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Astrocaffe
Datum rojstva: 11. november 2011 ob 11:11 (petek)

Kraj rojstva: Ljubljana, Slovenija (46n3 14e30)



To so izračunani astrološki položaji ob trenutku tvojega rojstva. Na levi strani so napisani

posamezni položaji osebnega horoskopa, na desni pa so zapisani z astrološkimi simboli.

Številka v simbolu pomeni, na kateri stopinji znotraj znamenja se točka nahaja.

Sonce v Škorpijonu a 18X40Y H

Luna v Biku b 25X1Y B

Ascendent v Kozorogu 1$ 10X23Y J

Merkur v Strelcu c 11X3Y I

Venera v Strelcu d 11X15Y I

Mars v Devici e 0X7Y F

Jupiter v Biku f 3X31Y B v

Saturn v Tehtnici g 23X36Y G

Uran v Ovnu h 0X59Y A v

Neptun v Vodnarju i 28X8Y K

Pluton v Kozorogu j 5X40Y J

I. hiša v Kozorogu 1$ 10X23Y J

2. hiša v Vodnarju 2$ 26X8Y K

3. hiša v Ovnu 3$ 9X33Y A

4. hiša v Biku 4$ 9X53Y B

5. hiša v Dvojčkih 5$ 1X56Y C

6. hiša v Dvojčkih 6$ 20X46Y C

7. hiša v Raku 7$ 10X23Y D

8. hiša v Levu 8$ 26X8Y E

9. hiša v Tehtnici 9$ 9X33Y G

10. hiša v Škorpijonu 10$ 9X53Y H

11. hiša v Strelcu 11$ 1X56Y I

12. hiša v Strelcu 12$ 20X46Y I

Metoda: Placidus
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Razlaga osebnega horoskopa
Kaj je osebni horoskop?

Osebni horoskop predstavlja natančen položaj nebesnih znamenj, planetov in ostalih točk ob
trenutku našega rojstva. Skozi te položaje lahko razberemo določene osebnostne in fiziološke
karakteristike posameznika. Razlaga osebnega horoskopa ni orodje za napovedovanje
prihodnosti, ampak predvsem psihološki oris tvoje osebnosti, s pomočjo katere si lažje razlagaš
življenje. Ko prvič prebereš razlago svojega osebnega horoskopa, je tako, kot da bi se prvič
pogledal/a v ogledalo. Planeti torej ne vplivajo na nas  - bolje bi bilo reči, da se v položajih
nebesnih teles odraža naša osebnost. Svoj horoskop moraš gledati kot celoto, ki jo sestaviš s
preučevanjem posameznih delov. Vsi elementi v osebnem horoskopu so namreč v medsebojnih
odnosih in samo iz celotne kombinacije lahko izluščiš pravo razlago za tvoj horoskop. Zato je
prav, da si svojo razlago prebereš večkrat, še najbolje kar na interaktivni karti.

Elementi osebnega horoskopa

Osebni horoskop je v bistvu dvodimenzionalna karta, na kateri so prikazani položaji planetov
in drugih točk na zodiakalnem krogu, sestavljenem iz dvanajstih znamenj. Sam krog je dodatno
razdeljen še na dvanajst hiš, ki jih definira Ascendent, najvzhodnejša točka  ob trenutku
tvojega rojstva. Hiše predstavljajo določena področja tvojega življenja in nekatere med hišami
so napolnjene s planeti, ki to področje dodatno poudarijo in obarvajo. Vsi ti elementi so
astronomsko izračunani in prikazani na krožnici. Med sabo so v določenih kotih, ki jim
pravimo aspekti. Nekateri od teh kotov so zelo pomembni za razlago tvojega horoskopa, saj
dodatno obarvajo npr. razlago položaja planetov v posameznih znamenjih.

Najpomembnejše točke v osebnem horoskopu so Sonce, Luna in Ascendent, katerim dajemo pri
razlagi poseben poudarek. Zanima nas predvsem njihov položaj v znamenju in hiši, poleg tega
pa tudi vsi aspekti, ki jih točke tvorijo z ostalimi točkami. Za razlago tvojega horoskopa so zelo
pomembni tudi štirje planeti, ki jim pravimo osebni planeti: Merkur, Venera, Mars in Jupiter, ki
definirajo posamezen del tvoje osebnosti. Zunanji planeti (Saturn, Uran, Neptun in Pluton)
potujejo zelo počasi in jim pravimo generacijski planeti. Neptun in Pluton imajo, npr., cele
generacije v istem znaku, zato nas položaj teh planetov v znamenju ne zanima tako zelo. Je pa
zato toliko bolj pomembno, če so generacijski planeti na pomembnih točkah, če tvorijo
pomembne aspekte in pa seveda, v katerih hišah se nahajajo. Poleg planetov in hiš so za
razlago osebnega horoskopa pomembne tudi nekatere druge točke, od katerih na Astrocaffe
upoštevamo naslednje: dve arabski točki (Točka duha in Točka fortune), Severni vozel,
kulminantni planet, vzhajajoči planet in planete v domicilu.
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Sonce v osebnem horoskopu
Položaj Sonca v znamenju je najpomembnejša točka v osebnem horoskopu vsakega posameznika.
Ne nazadnje je to največji in najbolj opazen objekt na nebu.

Položaj Sonca v znamenju pomeni tudi to, čemur ponavadi rečemo “kaj smo po horoskopu”. Če
nekdo namreč reče, da je po horoskopu Oven, to pomeni, da se je ob trenutku njegovega rojstva
Sonce nahajalo v znamenju Ovna. Sonce v enem letu naredi pot skozi vseh 12 znamenj
horoskopa. V vsakem znamenju se zadržuje povprečno 1 mesec.

Sonce v horoskopu predstavlja tvojo osebnost, notranji jaz, tvoje zavedanje samega sebe. Skozi
položaj Sonca lahko razberemo, kako se kot posamezniki, s svojimi željami in potrebami,
prilagajaš in odzivaš na vse vplive iz okolice ter kako izražaš svoje notranje potenciale.

Sonce v Škorpijonu a 18X40Y H

Si odločna in agresivna oseba. Imaš zelo močno, trdno in neomajno voljo. Tvoj značaj je trmast,
ambiciozen, zelo tekmovalen in ljubosumen in često celo maščevalen. Tebi se ni dobro
zameriti. Vedno si vse zapomniš, tudi dobre stvari, saj znaš biti zelo plemenitega srca. Veliko ti
pomeni čas, a ne maraš praznih besed, mutenja in obljub. Vse to preziraš. Prav tak je tudi tvoj
smisel za humor.

Odlikujeta te izjemna prodornost in pronicljivost, ne pustiš se (dolgo) voditi za nos.Imaš
vulkanski temperament, te pa lahko prav tako označujeta tudi krutost in ledena hladnost.
Visoko ceniš iskrenost.

Skrivnostnost, poštenost, posesivnost

Večkrat se počutiš, kot da te nihče ne razume, saj imaš zelo visoke zahteve in pričakovanja.
Često je tvoj značaj rušilen in tudi samouničevalen, v sebi imaš nekaj usodnega, mračnega ali
skrivnostnega.

Si posesivna oseba, močno ljubiš in tudi močno sovražiš. Odlikujejo te izjemna pridnost,
vztrajnost, zanesljivost in odgovornost ter globoko vsajen čut za poštenost in resnico. 

Imaš zelo dobro sposobnost obnavljanja in si zelo trdna, čvrsta in vitalna oseba. Pogosto
podležeš psihosomatskim boleznim in težavam, ki so povezane s spolno čakro. Velikokrat imaš
precej težav z močjo oz. kam usmeriti ogromno energijo.

Razvijati moraš mehkobo, toleranco in strpnost, ukrotiti moraš svojo uničevalno moč in se
otresti maščevalnosti in neodpustljivosti. Razviti moraš vero in zaupanje in se naučiti
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sodelovanja z drugimi. Piti moraš rmanov in tavžentrožin čaj pa tudi meto v mešanici z meliso.

Sonce je kulminantni planet a (18X40Y)

Ker je tvoj kulminantni planet Sonce, izžarevaš veliko pozitivne energije in si navadno
dobrodušna in prijazna oseba, tudi če drugi dejavniki horoskopa sicer tega ne poudarjajo. Si
prijetnega značaja in vedenja, pa tudi videza, zato te imajo ljudje zelo radi. Do dela imaš
pozitiven odnos in navadno v poslih dosežeš uspeh. Privlači te politika, zanimajo pa te
najrazličnejša področja, med njimi šport, in na številnih lahko dosegaš dobre rezultate.

Sonce opozicija Luna a R b (6X21Y)

S takim aspektom si navadno nemirne, muhaste in spremenljive narave, tvoje počutje pogosto
niha in tvoje delovanje je v veliki meri odvisno od tvojega počutja - če se počutiš dobro, imaš
ogromno energije in si zelo motivirana in učinkovita, v nasprotnem primeru pa brezvoljna in
apatična oseba in se umakneš vase. Si zelo občutljivega značaja, kar pa pogosto prikrivaš (za
hladnostjo, robatim ali hrupnim vedenjem). Življenje se ti zdi ponavljajoč niz vzponov in
padcev in si pogosto sam svoj največji sovražnik, pa tudi z drugimi si pogosto v kakšnem
konfliktu. To je posledica globoko vsajenega notranjega nezadovoljstva, pridobljenega v
zgodnji mladosti - morda zaradi pomanjkanja razumevanja ali ljubezni in/ali je bil tak vzorec
(kreganja oz. napetosti) prisoten v družini, iz katere izviraš.
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Luna v osebnem horoskopu
Položaj Lune v znamenju je zelo pomembna točka osebnega horoskopa. Za razliko od Sonca,
Luna potuje veliko hitreje. Celotno pot skozi vseh 12 znamenj naredi v enem luninem ciklu (ki
traja približno 28 dni) in tako veliko hitreje menja svoj vpliv. Zaradi svoje velikosti in bližine pa je
njen vpliv na nekatere posameznike celo najmočnejši.

Luna v osebnem horoskopu predstavlja tvoj nezavedni jaz, tvoja čustva in občutja. Položaj Lune
opisuje, kako se odzivaš na podzavestnem in intuitivnem nivoju. 

Seveda nek položaj Lune povsem drugače deluje na nekoga, ki ima Sonce v Ovnu, kot pa na
nekoga, ki ima Sonce v Raku. Zato je pomembno, da imaš pri prebiranju razlage za Luno v mislih
tudi druge razlage in da  poskusiš to dvoje uskladiti.

Luna v Biku b 25X1Y B

Si oseba, osredotočena na materialno. Reagiraš počasi, a močno. Imaš zelo dober spomin, kar
vključuje tudi to, da zelo redko pozabiš, če se ti kdo zameri ali stori kaj takega, kar ni v skladu s
tvojim čutom za poštenost in plemenitost.

Pred vsakim delovanjem potrebuješ dober in temeljit premislek. Prav tako oprezno in
skeptično deluješ do vseh novosti, zato zelo težko spremeniš svoje mnenje. Odlikujejo te
pridnost in delavnost, trma in vztrajnost, delo in posel postavljaš na prvo mesto. Vseeno pa
ljubiš vsa življenjska zadovoljstva, zato moraš razviti previdnost (zmernost) pri jedi. 

Ustvarjaš v miru

Praviloma imaš lep, prijeten, zvonek in močan glas. Obožuješ umetnost in glasbo, rože in vse
lepe stvari, pomirjata te narava in gozd. Zate je priporočljivo delo na vrtu, ukvarjanje z rožami,
kiparjenje, delo z zemljo, glino ali testom in imaš smisel za peko. 

Všeč ti je, če zadeve potekajo po utečenih poteh in zelo težko te je premakniti s tvoje točke
gledanja. Pogosto te pestijo bolezni grla in glasilk, pogosto zboliš za angino in gripo, možno je,
da imaš težave tudi z ledvicami. Drugače si precej dobrega zdravja; žilave, trdne in čvrste
konstitucije, razen, če nisi oseba, ki rada pretirano uživa in je zato neokretna in nagnjena k
debelosti, požrešnosti, godrnjavosti in nezadovoljstvu.
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Luna je v domicilu b B

Si oseba, ki je zelo občutljiva na zunanje vplive in negativne vibracije drugih in okolja; tvoji
vtisi so namreč močni, zato hitro menjaš počutje in si za druge včasih muhaste in nerazumljive
narave. Imaš močno energijo, tudi če si nežnega, tihega in umirjenega značaja. Če si dobre
volje, si zelo duhovita, zabavna, prijetna, sočutna in topla oseba, če pa si nerazpoložene volje,
je jasno, da se vsi okoli tebe počutijo slabo. Ponavadi se nagibaš k uživanju v družinski sreči
umirjenega okolja doma, a praviloma obožuješ potovanja.

Luna kvadrat Mars b O e (5X7Y)

Ponavadi si hitra, nemirna in impulzivna oseba. Zate vse poteka prepočasi, saj se nagibaš k
(pre)hitremu delovanju in tudi pospeševanju dogodkov, kar te včasih pripelje do konfliktov z
drugimi. Imaš veliko energije, ki pa jo znaš vedno dobro usmeriti in izkoristiti. Zelo si strastne
narave in se često zapleteš v dramatične odnose, včasih tudi obarvane z nasiljem (če tudi drugi
aspekti oz. položaji kažejo na to). Opisujejo te borbenost in tekmovalnost, hlasten in silovit
značaj, zato je drugim včasih težko držati tempo s tabo in se jim lahko zdiš težavnega
karakterja. Koristno in priporočljivo zate je ukvarjanje s katerimkoli športom.

Luna inkonjunkcija Saturn b Q g (1X25Y)

Navadno si bolj zadržana in sramežljiva oseba in lahko deluješ hladno in nedostopno, zato se
ljudje v tvoji družbi ne počutijo vedno najbolj sproščeno. Žal se tudi ti ne vedno najbolj sprostiš
v svoji družbi; pogosto imaš slabo samopodobo in se preveč ukvarjaš s skrbmi in strahovi, pa
tudi z mnenji drugih, zato v čustvenem smislu večkrat nekako zakrkneš. Pomembno je, da si
priznaš tudi čustveno plat in v njej neguješ sproščenost in sprejemljivost.

Luna kvadrat Neptun b O i (3X8Y)

Si zelo občutljiva in čustvena oseba. Imaš bujno domišljijo in se rado prepuščaš sanjarjenju,
včasih pa se nagibaš k lenobi, zato ne izkoristiš vedno svojih potencialov. Ob težavah se pogosto
umikaš v svoj svet in se včasih nočeš soočiti z realnostjo. Drugih ne vidiš povsem jasno, niti
sebe v odnosu z njimi, zato potrebuješ veliko časa zase, da predeluješ čustvene vtise.
Potrebuješ blago spodbudo in usmeritev, težko prenašaš kritiko. Včasih se nagibaš k
odvisnostim (še posebej če tudi drugi aspekti in položaji kažejo na to). Zate je zelo priporočljivo
umetniško ustvarjanje, še posebej glasbeno in likovno, koristen pa je tudi stik z zemljo oz.
negovanje prizemljenosti in (samo)realiziranja.

7Astrocaffe, 11.11.2011



Ascendent (1. hiša) v osebnem
horoskopu
Ascendent (skrajšano ASC) je dejansko os I. hiše in je ena od treh najpomembnejših točk osebnega
horoskopa. Predstavlja najvzhodnejšo točko v trenutku našega rojstva, znamenje, v katerem se
pojavi, pa  imenujemo "vzhajajoče znamenje". Če se nekdo, na primer, rodi točno ob sončnem
vzhodu, to pomeni, da ima Sonce in Ascendent v istem znamenju.

Ascendent je zelo natančna točka osebnega horoskopa in s svojim položajem močno vpliva na vse
ostale elemente horoskopa. Natančen je zato, ker se v posameznem znamenju zadržuje v
povprečju samo 2 uri in naredi cel krog skozi zodiak v enem dnevu. Torej imata lahko tudi
dvojčka, rojena v kratkem razmaku, kljub temu različna položaja Ascendenta.

Ascendent predstavlja tvoj videz, tvojo osebnost, pojavnost, začetke tvojih podvigov, tvojo
individualnost in način izražanja - oblačenje, način govorjenja, kako hodiš, itd. Kaže način, na
katerega dopuščaš oziroma želiš, da te drugi vidijo in dojemajo. Kaže tudi na tvoje rojstvo,
predstavlja telo, zdravje, na kakšen način stopaš v akcijo in se lotevaš podvigov, kakšen je tvoj
osnovni pogled na svet in pristop do življenja. Kaže tvojo osnovno bit. Podobno kot Sonce, le da
Ascendent predstavlja tvojo karmično nalogo, rdečo nit, test, ki ga moraš rešiti v tem življenju.

I. hiša v Kozorogu 1$ 10X23Y J

Si zanesljiva oseba, ki pridno in skrbno dela in takšna, ki se je morala zgodaj naučiti
odgovornosti. V mladosti si ponavadi videti starejše kot v resnici, z leti pa pridobivaš na šarmu
ter deluješ in si videti vedno mlajše. 

Odlikuje te izjemna ambicioznost, tvoje delovanje je usmerjeno k pridobivanju materialnih
dobrin in zmeraj moraš imeti pred sabo konkretne cilje. Imaš vztrajen in potrpežljiv značaj, ne
pustiš se zmesti in ne odstopaš od začrtane poti.

Resnost, strogost, spoštovanje tradicije in starejših

Vse stvari jemlješ zelo resno, redko se prepuščaš sentimentalnim občutkom in sploh si precej
zadržane in hladne narave. Veliko ti pomenijo zunanji videz, status in moč in največkrat vse
svoje življenje, obnašanje in videz podrediš izpolnitvi ambicij na tem področju.

Si dostojanstvena je in lepo vzgojena oseba; tradicionalne vrednote, pridobljene v zgodnji
mladosti, pa močno vplivajo na tvoje življenjske in družabne navade. In prav ti, globoko
ukoreninjeni miselni vzorci, so vzrok, da pogosto deluješ preveč pristransko, v svojih dejanjih
pa zaslepljeno s prepričanjem, da imaš vedno popolnoma prav; tako je s tabo včasih težko
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shajati in sprejemati kompromise.

Všeč sta ti red in disciplina, pri tebi ima vsaka stvar natančno določeno mesto in namen.
Nobene stvari ne prepuščaš naključju in vedno zaupaš le sebi. Z vztrajnim delom in velikimi
napori vedno dosežeš uspeh. In če ti uspe preseči pretirano željo in potrebo po materialni
zagotovitvi, lahko v kasnejšem življenjskem obdobju (ta ascendent ponavadi pomeni dolgo
življenje) razviješ visoko duhovno zavest.
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Merkur v osebnem horoskopu
Za razlago osebnega horoskopa so poleg Sonca in Lune zelo pomembni tudi štirje planeti, ki jim
pravimo osebni planeti: Merkur, Venera, Mars in Jupiter, ki definirajo posamezne dele tvoje
osebnosti.

Merkur je Soncu najbližji planet in potuje najhitreje. Zato je zelo pomemben osebni planet, ki
vpliva na komunikacije, izobraževanje, odnose, spretnost in iznajdljivost. Merkur prav tako
simbolizira  transport in potovanja, še posebej kratka.

Položaj Merkurja v osebnem horoskopu nam pove, na kakšen način razmišljaš, kako komuniciraš
z zunanjim svetom in na splošno vse stvari, ki okupirajo tvoj um.

Merkur v Strelcu c 11X3Y I

Imaš zelo živ, gibljiv, leteč in dinamičen značaj; vedno si nekako na poti, to pa vključuje tudi
tvojo duhovno rast. Vedno greš naprej, zanimajo te novosti, drugi zorni koti, drugi pogledi,
čeprav v bistvu sveta ne zmoreš videti drugače kot le s svojimi očmi. Veliko pričakuješ od
sorodnikov in prijateljev, z vsemi imaš ponavadi dobre odnose, čeprav se velikokrat ne obnašaš
ravno diplomatsko. Verjetno se ukvarjaš s posli, ki so tako ali drugače povezani s potovanji in
tujimi deželami.

Merkur konjunkcija Venera c M d (0X12Y)

Navadno si dobrovoljna oseba in prijetne narave, družabnega in zgovornega značaja, vedno
najdeš način, da se lahko ustvarjalno izražaš. Obožuješ otroke, živali, naravo in umetnost in
večkrat je tvoje delo (ali pa hobi) povezano s slednjim. Prav tako si oseba, ki je navadno vešča
tudi gospodinjskih opravil, še posebej takšnih, ki so povezana z ročnim delom in
sistematizacijo (npr. organiziranje, urejanje, spravilo).
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Venera v osebnem horoskopu
V astrologiji Venera vlada znamenju Bika in Tehtnice. Venera je zelo pomemben osebni planet, ki
potuje hitro in hitro menja znamenja.

V osebnem horoskopu Venero povezujemo z ljubeznijo, lepoto, čutnostjo, plodnostjo in veseljem.
Položaj Venere nam pove, kako izražaš svoja čustva v osebnih odnosih, še posebej v ljubezni. Prav
tako definira tvoj čut za umetnost ter tvoj odnos do denarja in osebne lastnine.

Venera v Strelcu d 11X15Y I

Si zelo prijateljska, družabna in zanimiva oseba, ki redko ostane na mestu - tako ustvarjanja
kot tudi bivanja. Večkrat se tvoja življenjska pot nekako zasuka in često se znajdeš v tujih
deželah ali se vežeš z osebo iz tujih dežel. Si popolnoma brez predsodkov, zanimajo te znanje,
filozofija, duhovnost in religija, vse življenje iščeš višje vrednote. Si svetovljanskih nazorov,
dinamična oseba, ki je privlačna za druge. Tvoji nazori so vzvišeni, tvoje stališče do sveta in
življenja pa pozitivno. Uživaš v sklepanju raznovrstnih znanstev in prijateljstev in ljudje te
imajo radi zaradi tvojega pozitivnega odnosa in veselja do življenja. Odlikujeta te tudi
duhovitost in iskrenost.
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Mars v osebnem horoskopu
Mars je planet fizične energije in akcije. Vlada znamenju Ovna, tradicionalno (preden so odkrili
Pluton) pa tudi Škorpijona. Tudi Mars prištevamo k osebnim planetom, saj se v enem znamenju
zadržuje v povprečju manj kot 2 meseca in zato pomembno vpliva na našo osebnost.

V osebnem horoskopu Mars povezujemo z  akcijo, energijo, tekmovalnostjo, vročekrvnostjo in
silovitostjo. Položaj Marsa nam pove, na kakšen način in v kakšni obliki izražaš svojo aktivnost.
Mars prav tako nakazuje tvoje ambicije in s tem povezano delo, ki ga opravljaš.

Mars v Devici e 0X7Y F

Verjetno si precej nemirna in nervozna oseba, ki se vedno z nečim ukvarja in je redko ležerna
in lenobna. Odlikujeta te izjemna urejenost in pedantnost, vsega se lotiš premišljeno in
vsekakor ne rineš z glavo skozi zid. Verjetno si prijetnega in uglajenega videza in obnašanja,
dinamičnega in hitrega, nikakor ne napornega ali dušečega značaja, si pa celo pretirano
zadržane narave in se v redko kateri družbi ali okolju, ki ti nista domača, povsem sprostiš.
Skrbiš za svoje telo, ukvarjaš se s športom oz. z rekreacijo in verjetno nimaš težav z debelostjo.
Si zelo fit in se okretno gibaš. Ljubiš predano, a se tudi v intimnih odnosih težko prav zares
sprostiš in zato ponavadi ne deluješ ravno najbolj strastno.

Mars trikotnik Jupiter e P f (3X24Y)

Navadno si vitalna, gibljiva, prožna in dinamična oseba z veliko energije in moči, kar znaš
navadno tudi dobro izkoriščati in usmerjati. Odlikujejo te okretnost, odzivnost in bistrost,
dobro presojaš in se hitro prilagodiš vsaki posamezni situaciji. Nagonsko si izbiraš in utiraš
pravo pot, imaš pa tudi nos za dobre priložnosti in sklepanje poslov. Všeč so ti potovanja in
veliko potuješ, všeč so ti raziskovanja in odkrivanja novih smeri in poti, vse te zanima. Vedno
gledaš naprej in si prizadevaš k napredku, včasih se nagibaš k snobizmu. Zanimaš se za šport
in se z njim lahko tudi ukvarjaš in na tem področju dosegaš lahko celo dobre rezultate.

Mars inkonjunkcija Uran e Q h (0X52Y)

Imaš ogromno notranjo moč in energijo, pa tudi izjemno fizično zmogljivost, ne znaš pa te moči
vselej akumulirati in je pozitivno uporabiti. Lahko se z vsem srcem vržeš v kak projekt, ki pa ga
hitro lahko opustiš in se navdušiš za nekaj povsem drugega, če ne vidiš več izziva oz. če
napredek ni dovolj hiter in opazen.
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Mars opozicija Neptun e R i (1X59Y)

Si zelo čustvena in občutljiva oseba, po drugi strani pa imaš tudi veliko notranjo moč in dobro
razvito intuicijo, ki pa ti žal nemalokrat prej škodi kot koristi, saj lahko zamenjuješ prave
prebliske s strahovi in globoko vtisnjenimi vzorci, tako da bodisi prehitro obupaš (”slutim, da
ne bo nič iz tega”), bodisi predolgo vztrajaš na zgrešeni poti, ker si ne priznaš, da ni prava ali
pa se izgubiš v svojih miselnih in čustvenih filmih in se tako oddaljiš od svoje prave poti in v
trenutni smeri še dalje deluješ, ker ne vidiš druge poti ali pa izgubiš voljo. Večkrat bežiš pred
stvarnostjo v nek svoj svet, pa tudi tam ne najdeš zadovoljstva, dokler ne sprejmeš svoje
čustvenosti in se je ne naučiš izkoristiti sebi v prid.

Mars trikotnik Pluton e P j (5X32Y)

Navadno si energična, vitalna in odločna oseba z ogromno fizično in umsko energijo in z zelo
dobro akumulacijo moči, prav tako pa imaš tudi dobro sposobnost obnove. Si strastne narave
in se vsega lotiš zagnano in vneto, a ker si navadno metodičnega značaja in ker imaš dobre
strateške sposobnosti in ker dobro razporejaš energijo, ti moči redko poidejo. Si inteligentna,
prodorna oseba in dobro presojaš. Imaš vodstvene sposobnosti, s svojo karizmatičnostjo pa
pogosto tudi močen vpliv na druge. Zaradi dejavnosti in podjetnosti pa nanje deluješ tudi
spodbudno in ti brez težav prepustijo vlogo vodje. Zanimaš se za šport in se večkrat tudi
ukvarjaš z njim, vsekakor na ta način najbolje neguješ in obnavljaš svojo moč in zmogljivost.
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Jupiter v osebnem horoskopu
Jupiter je bolj oddaljen planet, ki potuje precej počasi, saj se v enem znamenju zadržuje povprečno
1 leto. Vendar ga zaradi svoje velikosti vseeno uvrščamo med osebne planete, saj ima močan vpliv
v osebnem horoskopu vsakega posameznika.

V astrologiji Jupiter predstavlja prijateljstvo, čast, modrost, svetovljanstvo, potovanja. Položaj
Jupitra nam pove, kakšne so tvoje etične, filozofske in religijske vrednote ter verovanja. Jupiter
povezujemo z rastjo, napredkom in srečo.

Jupiter v Biku f 3X31Y B v

Si poštena in odgovorna oseba, ki pa uživa v življenjskih zadovoljstvih. Verjetno imaš izreden
občutek in smisel za pridobivanje in kopičenje denarja. Privoščiš si udobno življenje, a ne
razsipaš z denarjem. Verjetno imaš poklic, v katerem se ukvarjaš z denarjem.

Jupiter trikotnik Pluton f P j (2X9Y)

Navadno si energična, odločna, sposobna in podjetna oseba. Odlikujejo te praktičnost,
zanesljivost in odgovornost, imaš zdrav pogled na življenje in dober odnos do sveta. Navadno
jasno vidiš svoje možnosti kot tudi pomanjkljivosti in imaš tudi stvarne cilje in pričakovanja.
Dobro razporejaš svojo moč in si navadno v dobri telesni in psihični pripravljenosti.

Jupiter trikotnik Ascendent f P q (6X52Y)

Navadno si zelo prijetna, prijazna in simpatična, često pa tudi čedna in privlačna oseba. Imaš
dobronameren značaj in največkrat pozitivno naravnano naravo, si pa tudi radodarna in
velikodušna oseba, zato te imajo ljudje radi in imaš zelo priljubljen značaj. Brez težav
navezuješ stike, z vsemi se razumeš dobro in imaš ogromno prijateljev in znancev. Radi te
vabijo v goste, pa tudi ti praviloma dobro gostiš. Zanimaš se za znanost in napredek, pa tudi
tuje dežele in navade. Obožuješ umetnost, naravo, otroke in živali, ljubiš življenjske užitke,
navadno pa znaš tudi kakovostno uživati.
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Jupiter opozicija MC f R s (6X22Y)

Si energična, sposobna, podjetna in ambiciozna, pa tudi častihlepna oseba in se lahko nagibaš k
snobizmu. Navadno imaš visoko zastavljene načrte in cilje, a nisi vedno potrpežljive in strpne
in tudi ne dovolj taktne narave. Nagibaš se k pretiravanju in dramatiziranju, pogosto se
razburjaš in jeziš, še posebej, če zadeve ne potekajo, kot si zamisliš. Ni ti všeč sprejemanje
kompromisov in nisi preveč prilagodljivega značaja, zato z drugimi včasih težko sodeluješ in so
tvoji odnosi lahko težavni in naporni in si s svojo vročekrvnostjo pogosto zapraviš kakšno
dobro priložnost.
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Saturn v osebnem horoskopu
Zunanji planeti (Saturn, Uran, Neptun in Pluton), potujejo zelo počasi in jim pravimo generacijski
planeti. Neptun in Pluton imajo, npr., cele generacije v istem znaku, zato nas položaj teh planetov
v znamenju pri interpretaciji osebnega horoskopa ne zanima tako zelo. Je pa zato toliko bolj
pomembno, če so generacijski planeti na pomembnih točkah, če tvorijo pomembne aspekte in pa
seveda, v katerih hišah se nahajajo.

Saturn je naravni vladar Kozoroga in je planet, ki predstavlja omejitve, nesproščenost,
nezaupanje, velikega učitelja in karmo. Saturn simbolizira tiste omejitve v tvojem življenju, ki jih
moraš premagati na poti osebne rasti.

Položaj Saturna nakazuje, kako naj razvijaš odgovornost in disciplino. Prav tako pomembno
vpliva na tvojo kariero in življenjske ambicije. Predstavlja avtoritete, starejše, hierarhijo, čas in
naporno ter vztrajno delo.

Saturn v Tehtnici g 23X36Y G

Si zelo pravična in plemenita oseba, ki izžareva zaupanje in katere mnenje in sodbe so cenjene
zaradi tvoje nepristranskosti. Zato seveda često deluješ na področju prava. Odlikuje te nenehna
pripravljenost na kompromis - pogosto imaš celo preveč tolerance, a nikakor nisi copata in ne
deluješ naivno. Življenje pač vedno opazuješ in presojaš z obeh plati.

Saturn trikotnik Neptun g P i (4X32Y)

Si vljudna, spoštljiva in razumevajoča oseba. Pogosto si ustvarjalne narave, imaš dobre in
izvirne ideje ter bujno domišljijo, pa tudi smisel za uravnotežanje svoje zemeljske in trdnejše s
čustveno in doživljajsko platjo, zato lahko uresničiš marsikateri načrt in zastavljeni cilj.
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Uran v osebnem horoskopu
Uran je oddaljen planet, ki so ga odkrili šele v 18. stoletju in njegov vpliv pripisali Vodnarju. Za
pot okoli Sonca potrebuje 84 let in se v posameznem znamenju nahaja povprečno 7 let. Zaradi
tega ga uvrščamo med generacijske planete, saj njegov položaj v znamenju osebnega horoskopa
zaznamuje eno celo generacijo v obdobju 7 let.

V astrologiji Uran predstavlja spremembe, reforme, prebujenje, originalno, nenavadno,
izstopajoče, odkritja in izume. Uran prinaša spremembe, ki so največkrat nepričakovane in
nenadne. Predstavlja svobodo, individualnost in tudi upornike, ki se upirajo obstoječim normam
ter pravilom. Vlada elektriki in astrologiji.

Uran v Ovnu h 0X59Y A v

Uran sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na celo generacijo ljudi
in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Spadaš v originalno, neodvisno in
inteligentno generacijo ljudi, ki rada uvaja novosti.

Uran kvadrat Pluton h O j (4X41Y)

Si silovita in impulzivna oseba in imaš veliko notranjo moč, ki pa je ne uporabljaš vedno
konstruktivno in ti lahko prinese ovire na poti in odmika tvoje cilje, ne vržeš pa hitro puške v
koruzo in ti morda prav to vedno znova daje nove moči in možnosti za izboljšave.
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Neptun v osebnem horoskopu
Neptun je zelo oddaljen planet, ki so ga odkrili šele v sredini 19. stoletja in njegov vpliv pripisali
znamenju Rib. Za celo pot okoli Sonca potrebuje 165 let in se v vsakem znamenju nahaja
povprečno 14 let. Zaradi tega Neptun uvrščamo med generacijske planete - njegov položaj v
znamenju ima tako bolj generacijski in zgodovinski vpliv, kot pa vpliv na posameznikove
osebnostne karakteristike.

Neptun v astrologiji predstavlja notranji, sanjski svet, iluzije, domišljijo, dovzetnost in
dojemljivost. Povezujemo ga z zmedo, iluzijami in prevarami - v bistvu pa predstavlja najbolj
prefinjeno točko naše osebnosti, s pomočjo katere se lahko dvignemo na višji nivo.

Neptun v Vodnarju i 28X8Y K

Neptun sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na celo generacijo
ljudi in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Spadaš v novo generacijo
povezovanja in komunikacije, ki uvede nove pristope in prinese dosežke in razvoj na področju
duhovnosti in znanosti.

Neptun je v domicilu i K

Neptun sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na cele generacijo
ljudi in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Sodiš v generacijo, ki stremi k
vračanju človeka k svoji prvinskosti in se zavzemaš za umik v notranji svet, izpopolnjevanje pa
najdeš v osami in delu na sebi.
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Pluton v osebnem horoskopu
Pluton je najpočasnejši planet in za pot okoli Sonca potrebuje kar 248 let. Zaradi nenavadne
orbite se v posameznem znamenju nahaja različno, od 12 do 32 let. Odkrit je bil šele leta 1930 in
njegov vpliv pripisujemo Škorpijonu. Prav tako kot velja za Uran in Neptun, tudi Pluton
prištevamo h generacijskim planetom - njegov položaj v znamenju ima tako bolj generacijski in
zgodovinski pomen.

Ključna beseda za Pluton je transformacija in ga povezujemo s smrtjo, ki v bistvu simbolizira
prehod v novo stanje. Povezujemo ga tudi s skritimi stvarmi, podzavestjo, regeneracijo,
transformacijo in spremembami.

Pluton v Kozorogu j 5X40Y J

Pluton sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na celo generacijo ljudi
in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Spadaš v generacijo, ki se zaveda, da
samo trdno delo lahko prinese materialne rezultate, ki bodo hkrati nudili tudi globlje osebno
zadovoljstvo.

Pluton je vzhajajoči planet j (5X40Y)

Ker se Pluton pojavi najvzhodneje v tvojem osebnem horoskopu, si za druge izjemno privlačna,
zanimiva in karizmatična oseba. Oddajaš nekakšno skrivnostno energijo, ki človeka težko pusti
hladnega, tako imaš številne oboževalce kot te številni ljudje tudi ne marajo oz. se v tvoji
družbi počutijo neprijetno. Imaš neznanske zaloge energije, tako fizične kot tudi psihične,
izjemno prodoren, pa tudi zahteven in naporen značaj. Kot otrok potrebuješ blago vodstvo in
predvsem veliko razumevanja, nikakor pa pri tebi ničesar ne dosežemo s prisilo. Morda imaš v
otroštvu določene zdravstvene težave ali je imela tvoja mati težko ali posebno nosečnost ali
porod ali so se v poporodnem obdobju pojavile kakšne težave. Ker pa imaš bojevniško naravo
in izjemno voljo in poleg tega dobre samozdraviteljske sposobnosti, se navadno zdravstvene
težave kasneje unesejo. Zelo priporočljivo te je usmerjati v šport.
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Pluton konjunkcija Ascendent j M q (4X44Y)

Si energična oseba z ogromno notranjo močjo, kar izžarevaš tudi navzven, zato druge privlačiš
s svojo karizmo in te v družbi vedno opazijo, tudi če ne izstopaš in se ne postavljaš v ospredje.
Si prodornega značaja, dobro opažaš in presojaš in imaš močno intuicijo. Nisi preveč
potrpežljiva in tolerantna, pa tudi ne taktna oseba. Odlikujejo te čustvenost, občutljivost in
čutnost, impulzivnost, ognjevitost in strast, vse počneš intenzivno in silovito, redko deluješ
lahkotno ali ležerno. Imaš tudi razdražljiv in prepirljiv značaj, včasih celo nasilen (razen če
niso prevladujoči drugi aspekti in položaji), lahko imaš tudi težave s poškodbami. Težko se
umiriš in krotiš svojo izjemno moč, zato včasih težko shajaš s sabo, pa tudi z drugimi. V
življenju se ti navadno dogajajo pogoste spremembe, tudi zelo pomembne in včasih radikalne,
a vedno zbereš moč, se prerodiš in greš naprej.

Pluton sekstil MC j N s (4X13Y)

Si podjetna in ambiciozna oseba, ki ima vedno pred sabo kak cilj, ponavadi pa tudi načrt in
strategijo, da ga uresničiš, saj si navadno metodičnega in organiziranega značaja in hitro uvidiš
situacijo in svoje možnosti. Vsega se lotevaš zagnano in s strastjo, si zanimiva in privlačna, pa
tudi prepričljiva oseba, zato lahko druge privabiš k sodelovanju.
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Astrološke hiše v osebnem
horoskopu
Kaj so astrološke hiše
Astrološke hiše razdelijo osebni horoskop na dvanajst delov - dvanajst področij tvojega življenja.
Hiše v osebnem horoskopu temeljijo na položaju Ascendenta, ki je najvzhodnejša točka v trenutku
tvojega rojstva. Ascendent predstavlja tudi os prve hiše in je ena najpomembnejših točk v
osebnem horoskopu vsakega posameznika. 

Prva hiša se začne v tistem znamenju, kjer imaš Ascendent, vse naslednje hiše pa se pomikajo
naprej po znamenjih (vsaka hiša ima približno 30 stopinj). Vsak osebni horoskop ima vseh 12 hiš,
niso pa vse hiše zasedene - hiš je 12, planetov pa samo 10, torej imaš lahko celo več hiš
popolnoma praznih.

Planeti v hišah
Bolj kot hiše v znakih so pravzaprav pomembni planeti v hišah. Če se planet pojavi v neki hiši, to
pomeni, da je področje, ki ga predstavlja ta hiša, zate pomembno. Več kot imaš planetov v neki
hiši, bolj je ta hiša pomembna zate.

Prva hiša ali Ascendent (ASC)
Ovnova hiša, ki ji vlada Mars

1. hiša predstavlja tvoj videz, tvojo osebnost, pojavnost, začetke tvojih podvigov, tvojo
individualnost in način izražanja - oblačenje, način govorjenja, kako hodiš, itd. Kaže način, na
katerega dopuščaš oziroma želiš, da te drugi vidijo in dojemajo. Kaže tudi na tvoje rojstvo,
predstavlja telo, zdravje, na kakšen način stopaš v akcijo in se lotevaš podvigov, kakšen je tvoj
osnovni pogled na svet in pristop do življenja.

I. hiša v Kozorogu 1$ 10X23Y J

Si zanesljiva oseba, ki pridno in skrbno dela in takšna, ki se je morala zgodaj naučiti
odgovornosti. V mladosti si ponavadi videti starejše kot v resnici, z leti pa pridobivaš na šarmu
ter deluješ in si videti vedno mlajše. 

Odlikuje te izjemna ambicioznost, tvoje delovanje je usmerjeno k pridobivanju materialnih
dobrin in zmeraj moraš imeti pred sabo konkretne cilje. Imaš vztrajen in potrpežljiv značaj, ne
pustiš se zmesti in ne odstopaš od začrtane poti.

Resnost, strogost, spoštovanje tradicije in starejših
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Vse stvari jemlješ zelo resno, redko se prepuščaš sentimentalnim občutkom in sploh si precej
zadržane in hladne narave. Veliko ti pomenijo zunanji videz, status in moč in največkrat vse
svoje življenje, obnašanje in videz podrediš izpolnitvi ambicij na tem področju.

Si dostojanstvena je in lepo vzgojena oseba; tradicionalne vrednote, pridobljene v zgodnji
mladosti, pa močno vplivajo na tvoje življenjske in družabne navade. In prav ti, globoko
ukoreninjeni miselni vzorci, so vzrok, da pogosto deluješ preveč pristransko, v svojih dejanjih
pa zaslepljeno s prepričanjem, da imaš vedno popolnoma prav; tako je s tabo včasih težko
shajati in sprejemati kompromise.

Všeč sta ti red in disciplina, pri tebi ima vsaka stvar natančno določeno mesto in namen.
Nobene stvari ne prepuščaš naključju in vedno zaupaš le sebi. Z vztrajnim delom in velikimi
napori vedno dosežeš uspeh. In če ti uspe preseči pretirano željo in potrebo po materialni
zagotovitvi, lahko v kasnejšem življenjskem obdobju (ta ascendent ponavadi pomeni dolgo
življenje) razviješ visoko duhovno zavest.

2. hiša
Bikova hiša, ki ji vlada Venera

Predstavlja zavedanje sebe, občutek lastne vrednosti in občutek za vrednost nasploh. Kaže tvoje
naravne talente in osnovne vrednote ter potrebo po izpolnitvi. Sicer je to tudi materialna,
finančna hiša, ki predstavlja tvoje finančno poslovanje, tvoja vlaganja in investicije, tvoje imetje,
možnosti zaslužka in način tvojega poslovanja. Kaže tudi dobičke in izgube na finančnem
(materialnem) področju.

2. hiša v Vodnarju 2$ 26X8Y K

Ker se tvoja 2. hiša začne oz. nahaja v Vodnarju, imaš praviloma svež, dojemljiv in elastičen
odnos do življenja in sveta in nič drugačen ni tvoj odnos do denarja in materialnih dobrin (tudi
če drugi položaji horoskopa nakazujejo drugačno sliko). Zaradi izvirnega pristopa in številnih
darov lahko uspešno deluješ na različnih področjih in tudi tvoji denarni prilivi praviloma
pritekajo iz različnih virov. Ljubiš tveganja in izzive in na tak način pogosto deluješ tudi pri
poslih; tvoja poslovna pot je tako običajno polna sprememb, vzponov in padcev, vedno pa se
znaš usmeriti v nekaj povsem novega in v tem tudi uspevaš.
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Uran v 2. hiši h 2$

Verjetno se ukvarjaš z raznovrstnimi posli, ki niso prav vsi zelo dobičkonosni, omogočajo pa ti
več prilivov denarja iz različnih virov. Možen je tudi zaslužek prek kakšnega na novo
vpeljanega biznisa. Uživaš v odkrivanju novih poteh in načinov, kako si omogočiti večji in lažji
zaslužek. Morda si tudi med tistimi, ki si omislijo samostojno podjetje ipd.

3. hiša
Dvojčkova hiša, ki ji vlada Merkur

Predstavlja tvoje neposredno okolje, sorodnike, sestre, brate, sosedske odnose, šolanje,
izobraževanje, način tvoje komunikacije in sklepanja znanstev, kaže tudi tvoje zgodnje otroštvo,
kakšen način komunikacije in kakšne sisteme učenja in izpopolnjevanja si si privzgojil/a in
pridobil/a. Kaže tvoj način doživljanja prometa in obnašanja v njem ter (predvsem krajša)
potovanja.

3. hiša v Ovnu 3$ 9X33Y A

Ker se tvoja 3. hiša začne oz. nahaja v znamenju Ovna, imaš pozitiven in navdušen odnos do
vsega, kar oblikuje tvoj svet v otroštvu; si zainteresirana oseba in zagnana tako do svojih
bližnjih kot tudi do načina pridobivanja znanja. Ko te zadeve zanimajo, zelo hitro prodreš v
njihovo bistvo, če ni zanimanja, pa navadno tudi nimaš preveč razumevanja. Kljub temu, da
večkrat stvari delaš površno in si zaradi svoje izjemne energije včasih tudi naporna oseba za
svojo okolico in bližnje, ti tvoja navdušena energija odpira številna vrata in omogoča veliko
podpore na tvoji poti.

Jupiter v 3. hiši f 3$

Si odprta, vesela, dinamična, zgovorna in komunikativna oseba, ki ti zelo veliko pomenijo
dobri osebni odnosi; družinski, bratski, sorodstveni, sosedski itd. Veliko ti pomenita tudi znanje
in izobrazba, zato imaš skoraj zagotovo višjo izobrazbo (če ni seveda kak drug dejavnik, ki je
tudi zaslužen za to, postavljen nerodno). Često te zanese v pisateljske, založniške, izobraževalne
in/ali trgovske vode.
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4. hiša - Imum Coeli (IC)
Rakova hiša, ki ji vlada Luna

Je točno nasproti MC, je os. 4. hiše in tudi zelo pomembna točka; IC ali lat. Imum coeli - je
najjužnejša točka horoskopa - predstavlja tvoj dom, tvoje korenine (tudi psihološke) in tvoje
začetke. Kaže tvoje starše, prednike in sorodstvene vezi; iz kakšne družine izviraš, kakšno je tvoje
dojemanje družinskega življenja, prav tako pa kaže tudi, kakšne izkušnje in kakšne vrednote si si
na tem področju pridobil/a. Predstavlja imetje, tvoje zasebno življenje. V bistvu predstavlja vse,
kar je privatnega; temelje, na katerih gradiš svoj značaj. Kaže tudi na dediščine.

4. hiša v Biku 4$ 9X53Y B

Ker se tvoja 4. hiša začne oz. nahaja v znamenju Bika, si navadno že od malih nog razumna,
modra in preudarna oseba. Veliko ti pomeni družina, prav tako tudi tradicionalne vrednote, ki
ti jih vcepijo že v otroštvu, slednjim pa ponavadi načelno slediš skozi vse življenje. V svoji
družini praviloma vidiš in najdeš varno zaledje, kar je bistvenega pomena za vse tvoje
delovanje, na vseh področjih. Morda si oseba, nagnjena k pridobitništvu, rada poseduješ stvari,
imaš pa tudi dober smisel za njihovo vrednost; ceniš dobre stvari in si tudi dobro in bogato
privoščiš.

Luna v 4. hiši b 4$

Si občutljiva in ustvarjalna oseba z močno intuicijo in bujno domišljijo. Miren prostor (najraje
in ponavadi dom) je bistvenega pomena za tvoje delovanje in ustvarjanje. Verjetno deluješ
doma ali nekako iz ozadja, v osami. Morda se ukvarjaš s pisanjem, psihologijo, psihiatrijo,
duhovništvom, poezijo, glasbo, trgovstvom ali marketingom.

5. hiša
Levova hiša, ki ji vlada Sonce

Predstavlja ljubezen, ki jo daješ, dom in družino, ki si jo ustvariš. Kaže na podvige, šport, hobije,
tvojo kreativnost, umetniška nagnjenja in sposobnosti, tvoje družabno življenje, klube in
organizacije, v katere se včlanjuješ. Kaže otroke, zadovoljstvo, zabave, dopuste, praznike, igre in
špekulacije.
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5. hiša v Dvojčkih 5$ 1X56Y C

Ker se tvoja 5. hiša začne oz. nahaja v znamenju Dvojčkov, imaš zaradi posebne vzgoje in
dinamičnega načina življenja v otroštvu oz. mladosti tudi do svoje družine in doma, ki si ju
ustvariš, podobno stališče in odnos; obožuješ dejavnosti, pomembnejša so ti prijateljstvo,
razumevanje in sodelovanje družinskih članov kot pa čustvenejši in konzervativnejši družinski
model. V tvojem domu se tako vedno kaj dogaja, pa naj gre za umetniške in druge dejavnosti ali
za preprosta prijateljska druženja. Zaradi svojega dinamičnega in pogosto tudi izvirnega
načina deluješ na druge spodbudno, tako do svojih bližnjih kot v starševski vlogi.

6. hiša
Devičina hiša, ki ji vlada Merkur

Kaže na sposobnost prilagajanja, usluge, ki jih nudiš in način, na katerega sprejemaš in na
katerega se lotevaš svojega dela ter poslovnih obveznosti. Predstavlja tvoje navade, videz, tvoj
odnos do zdravja in osebne higiene ter sploh vse okoliščine v zvezi z zdravjem. Kaže tudi nas tvoje
hišne ljubljence.

6. hiša v Dvojčkih 6$ 20X46Y C

Ker se tvoja 6. hiša začne oz. nahaja v znamenju Dvojčkov, te tako v odnosu do dela kot tudi v
odnosu do svojega zdravja najbolj zanimajo in pritegnejo modernejši pristopi. Najbolj uspevaš
pri poslih, kjer se lahko dovolj giblješ in kjer lahko izkoristiš in uporabiš svojo ustvarjalnost,
dojemljivost, gibljivost in elastičnost. Ne maraš preveč dolgočasnih in rutinskih poslov, delo ti
ne sme biti zgolj obveznost, pač pa tudi užitek in izziv. Včasih imaš težave na področju dihal,
zato pri svojem delu potrebuješ nenehen stik s svežim zrakom, težave pa imaš tudi z nemirom
in nervozami in te zato včasih pestijo problemi s prebavo.

7. hiša - Descendent (DSC)
Tehtničina hiša, ki ji vlada Venera

DSC je točno nasproti ASC in kaže tvoje partnerstvo. Bolj kot na znaku, v katerem se pojavi DSC,
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je poudarek na tipu človeka s takšnimi osnovnimi značilnostmi. V mnogih starejših knjigah o
astrologiji najdeš podatek, ki pravi, da DSC kaže na astrološko znamenje tvojega partnerja; to ne
drži povsem - velikokrat je namreč praksa, da nas privlači ravno oseba, ki je rojena v znamenju
našega ASC. In ne DSC. (OPOMBA: nikoli se ne smemo striktno držati astroloških načel ujemanja.
Kot smo videli, ima morda tvoj partner, tudi če se po Sončevem znaku ne ujemata najbolje, zelo
ujemajočo Luno ali ASC ali pa slednje celo v istem znaku, kot je tvoj Sončev znak.) Sedma hiša
kaže predvsem kvaliteto tvojih partnerskih odnosov, tako intimnih kot tudi poslovnih. Kaže
sporazume, pogodbe, posle z javnostjo, sodelovanje in način komuniciranja v partnerskem
odnosu.

7. hiša v Raku 7$ 10X23Y D

Ker se tvoja 7. hiša začne oz. nahaja v znamenju Raka (kar pomeni, da je Kozorog znamenje
tvojega Ascendenta), si navadno zadržane in bolj sramežljive narave. Imaš neizmerno potrebo
po varnosti in si zato praviloma izbiraš trdnega, zrelega in stabilnega partnerja, ki ti varnost na
nek način omogoča in ki te podpira in razume. Večkrat ti partner nudi zaledje in te podpira
tudi v materialnem smislu. Včasih je tvoj odnos s partnerjem poleg čustvene tudi poslovne
narave, saj utegneta združiti svoje moči.

8. hiša
Škorpijonova hiša, ki ji vlada Pluton

Predstavlja tvoje notranje duhovno življenje, tvoja najgloblja razmišljanja in raziskovanja, pa
tudi spolnost in tvoje dojemanje spolnosti, ter tvojo udeležbo v intimnih odnosih. Predstavlja
tvojo notranjo moč, sposobnost tvoje fizične in psihične regeneracije. Večkrat jo razlagajo kot
hišo smrti. In res predstavlja tudi dediščine, imetje, ki ga dobiš npr. prek svojega partnerja.
Pokaže na tipe obolenj in na potencialne kirurške posege, pa tudi narkoze ali podobna stanja.

8. hiša v Levu 8$ 26X8Y E

Ker se tvoja 8. hiša začne oz. nahaja v znamenju Leva, te pogosto zelo privlačita moč in denar
in večkrat na nek način upravljaš z denarjem oz. imetjem drugih ljudi, tak pa je često primer
tudi v zvezi s tvojim partnerjem. Zrelost pridobivaš predvsem z izkušnjami, pogosto si v
življenju samouk ali pa je tako vsaj na določenih področjih - ukvarjaš pa se navadno s
številnimi in povsod hočeš blesteti. Prav takšna oseba si tudi v doživljanju spolnosti. Slednjo
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zelo resno jemlješ in ti tudi veliko pomeni (čeprav na prvi pogled ni nujno videti tako), zate je
zelo pomembno kvalitetno spolno življenje, ljubiš namreč prav vse življenjske užitke.

Mars v 8. hiši e 8$

Si strastna in zahtevna oseba močnih želja in potreb. Ne maraš polovičarstva, zato te na
poslovnem področju odlikujejo odgovornost in zanesljivost, na čustvenem oz. osebnem pa
ognjevitost in predanost, a tudi dokončnost; ker si (navadno) posesivne in ljubosumne narave,
želiš imeti vse niti v rokah in želiš dominirati. V partnerskih odnosih si zato večkrat težavna in
zahtevna oseba, a so tvoja čustva ognjevita in globoka in ponavadi ljubiš predano in iz srca.

9. hiša
Strelčeva hiša, ki ji vlada Jupiter

Predstavlja tvoj super-ego. Tvoje ideale in vizije, nadgradnjo tvojega znanja, ki si ga pridobil/a v
življenju, potovanja, pa tudi duhovno raziskovanje. Kaže, na katerem področju in na kakšen način
se posvečaš idejam in izpolnitvi, ki jo hočeš uresničiti v življenju. Predstavlja zanimanje za
znanost, filozofijo, psihologijo, tuje (daljne) dežele in njihove kulture, ukvarjanje z etiko, estetiko,
moralo in pravom.

9. hiša v Tehtnici 9$ 9X33Y G

Ker se tvoja 9. hiša začne oz. nahaja v znamenju Tehtnice, si navadno prijetne in tople narave,
praviloma velik idealist in z naravnim smislom za estetiko. K vsemu pristopaš s srcem, zelo
pomembna ti je harmonija v odnosih. Ne preneseš krivice in se večkrat goreče boriš za
pravičnost. Odlikuje te izjemna občutljivost na odnose in druge ljudi, skozi te izkušnje in na teh
področjih pa navadno tudi najplodnejše ali skokovito rasteš. Prav tako si oseba, ki zelo rada
raziskuje in se izraža na umetniških področjih in večkrat imaš tu veliko darov in lahko
doživljaš tudi velike uspehe. Obožuješ potovanja, pa četudi ne potuješ zelo pogosto, večkrat pa
se odpravljaš na krajše poti.
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Saturn v 9. hiši g 9$

Zanimajo te duhovnost, vera in znanost. Zastavljaš si visoke cilje in te tudi odlikuje
pripravljenost na številne žrtve in odrekanje za dosego slednjih. Si raziskovalne narave, všeč ti
je preizkušanje najrazličnejših sistemov in potem posreduješ znanje, pridobljeno iz lastnih
izkušenj in obogateno z lastno projekcijo, zato si izbiraš poklice med znanstveniki, pedagogi,
učitelji, povezovalci, pisatelji, uredniki, novinarji, založniki, ipd.

10. hiša - Medium Coeli (MC)
Kozorogova hiša, ki ji vlada Saturn

Predstavlja tvojo kariero, posel, dosežek v življenju, izpolnitev, področje in način, na katerega
dosežeš uspeh. Pomeni profesijo, status, položaj, ugled, pozicijo v družbi. Kaže na vtis, ki ga
narediš, način, na katerega pravzaprav želiš, da te drugi dojemajo in vrednotijo. Še bolj kot v
katerem znaku se pojavi os 10. hiše (MC), je pomemben planet, ki se znajde v bližini, saj je najvišje
na nebu - v zenitu - v osebnem horoskopu. Pravimo mu kulminantni planet in je zelo pomemben -
zaokroža celotno sliko o človeku in je bistven ali vsaj zelo pomemben za razlago horoskopa.

10. hiša v Škorpijonu 10$ 9X53Y H

Ker se tvoja 10. hiša začne oz. nahaja v znamenju Škorpijona, si navadno inteligentna oseba in
zelo radovednega, dojemljivega in elastičnega duha. Zanimajo te številna področja in se
največkrat tudi ukvarjaš s številnimi dejavnostmi, najbolj pa te privlačijo raziskovalno delo,
kriminalistika, znanost ipd., pogosto pa deluješ tudi na področju medicine oz. zdravljenja.
Včasih se pridružiš dobrodelnim ali zelo pomembnim projektom, ki so v nekem smislu
globalnega pomena in v dobro vseh, po drugi strani pa večkrat deluješ pri projektih, ki niso
znani širši javnosti ali pa zanjo niso razumljivi.

Sonce v 10. hiši a 10$

Si trdna, resna, vztrajna in ambiciozna oseba z mnogimi načrti in jasno zastavljenimi cilji, za
katere si se velikokrat pripravljena tudi žrtvovati. Razumeš in spoštuješ hierarhično lestvico in
se vzpenjaš počasi, a zanesljivo - in to zahvaljujoč svojim lastnim sposobnostim, znanju in
dobri strategiji.
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11. hiša
Vodnarjeva hiša, ki ji vlada Uran

Predstavlja tvoje dojemanje prijateljstva in stališče do prijateljstva, tvoje prijatelje in znance,
družabno življenje; odnose, ki niso le čustvene narave. Predstavlja tvoje cilje, tvoje sodelovanje v
(predvsem humanitarnih in podobnih) organizacijah, način tvojega vključevanja v skupine, tvoje
humanitarne interese, klube, institucije in organizacije, ki jim pripadaš.

11. hiša v Strelcu 11$ 1X56Y I

Ker se tvoja 11. hiša začne oz. nahaja v znamenju Strelca, si praviloma zelo družabne in
dinamične narave in prekipevaš od nenavadnih in izvirnih idej in načrtov, zato si oseba, ki je
vedno obkrožena s pisano druščino ljudi. Družiš se navadno z vsemi in tu navadno ne delaš
nikakršnih razlik. Ker pravzaprav delovanju za višje cilje večkrat daješ prednost pred
čustvenimi zvezami, si oseba, ki zelo rada in pogosto deluje v skupinah, najraje s takšno
usmeritvijo in cilji, kjer gre za kako dobrodelno, človekoljubno in podobno dejavnost.

Merkur v 11. hiši c 11$

Si inteligentna, dinamična, odprta in družabna oseba. Všeč ti je delovanje v skupini, druženje,
vključuješ in včlanjaš se, všeč so ti klubi in organizacije. Družiš se z najrazličnejšimi ljudmi,
ponavadi si povsem brez predsodkov. Med drugim te zanimajo tehnika, znanost in
računalništvo, pa tudi humanitarne vede in problemi človeštva v celoti.

Venera v 11. hiši d 11$

V odnosih si pravzaprav zelo nezahtevna oseba. Nisi posesivne ali ljubosumne narave, prav
tako obravnavo pa pričakuješ tudi od drugih, saj potrebuješ veliko časa zase in se v svoji družbi
dobro počutiš. Po drugi strani pa zelo dobro deluješ v skupini ali organizaciji in znaš se
pridružiš kakšni z naprednim, pravim ciljem in programom. Si človekoljubna oseba, ki se
ukvarja z borbo za človeške pravice in za pravice živali.

12. hiša
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Ribja hiša, ki ji vlada Neptun

Je zadnja hiša, ki prav tako kot znamenje Rib nosi v sebi vse značilnosti prejšnjih hiš. Predstavlja
tvoj notranji svet, tvoje sanje, nadčutne sposobnosti, tvojo ustvarjalnost, domišljijo, sposobnost
vizualizacije. Pa tudi notranje raziskovanje, podzavest, vse stvari, ki jih skrivaš pred drugimi.
Predstavlja in kaže tudi tvoje skrivno delovanje, skrivnostne ljubezenske zveze ali nenavadne
kozmične odnose. Pogosto ji pravijo Hiša karmičnega dolga. Je zadnja hiša, tik pred vzhodom, in
je zato podobna karti Lune v tarotu: pomeni pa najtemnejši čas pred svitanjem. Tako torej kaže
tudi vse tvoje strahove, skrite skrbi, bojazni, slutnje...

12. hiša v Strelcu 12$ 20X46Y I

Ker se tvoja 12. hiša začne oz. nahaja v znamenju Strelca, si ponavadi precej ambiciozne
narave in se v življenju predvsem na poslovnem področju pogosto močno ženeš in zato
potrebuješ tudi dovolj prostega časa in primerno in ustrezno sprostitev, da sproti obnoviš svoje
moči. Najboljšo meditacijo najdeš v športu in podobnih dejavnostih, kot tudi v drugih hobijih,
denimo pisateljevanju in tudi vsaki drugi zaposlitvi, ki poleg uma aktivira vse telo oz. omogoča
tudi fizično dejavnost in ki na nek način nudi tudi vidne oz. otipljive rezultate.

Neptun v 12. hiši i 12$

Si oseba z izrednimi duhovnimi sposobnostmi; imaš bujno domišljijo, močno razvito intuicijo
(ki jo s pridom uporabljaš), dober spomin in smisel za umetnost, glasbo, igro in ples. Prav tako
te zanima tudi medicina in vsa področja, ki se ukvarjajo s človekom in njegovim zdravjem,
osebno rastjo ipd. Imaš izjemen vpogled, vse takoj intuitivno zaznaš, zato se često znajdeš v
položaju duhovnih vodij, mojstrov, ipd. Imaš močno razgibano podzavest, veliko sanjaš, v
sanjah pa dobiš tudi mnoge odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljaš v budnem stanju.

Pluton v 12. hiši j 12$

S takim položajem Plutona marsikaj potiskaš v svojo podzavest in tam tudi gojiš. Imaš zelo
razgibano podzavest, a so ti tvoji notranji filmi večkrat kot ne mračnjaško obarvani. Veliko
imaš opravka s skrbmi, strahovi in kompleksi, ki jih iz tega ali onega razloga nalagaš v
podzavest skozi vse življenje. Vedno brskaš po svoji notranjosti, a do drugih si ponavadi
zadržana in nekako skrivnostna oseba.
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Druge pomembne točke v
tvojem horoskopu
Poleg planetov in hiš so za razlago osebnega horoskopa pomembne tudi nekatere druge točke, od
katerih na Astrocaffe upoštevamo le nekaj najpomembnejših, ki so napisane na tej strani: dve
arabski točki (Točka duha in Točka fortune), Severni vozel, kulminantni planet, vzhajajoči planet
in planete v domicilu.

Točka duha
je arabska točka, ki jo izračunamo iz položajev Sonca, Lune ter Ascendenta in sicer po formuli:
ASC + SO - LU = Točka duha. Predstavlja točno to, kar tudi pomeni: tvojega duha, točko v osebnem
horoskopu, v kateri nekako povežemo vse najvplivnejše elemente osebnega horoskopa v skupni
imenovalec.

Točka fortune
je prav tako arabska točka, ki jo izračunamo iz položajev Sonca, Lune ter Ascendenta in sicer po
formuli: ASC + LU - SO = Točka fortune. Predstavlja srečno točko v tvojem osebnem horoskopu,
kjer lahko najbolje izkoristiš svoje naravne danosti.

Severni vozel
je navidezna točka na nebu, kjer se križata Lunina orbita in ekliptika. Predstavlja stvari, na
katerih moraš delati, da presežeš svojo karmo - stvari in izkušnje, ki ti omogočajo osebnostno
rast in preko katerih lahko izpolniš svoje naravne danosti.

Kulminantni planet
je tisti, ki je najbližji osi 10. hiše (MC). Je bil torej najvišje na nebu ob trenutku tvojega rojstva in
tako definira tisto, k čemur v življenju stremiš.

Vzhajajoči planet
je tisti, ki je najbližji osi 1. hiše (ASC). Je bil torej najbolj vzhodni planet ob trenutku tvojega
rojstva in simbolizira tvoje naravne danosti.

Domicili
Za planete, ki se nahajajo v znamenju ali v hiši, kateremu vladajo, pravimo, da so v domicilu.
Možno je, da nimaš nobenega takega planeta, lahko pa jih imaš tudi več. Ti planeti imajo zaradi
tega še bolj poudarjen vpliv v tvojem osebnem horoskopu.
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Točka duha v Raku p 4X3Y D

Si oseba, ki je predvsem zelo občutljiva, tako nase in na svoj svet kot se te dotaknejo tudi drugi,
saj si zelo sočutne narave. Ravnaš zelo premišljeno, čeprav so tvoji odzivi na vse dogodke
pravzaprav najpogosteje zelo čustveni. Največkrat zaključuješ na podlagi preteklih izkušenj,
zato redko spreminjaš svoja stališča. Sploh se pogosto ukvarjaš s preteklimi dogodki in
situacijami; ne najdeš zadovoljstva, dokler niso vsi dogodki oz. vse situacije, s katerimi si beliš
glavo, lepo varno pospravljeni na svojem mestu in ustrezajo nekemu vzorcu, po katerem si
razlagaš življenjsko pomembne stvari. Intuicija ti pomaga, da dobro voziš tudi v
najpomembnejših življenjskih situacijah.

Točka fortune v Raku o 16X44Y D

Največ ti pomeni varnost in tako vse svoje ambicije usmerjaš v to, da si slednjo omogočiš; nič ti
namreč ne prinaša večje in trajnejše sreče kot prav varen pristan. Zaradi svoje občutljivosti
nagonsko ravnaš tako, da je dobro predvsem zate in se znaš tako zelo dobro zaščititi pred
nepotrebnimi in celo motečimi dogodki in situacijami. V drugih ljudeh pa večkrat zbudiš željo
in pripravljenost, da ti pomagajo; največ pomoči in podpore dobiš pri svojih najbližjih, starših
in sorodnikih, zelo velikokrat gre poleg psihične podpore tudi za izdatnejšo pomoč v
materialnem smislu.

Severni vozel v Strelcu m 14X19Y I

Ker imaš Severni vozel v Strelcu, imaš Južni vozel v Dvojčkih 
Navadno si dinamična, hitra in bistra oseba, ki rada potuje in se veliko giblje. Si zelo radovedne
narave, vse te zanima in hkrati lahko obdeluješ zelo veliko podatkov, a se pogosto izgubiš v
podrobnostih oz. jim namenjaš preveč časa, energije in pozornosti. Pomembno je, da razširiš
svoje zanimanje in si višje zastavljaš svoje cilje, razvijati in negovati moraš tudi srčnost (in ne
samo svoje umske plati).

Sonce je kulminantni planet a (8X47Y)

Ker je tvoj kulminantni planet Sonce, izžarevaš veliko pozitivne energije in si navadno
dobrodušna in prijazna oseba, tudi če drugi dejavniki horoskopa sicer tega ne poudarjajo. Si
prijetnega značaja in vedenja, pa tudi videza, zato te imajo ljudje zelo radi. Do dela imaš
pozitiven odnos in navadno v poslih dosežeš uspeh. Privlači te politika, zanimajo pa te
najrazličnejša področja, med njimi šport, in na številnih lahko dosegaš dobre rezultate.
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Pluton je vzhajajoči planet j (4X44Y)

Ker se Pluton pojavi najvzhodneje v tvojem osebnem horoskopu, si za druge izjemno privlačna,
zanimiva in karizmatična oseba. Oddajaš nekakšno skrivnostno energijo, ki človeka težko pusti
hladnega, tako imaš številne oboževalce kot te številni ljudje tudi ne marajo oz. se v tvoji
družbi počutijo neprijetno. Imaš neznanske zaloge energije, tako fizične kot tudi psihične,
izjemno prodoren, pa tudi zahteven in naporen značaj. Kot otrok potrebuješ blago vodstvo in
predvsem veliko razumevanja, nikakor pa pri tebi ničesar ne dosežemo s prisilo. Morda imaš v
otroštvu določene zdravstvene težave ali je imela tvoja mati težko ali posebno nosečnost ali
porod ali so se v poporodnem obdobju pojavile kakšne težave. Ker pa imaš bojevniško naravo
in izjemno voljo in poleg tega dobre samozdraviteljske sposobnosti, se navadno zdravstvene
težave kasneje unesejo. Zelo priporočljivo te je usmerjati v šport.

Luna je v domicilu b 4$

Si oseba, ki je zelo občutljiva na zunanje vplive in negativne vibracije drugih in okolja; tvoji
vtisi so namreč močni, zato hitro menjaš počutje in si za druge včasih muhaste in nerazumljive
narave. Imaš močno energijo, tudi če si nežnega, tihega in umirjenega značaja. Če si dobre
volje, si zelo duhovita, zabavna, prijetna, sočutna in topla oseba, če pa si nerazpoložene volje,
je jasno, da se vsi okoli tebe počutijo slabo. Ponavadi se nagibaš k uživanju v družinski sreči
umirjenega okolja doma, a praviloma obožuješ potovanja.

Neptun je v domicilu i 12$

Neptun sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na cele generacijo
ljudi in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Sodiš v generacijo, ki stremi k
vračanju človeka k svoji prvinskosti in se zavzemaš za umik v notranji svet, izpopolnjevanje pa
najdeš v osami in delu na sebi.
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