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Aspekti med planeti, ki so lahko pozitivne ali negativne narave, se navezujejo na vidik 
dveh natalnih kart, ki opisujeta povezavo med dvema osebama, povezanima večinoma 
na emocionalni ravni, vključujejo tudi medsebojne odnose na družbenem, 
intelektualnem ter duhovnem področju. 
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188 konjunkcija Sonce - Saturn 
 
Pozitiven aspekt:  
 
Pozicija ustvarja trezen in razumen odnos. Tisti od vaju, ki ima občutek modrosti, 
pomaga drugemu uresničiti njegove potenciale. Cilji, ideali in sposobnosti razumeti 
drug drugega, so ključnega pomena. Osredotočena sta na prisotno podzavestno 
razumevanje. Začneta običajno s prijateljsko noto, ki se sčasoma uglasi v smeri 
ljubezni. Saturnova oseba pogosto želi dominirati Soncu, ki ima težave, da to sprejme. 



Kakorkoli, kolikor se Sonce želi počutiti zagotovo, toliko zna Saturn biti popoln partner. 
To je par, za katerega lahko trdimo, da je stabilen. 
 
151 konjunkcija Venera - Mars 
 
Pozitiven aspekt:  
 
S tem aspektom se razkrijejo vajine podzavestne potrebe. Partner, ki se poskuša 
identificirati z energijsko naravo, se mora soočiti z lastno pasivnostjo. To je razmerje, 
ki zagotovo temelji na fizični privlačnosti in strastni ljubezni. Vpliv ustvarja privlačnost, 
ki ni tako vztrajna ali tekmovalna, prisoten je velik magnetizem. Tako je vajina ljubezen 
prijetna in spontana. 
 
108 sekstil Sonce - Venera 
 
Pozitiven aspekt:  
 
Kombinacija prinaša zadovoljstvo in srečno, vendar morata biti previdna, da ohranjata 
lepe geste, saj se lahko v nasprotnem primeru pojavi dolgčas. Ta odnos prinaša tako 
materialno kot duhovno bogastvo, ker sta osredotočena na sodelovanje. Eden izmed 
vaju je v vlogi zaščitnika in zagovornika, odgovorne osebe, ki skrbi za vse, medtem ko 
je drug skladen in posvečen celotni družini. Naravna toplina in pozornost v odnosu, ki 
je lahko podoben skrbnemu razmerju med očetom in hčerko. Njegov sijaj in njena 
ljubezen, ki jo simbolizira Venera, se združita in ustvarjata med vama občutek 
harmonije. 
 
102 konjunkcija Merkur - Pluton 
 
Pozitiven aspekt:  
 
Razmerje s tem vplivom vaju bo navdihnilo za raziskovanje skrivnosti vesolja, za nekaj 
globokih sprememb v razumevanju in načinu razmišljanja ter razvijanju sočutja za 
življenje, duhovnost in ljubezen. Kadar je Merkur povezan s Plutonom, so besede in 
duševne energije zelo vplivne. Intenzivnost odnosa, lekcije ter izkušnje, bodo 
preoblikovale običajne načine pogleda na ljubezen in življenje. 
 
99 konjunkcija Mars - Uran 
 
Pozitiven aspekt:  
 
S to pozicijo boste želeli poskusiti nekaj novega, nekaj drugačnega, morda šokantno 
nekonvencionalnega, ob sebi imate pravega partnerja, s katerim lahko to storite. 
Eksplozivni temperament, neokrnjene ali nekoliko eksperimentalno usmerjene 
dogodivščine v seksualnosti in želja po neprestanih spremembah bodo zagotovili, da 



vama ne bo dolgčas. Oba obožujeta presenečenja, toda eden izmed vaju rad krši 
pravila, tvega in je vedno razpoložen za akcijo. Posebna povezanost in skupno 
sklepanje odločitev. 
 
86 konjunkcija Jupiter - Pluton 
 
Pozitiven aspekt:  
 
Ta pozicija nakazuje, da prepričanja in mnenja proučujeta, izpodbijata in celo 
preoblikujeta skupaj. Pojavi se lahko občutek, da je partner v svoji življenjski filozofiji 
nepraktičen, dokler ne dokaže, da ni tako. Po drugi strani pa lahko pošilja žarke upanja, 
ko se drug znajde v kakšni kočljivi situaciji. Duhovno in strokovno uporabljata globok 
vpogled in močno intuicijo. 
 
72 konjunkcija Venera - Neptun 
 
Pozitiven aspekt:  
 
Ugodna pozicija za druženje in deljenje podobnih okusov za umetnost. Vajino življenje 
je večkrat obravnavo s polno mero fantazije. Razmerje se ves čas razvija in vključuje 
duhovno povezavo. Vedno bolj se s časom približujete realnosti, vedno manj se vam 
bo razmerje zdelo čudovito. Te ovire premagata predvsem s potrpežljivostjo in 
intenzivno medsebojno komunikacijo. 
 
68 sekstil Merkur - Neptun 
 
Pozitiven aspekt:  
 
V vajinem odnosu, razumevanje sposobnosti združuje z navdihom, saj navdihujeta 
domišljijski, idealistični in umetniški svet drug drugega. Estetika in duhovna narava 
spodbujata željo, da se energija odnosa poveže z višjo realnostjo. Ko je Merkur 
povezan z Neptunom, so vajini pogovori in misli, napolnjene s sanjami, kot so vizije, 
ideali sočutja, harmonije, ustvarjalne fantazije ter zanimanje za psihično ali 
paranormalno. 

 



 
 



 
	


