okvirje, znotraj katerih se gibljete, sicer 
lahko vse življenje večno le godrnjate, kako hrepenite po tistem, česar nimate. Tako 
lahko izgubite pravo smer za vse dobre stvari, ki jih že imate, vendar jih ne cenite 
dovolj. Saturn nosi s sabo ključe vaše karme, dostojanstva in morale. Pomaga vam 
izboljšati življenje in vam dovoli napredovati v prihodnost šele takrat, ko opravite vse 
naloge in teste iz prejšnjih življenj. Njegovo glavno vodilo pravi, kar boste sejali, boste 
tudi želi, zasidran pa je v sferi kolektivnega nezavednega. 
 
Saturn v tehtnici 
 
S to pozicijo na razvoj psihične strukture vpliva področje človeških odnosov, ki so 
glavni vir razumevanja in dojemanja. Označujejo vas harmonija, iskrenost in 
pravičnost. Imate prefinjen okus, globoka, iskrena čustva, s katerimi z lahkoto 
vzdržujete dolgotrajne in srečne ljubezenske zveze. S svojim izostrenim občutkom za 
moralne kvalitete prepoznavate pomembne stvari, ste spoštovani in odgovorni. 



 
Hude posledice prinašata osamitev in neresen pristop. V odnosih skušajte uveljaviti 
razsodnost, pravičnost, prijaznost in dobronamernost. Do partnerskega odnosa čutite 
veliko odgovornost. Osebno integriteto lahko dosežete s stalnim uravnoteženjem in 
spremljanjem svojega notranjega doživljanja. V pretirani skrbi za lastne interese lahko 
postanete ravnodušni, sebični in nesposobni prevzeti odgovornosti. Kljub zvestobi ste 
lahko nestrpni in nezadovoljni z domačim in družinskim življenjem ter konfliktni. Čeprav 
ste dobri v delovanju, niste najbolj zainteresirani za novosti, nove ideje. Odrešiti bi se 
morali nemirnosti in nemoči. 
 
Saturn v X 
 
V življenju vas vodita stabilnost in resnost. Profesionalno področje je vaš glavni smisel, 
čeprav se morate truditi bolj kot ostali. S svojo težnjo po denarju in uspehu se 
dosledno, korak za korakom pomikate proti samemu vrhu, saj imate vse potrebne 
kvalitete. Nakazujejo se vam zapleteni medsebojni odnosi, še posebej na materialnem 
in finančnem področju, kar povzročata aroganca in kritičen pristop. S svojimi 
originalnimi idejami in svojim nadzorom lahko hitreje napredujete. V negativnem smislu 
delujete indiferentno in vam primanjkuje trdne volje, prav tako vam težave povzročajo 
slabe, nerešene situacije iz preteklosti, ki v danih trenutkih predstavljajo vaše ovire in 
omejitve. 
 
46 sekstil Saturn - Ascendent 
 
S to pozicijo ste sramežljiva in konservativna oseba. Odgovornost je glavna ključna 
beseda tega vidika. Vedno se počutite odgovorne za svojo družino in njihove težave, 
ki niso del vaše krivde. Kljub temu vas spremlja že od zgodnjega otroštva velik občutek 
za odgovornost. Menite, da je dolžnost biti resen in trdo delati. Ukvarjate se s številnimi 
zamudami in omejitvami. Pogosto se vam zdi, da vas vesolje drži pokonci iz 
posebnega razloga, ki vam zavija uspeh v srečo. Ko ste prenasičeni, lahko postanete 
neodločni ali preveč prestrašeni, da bi bili provokativni, drzni ali da bi tvegali. Zaradi 
povečane previdnosti je oteženo pridobivanje prijateljev, odlično pa se razumete s 
starejšimi. 
 
Uran izraža vaše svobodne potrebe. Skupaj z Neptunom in Plutonom Uran predstavlja 
astrološko trojstvo. Njihovo simboliko povezujemo s civilizacijskim in kulturnim 
razvojem na planetu, ker vplivajo na transformacijske spremembe znotraj družb in 
generacij. 
 
Uran v škorpijonu 
 
Vaša senzualnost in prefinjen, inteligenten pristop, vas vodita k odkrivanju, 
raziskovanju h genialnim idejam in izumom. Strmite po spremembah, znate šokirati, 
ste nepopustljiv individualist, ki točno ve, kaj hoče. 



 
Uran v XII 
 
Pazite, lahko se vas polastijo nepotrebne skrbi. Izkoristite svoje obdobje, proučujte tuja 
verstva ali se posvetite dobrodelnim dejavnostim. Ta vpliv je povezan z žrtvovanjem 
za trpeče. Težko se prilagajate novim tehnologijam in stresu na področju dela. 
 
17 konjunkcija Uran - Ascendent 
 
Z inovativno, nestabilno naravo želite spremeniti vse okoli sebe in podrediti vse sebi v 
prid. Ta pozicija daje močno potrebo po neodvisnosti in uporniškem delu. Pogosto ste 
eksperimentalni, izvirni in imate težave, ki so v nasprotju s tradicijo ali družbenimi 
standardi. Energija Urana se lahko pokaže kot zaskrbljenost ali živčnost, lahko pa tudi 
kot briljantna intuicija in ustvarjalna genialnost. Življenje polno sprememb in 
navdušenja vas pripelje do nezadovoljstva in nezmožnosti sproščanja. Imeti morate 
odprtega partnerja, ki sprejema potrebo po prostoru in svobodi. 
 
Neptun opisuje vaš idealizem in vlada vsemu, kar vam pomaga, da zbežite od realnega 
sveta, predvsem drogam, alkoholizmu, namišljenim bolnikom, hipnozi in vsemu 
nematerialnemu in nenormalnemu. Z njegovo pomočjo bežite v tako imenovano 
idealno življenje ter okoliščine, ki so del iluzije. Pomaga vam pri ustvarjalnosti in 
spodbuja domišljijo. 
 
Neptun v strelcu 
 
Potreba po svobodnem izražanju in izpopolnjevanju svoje osebnosti. Iskanje 
odgovorov na vsa možna vprašanja, nezadovoljstvo pri rešitvah, zaradi kritičnega duha 
in poudarjenega intelekta. Naivnost, pretirana vodljivost, tarča manipulacij. Prodoren 
intelekt, vam omogoča spopasti se na lažji način. 
 
Neptun v I 
 
Ta pozicija bo nekoliko omilila vašo močno osebnost, postanete lahko manj praktični, 
previdni in odločni ter manj prepričani o ciljih. V vaš značaj bo morda vnesel kakšno 
zanimivo nežno, hkrati pa neodločno potezo. Varujte se samoprevar, trudite se, da bi 
se sprijaznili s stvarnostjo. 
 
39 sekstil Neptun - Pluton 
 
Pozicija vam prinaša globoke duhovne preobrazbe. Dramatični dogodki in intenzivna 
razmerja vas lahko spreobrnejo v nova prepričanja, v smeri preizkusa vaše vere. S 
tem tranzitom je običajno, da se lotite duhovne poti odkrivanja samega sebe, z 
namenom, da najdete globlji pomen svojega življenja. Sanje in upanje za prihodnost 
se bodo skozi življenje precej spremenili. Morda boste spoznali, da so nekatere stvari, 



za katere ste delali, nedosegljive ali vas preprosto ne zanimajo več. Znate se potopiti 
v skrivnostne vede. Bodite pozorni na zdravje, da ne izgubljate preveč energije, saj se 
fizično telo bori, da bi dohitelo duhovni razvoj. Ta generacijski tranzit vam podarja 
močan občutek za skupnost z ljudmi svoje generacije. 
 
Pluton opisuje vaše skrite misli in želje in predstavlja tudi sposobnost zdravljenja. Vse, 
kar je skrito, osvetli in odkrije, zato tesno sodeluje s psihoterapijo in raziskovanjem. 
Deluje vedno takrat, ko se vam zdi, da ste presegli nemogoče ekstremne situacije. 
Deluje počasi, previdno in dokončno. 
 
Pluton v tehtnici 
 
Zavržete preteklost, prebujate prihodnost sprememb. Iskrenost, inteligentni napredni 
um in stroga analitičnost. Zakonske krize kljub odlični diplomaciji. 
 
Pluton v X 
 
Ko vam je vsega dovolj, si vzemite nekaj dni počitka in se sprostite, nevarno je namreč, 
da bi se prenagljeno in narobe odločili. Bodite potrpežljivi, vzemite si čas, pustite, da 
se vaša čustva in nagoni poležejo. Spremembe bi se lahko izkazale za bolj drastične, 
kot se zavedate. 
 
I hiša in Ascendent simbolizirata vaše rojstvo, začetek, ki je individualen vsakemu 
posamezniku, ter nakazuje na to, kako se izražate na zunaj, prvo reakcijo in interakcijo 
na vpliv okolja. Ob novih začetkih in podvigih, se aktivira vaš stari vzorec nastopanja 
in uveljavljanja in predstavlja temelj vaše osebnosti. Prva hiša simbolizira individualni 
izraz osebnosti, oziroma zunanji videz in izraz v očeh drugih. Ascendent se preoblikuje 
in izraža tudi v odnosih z zunanjim svetom in te izkušnje vas običajno vodijo v napeta 
stanja. Ključ - jaz. 
 
Oven ascendent Strelec 
 
Ascendent v strelcu 
 
Vaša glavna lastnost je simpatičnost. Imate občutek za praktičnost in iznajdljivost, 
čeprav imate pogosto občutek manjvrednosti in močno željo po svobodnem življenju. 
Z vztrajnostjo in spontanostjo lahko dosegate velike uspehe in uresničite visoko 
postavljene cilje. Imate močne kosti, širok obraz in zobe, ki izstopajo. Ključna beseda 
za vas je delovanje in uživanje na vseh področjih. Ste prefinjeno bitje, ki ima negovano 
miselnost z zvišano močjo fantazije in veliko filozofira. Nagnjeni ste k potovanjem in 
iskanju širine. Občasno ste lahko velikodušni, ampak tudi zelo ponosni. 
 
II hiša simbolizira vse, kar vam zagotavlja fizični obstoj v svetu, materialno stanje, način 
pridobivanja denarja in dobrin, občutek vrednosti in prehranjevalne navade. Poglavitne 



teme so denar, zaslužek, dolgovi in vse, kar imate v lasti, še posebno tisto, kar vam 
veliko pomeni. V njej lahko najdete odgovore na vprašanja o možnosti zaslužka in 
investiranja. Opisuje možnosti dobitkov ali izgub, ki se vam v življenju obetajo. Je hiša 
svobode, povezana tudi s tem, kaj si v življenju lahko privoščite, ne da bi s tem ogrozili 
lastno varnost. Ključ – moje. 
 
II hiša v kozorogu 
 
Uspeh ter bogastvo na poslovnem področju boste dosegli s požrtvovalnostjo in 
odrekanjem na daljši rok, ter trudom. Vaše delo bo s pomočjo samodiscipline tudi 
dobro poplačano. Previdno trošite, znate poskrbeti zase, do okolice pa ste zelo 
racionalni. 
 
III hiša opisuje krajša potovanja, učenje in način razmišljanja. Govori tudi o neposredni 
okolici, bratu, sestri ter ostalih sorodnikih. Opisuje način komunikacije, sposobnosti 
govora in pisanja ter prevozna sredstva. Govori tudi o osnovnem izobraževanju in 
pogosto o možnostih nadaljnjega študija. V njej je razvidna sposobnost branja, pisanja, 
povezovanja z drugimi ljudmi, pisma, oglaševanje in vsi načini sporazumevanja. Ključ 
– tukaj. 
 
III hiša v vodnarju 
 
Vse življenje strmite k napredku, novostim, originalnemu in genialnemu. Všeč so vam 
nove ideje, še posebej tiste, ki lahko izboljšajo življenje in so dobre za ljudi nasploh. 
Srečni z veseljem potujete, tudi če gre za kratka potovanja, še raje pa imate 
spremembe in spoznavanje novih ljudi, od katerih imate pogosto koristi. Ne razmišljate 
niti o preteklosti niti o prihodnosti, živite za danes, za ta trenutek. 
 
IV hiša govori o koreninah, domu in družini ter o tem, kakšen dom ter družino si boste 
ustvarili. Govori tudi o dediščini, prednikih, psiholoških koreninah ter o zasebnem 
življenju. V njej so opisane nepremičnine, skrbi, povezane z njimi, skratka vsi vidiki 
družinskega življenja. Predstavlja enega od staršev, najpogosteje mamo v moškem in 
očeta v ženskem horoskopu. Opisuje sposobnost prilagajanja življenjskim okoliščinam 
v kasnejših obdobjih. Ključ – zasebno. 
 
IV hiša v ovnu 
 
Energični, dinamični in močni se znate odlično boriti z življenjskimi težavami in svojo 
usodo. Avtoritativna narava močno izstopa v družinskem okolju. S to pozicijo ste 
podvrženi konfliktom v družini ter morebitnemu hitremu odhodu. 
 
V hiša simbolizira ustvarjalnost in vse tisto, kar vas razveseljuje v življenju. Opiše 
vašega notranjega otroka in poglavitno bistvo vaše duše. Govori o hobijih, ljubezni, 
otrocih, rekreaciji, zabavi, igranju, špekulacijah, finančnih špekulacijah ter igrah na 



srečo. Nakazuje način čustvovanja in ljubezen, ki jo dajete drugim. Torej, o ljubezni, 
romantičnih podvigih in zmenkih, ter o svobodni ljubezni. Govori tudi o otrocih na 
splošno in o vaših otrocih, posebno opisuje prvega otroka. Ključ – dana ljubezen. 
 
V hiša v ovnu 
 
S polno mero iniciative ste sposobni imeti vse stvari začrtane do potankosti, z močno 
in prodorno energijo, prav tako tudi na področju ljubezni. Otroci bodo zelo vzdržljivi, 
srečni in zdravi. Poudarjena je senzualnost, vendar ne spadate med najbolj prefinjene. 
 
VI hiša govori o delu in poslovnem okolju, o delovnih in vseh drugih navadah, zdravju 
in veliko pogosteje o boleznih. Opisuje vašo zaposlitev, sodelavce, hišne ljubljenčke in 
vse tiste, za katere skrbite. Vse, kar počnemo na področju šeste hiše, je treba opraviti 
in pogosto ni povezano s tem, da to želite početi. To je hiša fizičnega delovanja, ki je 
povezana z vsemi poklici, ki zahtevajo fizično delo ali moč. Ključ – fizično zdravje. 
 
VI hiša v biku 
 
Z vašo lastnostjo predanosti k poslu vam lahko popolnoma zaupajo, saj znate zadržati 
skrivnosti zase. Preveč se znate prilagajati ljudem, zato vas lahko tudi izkoriščajo. 
Umirjena, topla oseba, vendar pazite, da se ne predate prehitro. Odlično zdravje, 
pozornost namenite grlu in vratu. 
 
VII govori o partnerstvih in zavezah z drugimi ljudmi. Najbolj tipična partnerstva so 
zakon in poslovno partnerstvo. Simbolizira tudi delo z javnostmi, naklonjenost javnosti 
do osebe, sovražnike, ločitve, sodelovanje z drugimi ali nesoglasja. Opisuje, kaj vam 
manjka v življenju, ter govori o tem, koliko ste naklonjeni poroki in zakonu. Opisuje 
zakonskega partnerja ter zakonsko razmerje. Ključ – vi in razmerja. 
 
VII hiša v dvojčkih 
 
Komunikacija je ključ, ki vas pripelje do vseh rešitev. Pomembno je, da se bolj 
poglabljate v svoja čustva in ste manj spontani, le tako se boste pravilno odločili in 
uskladili s čustvi, v ljubezenskih razmerjih in zakonu. Če niste sinhronizirani s svojim 
srcem, se lahko v življenju znajdete v več zakonih, s smislom iskanja nekoga, ki vam 
bo olajšal starost. Imate veliko prijateljskih vezi, in z nestabilnim dvoličnim jazom 
morate popaziti na odnose. Odločate se prehitro, s čimer izzovete nestabilnost, 
konflikte in razne polemike 
 
VIII hiša govori predvsem o podpori, ki ste je deležni s strani drugih. Govori o tem, kako 
rešujete zadeve v zvezi z zavarovalnico, banko ali dediščino. V njej ni opisan le denar, 
ampak tudi vrednote vaše ljubljene osebe. V njej vidite, kaj vas moralno, duhovno in 
fizično podpira. Govori o davkih, skrivnostih, seksualnosti, o duhovnem in fizičnem 



spreminjanju ter o ponovnem prebujenju. V njej se boste ukvarjali tudi z iskanjem duše 
dvojčice. Ključ – tvoje imetje. 
 
VIII hiša v raku 
 
Ne pričakujte večjega dedovanja. Nevarnost je povezana z drogami, vodo, nalezljivimi 
boleznimi in depresijo. Straši vas misel na smrt, s pomočjo svoje domišljije se izogibate 
realnosti. 
 
IX govori o osnovnem znanju iz tretje hiše, ki se z naprednimi spoznanji spreminja in 
nadgrajuje v višja znanja. V njej so opisane univerze, profesorji ter načini nadaljevanja 
izobraževanja. Govori o daljnih potovanjih, tujih jezikih, krajih, o tujih stvareh in tujcih 
na splošno. Opisuje zakone oziroma zakonodajo, ter sodni sistem. Dotakne se tudi 
morale in etike. V njej proučujemo naklonjenost znanosti, idealom ter psihologiji. Ključ 
– potovanja in tujina. 
 
IX hiša v levu 
 
Sprejemate različnost in drugačnost, ste zelo pošteni in vdani. Na potovanjih je 
pomembno, da vas opazijo, ter da se z njimi lahko pohvalite. Razčistiti je treba podobo 
samega sebe, ter sprejeti vrednote, ki so vas jih naučili doma. Ključ do zdravega 
obstoja je večkrat skrit v vašem lovu za čustvenim zadovoljstvom. Učite se od 
dominantnih oseb, ki zaznamujejo vaše življenje. Filozofija vas ne zanima. 
 
X hiša govori o karieri, poslu, o tem, koliko lahko sami dosežete in kako ste 
izpostavljeni v svetu. Govori o odgovornostih, o dolžnostih in posledično o nagradah 
ter priznanjih. Opisuje vaš položaj v družbi, ugled, ambicije in vse avtoritete. Govori o 
egu, statusu, napredovanju, poslovnem in družbenem delovanju. Opisuje delodajalca, 
oblast in druge, ki ste jim podrejeni prav tako vaš odnos do njih. Ključ – javno življenje. 
 
X hiša v tehtnici 
 
Lahko doživite društveni in profesionalni uspeh tudi v zakonu, ker strmite po dobrih 
prijateljskih vezeh, ki vam lahko pomagajo na poti. V življenju se vam pogosto 
prepletajo važni in vplivni ljudje, saj so središče vašega sveta odnosi, ki so realni. Med 
iskanjem ravnovesja boste našli trdno podlago za izraženo osebnost in poklicno 
življenje. Takt diplomata, predanost in hladnost so glavne lastnosti, ki si jih želite 
pridobiti, zato se odlično znajdete v poklicih v politiki, pravu, zakonu ali zakonskih 
zvezah. 
 
XI hiša govori o prijateljih, znancih, sodelovanju s skupinami, ter o vaši unikatni naravi. 
Opisuje vse odnose, ki niso ljubezenske narave. To je hiša ljubezni, ki jo prejmemo od 
drugih ljudi. Predstavlja upe, želje in kaže na vaše notranje cilje ter rezultate dela. 



Enajsta hiša govori o tem, komu ali čemu pripadate. Opisuje človekoljubje, delovanje 
v okviru skupin, organizacij in podobno. Ključ – prejeta ljubezen. 
 
XI hiša v tehtnici 
 
Prijatelje običajno iščete med poznanimi ljudmi, še posebej na področju umetnosti in 
politike. V odnosih pazljivo analizirate možnosti za delovanje, kar vas naredi težke in 
stroge, ste tudi podvrženi sumničavosti. Oblikovanje družabnih stikov vam olajša 
neagresivna komunikacija. Obetajo se vam številne spremembe v čustvenem življenju 
ter razdor, če niste izbrali za sopotnika nekoga, ki je hkrati prijatelj in ljubimec. V 
čustvenih, socialnih in poklicnih odnosih se prepleta iskanje ravnotežja. Glavni ključ do 
sproščenosti in zadovoljstva je, da sprejmete, da na svetu nihče ni popoln. 
 
XII hiša govori o vaših strahovih, podzavestnih vzgibih, skrivnostih, mentalnem 
zdravju, omejitvah in slabih stvareh, za katere ste krivi sami. Opisuje vse skrito. Govori 
o žalosti, trpljenju, razočaranju, omejitvah in izolaciji. Ključ – duševno ali mentalno 
zdravje. 
 
XII hiša v škorpijonu 
 
Težave popolnoma obvladate, rešujete jih na svoj način, večkrat jih ne jemljete dovolj 
resno. Smrt vas na poseben način tudi privlači. Občutljivost na ginekološkem področju 
ter spolne bolezni. Na kožo vam je pisano delo na področju policije in kriminalistike. 
Še posebej vas zanima privatno življenje drugih. Nesrečna lastnost je v sposobnosti, 
da pokopljete svoje lastne občutke, dela ali želje, da končate svoja prizadevanja brez 
kakršnekoli zavesti o svoji resnični notranji luči. To je položaj, ki govori o sencah in 
vsem, kar želite pokopati in zavrniti na svoji poti. Ker ste postavljeni v to skrivnostno 
hišo, se zlagane stvari pometejo pod preprogo in to lahko postane rutina, kar povzroča, 
da eksplodirate na različne načine, končate v nenavadnih okoliščinah, čudnih 
pogovorih, intervencijah, ustanovah ali celo v zaporu. Če si želite okusiti čarobnost v 
tej hiši, morate biti resnično in globoko odprti, popolnoma pripravljeni sprejeti najbolj 
uničujoče, najtemnejše in najbolj nevarna čustva. 
 
 
Predstavljajte si, da je vsak podatek, ugotovitev, trditev ali misel v interpretaciji Natalne 
karte delček sestavljanke, ki ga sestavlja vaše življenje. Naj vas na poti sprememb, 
vzponov, razcvetov, pa tudi padcev, ki jih poudarja interpretacija Natalne karte 
spremljajo moč, pogum, ljubezen. 
 


