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OSEBNI HOROSKOP

Michael Jackson
Datum rojstva: 29. avgust 1958 ob 7:54 (petek)

Kraj rojstva: Gary, IN (41n36 87w21)



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 Devici a 5X40Y F

Luna v Ribah b 8X59Y L

Ascendent v Devici 1$ 24X47Y F

Merkur v Levu c 25X38Y E v

Venera v Levu d 16X28Y E

Mars v Biku e 21X49Y B

Jupiter v Tehtnici f 28X27Y G

Saturn v Strelcu g 19X7Y I

Uran v Levu h 13X29Y E

Neptun v Škorpijonu i 2X34Y H

Pluton v Devici j 2X9Y F

I. hiša v Devici 1$ 24X47Y F

2. hiša v Tehtnici 2$ 20X13Y G

3. hiša v Škorpijonu 3$ 20X18Y H

4. hiša v Strelcu 4$ 23X55Y I

5. hiša v Kozorogu 5$ 27X48Y J

6. hiša v Vodnarju 6$ 28X29Y K

7. hiša v Ribah 7$ 24X47Y L

8. hiša v Ovnu 8$ 20X13Y A

9. hiša v Biku 9$ 20X18Y B

10. hiša v Dvojčkih 10$ 23X55Y C

11. hiša v Raku 11$ 27X48Y D

12. hiša v Levu 12$ 28X29Y E

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 Devici a 5X40Y F

Si pridna, vestna, praktična, inteligentna in organizirana oseba. Odlikujeta te tudi izjemna
metodičnost in učinkovitost. Uživaš v poslih, ki zahtevajo rutino in ukvarjanje s podrobnostmi
in številkami. Prav tako se velikokrat znajdeš v pisateljskih, novinarskih in publicističnih
vodah, saj imaš izreden smisel za kritičnost, analizo in raziskovanje.

Si preračunljivega in na videz hladnega in zadržanega značaja. Večno te obremenjujejo skrbi
in zaradi tega nesproščenost ali tečnoba in godrnjavost. Zelo težko ti je ustreči. Označujejo te
tudi pedantnost, včasih izredno dlakocepljenje. 

Preveč razmišljanja, premalo sproščenosti

Razvijati moraš samozavest, sproščenost, spontanost, nežnost, zaupanje in vero; otresti pa se
moraš nenehnega ukvarjanja s skrbmi, pretirane kritičnosti in analiziranja, še posebej na
ljubezenskem področju - bolj seciraš in analiziraš, manj čustev bo ostalo. Večkrat si vzemi čas
zase in za umiritev ter pusti vse, kar te obremenjuje - skratka, razumi, da ne nosiš sveta na
ramenih.

Dobro skrbiš za svoje zdravje (včasih celo preveč, kar lahko vodi v hipohondrijo) in si oseba, ki
je pripravljena veliko delati na sebi. Medicina, zdravje in kemija so tudi področja, ki te nadvse
privlačijo.

Si skromne narave in znaš delati čudeže iz niča. Zaradi večne nervoze in zaskrbljenosti imaš
ponavadi prebavne težave, muči te zaprtje ali driska, napenjanje ali celo čiri, rane ipd. Pogosto
te izdajo živci. Najbolj potrebuješ umiritev, vero in zaupanje.
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Sonce je vzhajajoči planet a (5X40Y)

Ker se Sonce znajde najvzhodneje v tvojem osebnem horoskopu, imaš v življenju kar srečo in si
navadno dobrega zdravja (razen če niso drugi dejavniki horoskopa, ki kažejo drugače, zelo
poudarjeni). Ponavadi imaš srečno otroštvo in dosti podpore s strani domačih, pa tudi drugih
ljudi, saj vedno narediš dober vtis, ker si prijetne narave in izžarevaš veliko pozitivne energije;
tvoj odnos do življenja je zdrav in pozitiven in zato te imajo v družbi radi in te cenijo. Vsega se
lotevaš zagnano in smelo, zato uresničiš marsikaterega od zadanih ciljev in načrtov, teh pa
nikakor ni malo. Že v otroštvu te je koristno usmeriti v šport, pa tudi v nastopanje in podobne
dejavnosti.

Sonce opozicija Luna a R b (3X18Y)

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.

Sonce sekstil Neptun a N i (3X7Y)

Tak položaj ti daje nekakšno milino, očarljivost in lahkotnost, tako v pojavi kot tudi v gibanju,
zato si za druge zanimiva, privlačna oseba in so radi v tvoji družbi. Navadno imaš bujno
domišljijo in močno intuicijo, kateri tudi zaupaš, pogosto imaš smisel za lepe stvari, umetnost
in glasbo in ti je všeč tudi gibanje v takšnih krogih. Pogosto slediš nekemu svojemu notranjemu
čutu, ki ti v življenju kar dobro služi, tudi če ti zdrav razum narekuje drugače.
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Sonce konjunkcija Pluton a M j (3X31Y)

Ker imaš takšen aspekt, si praviloma odločna in borbena, inteligentna in prodorna oseba. Tudi
če na prvi pogled nisi videti nič posebnega, poseduješ nekakšno privlačnost in te je težko ne
opaziti (razen če Sonce ni v ˝šibkejšem˝ znamenju oz. če tudi sicer ne prevladujejo ˝šibkejši˝
znaki/položaji/aspekti). Pogosto si videti hladno in nedosegljivo, čeprav se v resnici v tebi
nahaja pravi vrelec strasti in energije. Si silovitega in često tekmovalnega, največkrat pa tudi
zelo ambicioznega značaja. Navadno si uporniškega duha in te je v mladosti težko krotiti in te
usmerjati, saj pogosto zaupaš le sebi in že zgodaj razviješ svoje sisteme in svoje modele
delovanja. Imaš močne želje in zahteve na vseh področjih, tudi v ljubezni in spolnosti, kateri
pripisuješ velik pomen. Uspevaš na vseh področjih, kjer lahko prideta do izraza tvoja moč in
tudi vpliv na druge, zaradi naravne težnje po odstiranju vseh plasti človeškega uma in
čustvovanja pa uspešno deluješ tudi v poklicih, ki se ukvarjajo s človeško nravjo, kot sta
psihologija in psihiatrija. Pogosto imaš prebavne motnje in težave na področju spolne čakre
(kar je velikokrat posledica premočnega, a potlačenega čustvovanja).
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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 Ribah b 8X59Y L

Imaš močno razvito intuicijo in hitro podlegaš vplivom iz okolja. Si občutljiva, nadarjena oseba,
sposobna sproščenega ustvarjanja, pri čemer vse svoje znanje in energijo črpaš iz svoje globoke
notranjosti in takrat resnično uživaš.

Tudi če si tiho kot siva miškica, imaš ogromno notranje energije in izžarevaš nekakšno živost.
Imaš bujno in neulovljivo domišljijo, ki pa jo znaš prav dobro izraziti in presneto dobro
izkoristiti.

Zelo si muhaste in spremenljive, včasih tudi nervozne narave, a si prav zaradi tega tudi zelo
prilagodljiva in dojemljiva oseba. Sprejemaš vse vibracije in vse močno občutiš.

Ustvarjanje z bujno domišljijo

Ne preneseš krivice in se znaš za vsakogar, ne pa tudi zase, zelo trdno in energično postaviti.
Moti te neumnost in zavist, saj je, po tvojem, vsega dovolj za vse, kajti vir, iz katerega ljudje
dobivajo ustvarjalno moč, je neizčrpen.

Imaš veliko talentov, ki so v glavnem povezani z umetnostjo, glasbo, lepimi stvarmi, modo,
parfumi, plesom, igro, režijo, skratka, blestiš na vseh področjih, kjer lahko izraziš svojo
neskončno domišljijo in občutek za skladnost in popolnost. Žal pa imaš (po drugi strani) redko
smisel za biznis. Si zelo zmedena oseba in svet se ti podre v trenutku, že v naslednjem pa si živ
izvor energije. Najbolje storiš, če upoštevaš svoj notranji glas, ki mu s svojim naravnim
nagnjenjem najbolj spontano slediš.
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Luna inkonjunkcija Uran b Q h (4X30Y)

Si oseba, nenehno razpeta med biti tu/notri in biti drugje/zunaj, med čustvi in umom, tvoj
spekter čustvovanja in umevanja le-tega je neznanski. Ne najdeš pa vedno ustreznega načina,
da to tudi izraziš, zato tvoje ideje, pa čeprav inovativne in napredne in tudi dobronamerne,
druge pogosto šokirajo in ne naletijo vedno na želeni odziv. Pomembno je, da neguješ sočutje in
ozemljenost.

Luna trikotnik Neptun b P i (6X25Y)

S tem aspektom si čustvena, občutljiva in sočutna oseba. Imaš bujno domišljijo in močno
razvito intuicijo, ki te vodi skozi življenje. Navadno si ustvarjalne narave, zanimaš se za
umetnost in imaš tudi talent zanjo, še posebej lahko uspehe žanješ na likovnem in glasbenem
področju, zanimaš pa se tudi za film in fotografijo. Si prijetne in blage narave (če seveda drugi
močnejši položaji oz. aspekti ne prevladajo) in ljudje te imajo radi. V prostor pogosto vnašaš
nekakšno svežino in barvitost. Zanimaš se za psihologijo in ezoteriko, privlači te vse, kar je
mistično, skrivnostno. Imaš zelo razvit notranji in sanjski svet, kamor se večkrat umakneš, da
predelaš tekoče zadeve.

Luna opozicija Pluton b R j (6X50Y)

Ta aspekt daje silovitost in intenzivnost; si impulzivna oseba in se močno odzivaš, tako
čustveno kot telesno. Imaš ogromno notranjo moč, ki pa je ne usmerjaš vedno koristno in
dobro. Ne maraš zastojev, če zadeve potekajo prepočasi, se vznemiriš in jih skušaš pospeševati,
s čimer si nemalokrat zapraviš dobre priložnosti. Na druge imaš pogosto močen vpliv, si
privlačne in vznemirljive, strastne in dramatične narave. Nisi pa ravno najbolj prilagodljiva
oseba in težko sprejemaš kompromise v čustvenih odnosih, zato so slednji včasih težavni; ni ti
lahko najti partnerja, ki ti je kos in ki zmore tolikšen čustveni spekter. Veliko zahtevaš, tako od
sebe kot od drugih, pogosto v svoji vnemi deluješ neobzirno in rušilno; želiš hiter odziv in ne
razumeš vedno, da drugi morda ne čustvujejo tako (močno) kot ti. Zate je nujno, da neguješ
strpnost in umirjenost, zelo priporočljivo je ukvarjanje s športom in rekreacijo.
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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 Devici 1$ 24X47Y F

Si oseba, ki se najbolje izraziš skozi delo; prek nečesa, kar ima materialen in fizičen smisel.
Zato nenehno pospravljaš, se ukvarjaš z več posli naenkrat, rešuješ križanke, šivaš - skratka,
tvoj razum in tudi in predvsem roke morajo biti ves čas zaposleni z ustvarjanjem nečesa
konstruktivnega, popolnejšega, boljšega.

Si oseba, ki ni nikoli resnično zadovoljna z opravljenim delom in zdi se ti, da nikakor ne moreš
doseči pravega priznanja in dobička.

Urejenost, discipliniranost, kritičnost

Si skrbno urejena in organizirana oseba, kar se odraža tako na tvojem zunanjem videzu kot v
tvoji pisarni in seveda domu. Odlikujeta te metodičnost in nemalokrat dlakocepstvo in v mislih
se velikokrat ukvarjaš s popolnoma nepomembnimi težavami, jih napihneš in si tako ustvarjaš
velikanske ovire na poti k cilju. Si pa zato oseba, vedno sposobna iz starega narediti nekaj
novega, še boljšega in še popolnejšega.

Skrbiš za osebno higieno. Uživaš zdravo hrano in v celoti lepo skrbiš za svoje telo - če se le ne bi
to kot po pravilu sprevrglo v hipohondrično opazovanje svojega telesa.
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Vedno opazuješ svojo okolico, čeprav si zelo zadržane narave. Druge analiziraš in kritiziraš
obenem, vendar pa isto počneš tudi preden in ko greš v akcijo. Si mladostnega in zelo
fotogeničnega videza. Imaš sposobnost opaziti tuje slabosti in jih obrniti sebi v prid.
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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 Levu c 25X38Y E v

Si srčen, iskren, dramatičen in ambiciozen človek. Všeč ti je, kadar napraviš dober vtis in to ti
ponavadi uspeva, saj si za druge zelo privlačna in zanimiva oseba. Pogosto se obnašaš precej
hrupno (če nimaš Sonca v Devici ali Raku), duhovičiš in veliko gestikuliraš. Odlikuje te
pravičnost in poštenost, a tudi precej egoistična narava - ponavadi se v glavnem osredotočaš
nase. Verjetno dosegaš uspehe v filmskih in gledaliških, pa tudi vseh podobnih umetniških
sferah. Smisel imaš tudi za denarne zadeve, zato imaš lahko uspeh tudi na teh področjih.

Merkur kvadrat Mars c O e (3X49Y)

Si nemirne narave in oseba, ki je nenehno dejavna, tvoj um je vedno delujoč. Hitro kaj izjaviš,
si često brez dlake na jeziku, včasih pa tudi prepirljivega značaja. Hitro te kaj razdraži, če ti ne
gre vse po načrtih. Imaš borbeno in tekmovalno naravo. Zaradi teh lastnosti si za druge včasih
težavna oseba. Odvečno energijo in notranji nemir lahko usmeriš v šport, ki te privlači in se
večkrat tudi ukvarjaš z njim. Negovati moraš taktnost in potrpežljivost.

Merkur sekstil Jupiter c N f (2X49Y)

Si prijetne in dobrodušne narave in zato te imajo navadno drugi ljudje radi. Veliko veš in ljubiš
raziskovanje; vse te zanima in si oseba, ki je o vsem rada dobro informirana. Pogosto imaš
smisel za jezike, dobre retorične spretnosti in se dobro sporazumevaš z vsemi. Veliko si na poti,
tako ali drugače in tvoje poti in zveze z ljudmi so nemalokrat uspešne.
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Merkur trikotnik Saturn c P g (6X31Y)

Navadno si dejavna, podjetna in ambiciozna oseba. Odlikuje te odločnost in veš, kaj hočeš, prav
tako pa znaš največkrat najti tudi načine in poti, da svoje cilje tudi dosežeš. Razumeš hierarhijo
in spoštuješ avtoritete. Pomemben ti je ugled, ceniš utečenost, tradicijo in zgodovino, si tudi
dovzetne narave za novosti in nove načine in poti. Svoje ideje in načrte vedno skušaš realizirati
in ti to pogosto uspeva, saj imaš poleg vztrajnosti tudi dober občutek za čas in poteke stvari, za
“pravo delovanje ob pravem trenutku”.

Merkur konjunkcija Pluton c M j (6X31Y)

Navadno imaš izjemne umske sposobnosti, ki pa jih ne uporabljaš vedno sebi v prid. V vsem,
kar počneš, si silovitega in strastnega, impulzivnega in zagnanega značaja, a ne znaš se vedno
najbolje izražati. Pogosto se nagibaš k sarkazmu. Si nepotrpežljive narave in za druge nimaš
vedno razumevanja, verbalno znaš reagirati celo nasilno, zato imaš včasih težave na področju
komunikacije in odnosov.

Merkur sekstil MC c N s (1X43Y)

Si družabna in prijazna, zgovorna in komunikativna oseba, z lahkoto sklepaš znanstva, ki ti
često koristijo. Si bistre in radovedne narave, hitro se učiš in se v življenju velikokrat
izpopolnjuješ. Pogosto znaš uporabiti prave prijeme pri pravih ljudeh, smisel imaš za posle in
jih rado in pogosto sklepaš.
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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 Levu d 16X28Y E

Si privlačna, pozitivna, atraktivna in topla oseba, navadno izžarevaš veliko osebne privlačnosti.
Odlikujeta te izjemna strasten in temperament, si silovita in ognjevita oseba. Praviloma imaš
srčen, ponosen in plemenit značaj, veliko daš na čast in ugled. Zanimajo te moda, lepe stvari,
trači, zabave in družabno življenje. Dobro kuhaš in gostiš, prav tako imaš tudi dobre
organizacijske spretnosti. Dojemaš in reagiraš zelo dramatično, veliko časa in pozornosti
posvečaš dnevnim dogodkom. Privlači te svet mode, filma, estrade,…

Venera kvadrat Mars d O e (5X21Y)

Večkrat si nemirna, hlastna in silovita oseba. Imaš močne želje in tudi ambicije, podjetno
naravo, težko pa se sprijazniš z nekaterimi nujnimi in potrebnimi fazami oz. predvsem s
počasnostjo slednjih. Tako skušaš vplivati na dogodke, jih pospeševati, zato si večkrat v
konfliktu tako s sabo kot z drugimi.

Venera trikotnik Saturn d P g (2X39Y)

Si organizirana, delovna in marljiva oseba. Si zanesljive narave in imaš dober odnos do
avtoritet in do dela ter dobre delovne navade. Navadno si vljudnega, spoštljivega značaja, lepo
vzgojena oseba in lepega vedenja, zato se najpogosteje z vsemi razumeš dobro in največkrat
narediš dober vtis. Čeprav si velikokrat privoščiš dobre stvari, ti ni všeč pretirano užitkarstvo
in si prej zadržano umirjene, a predane in zveste, kot strastne in ognjevite narave, prav taki pa
so tudi tvoji čustveni odnosi.
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Venera konjunkcija Uran d M h (2X60Y)

Navadno si silovita, impulzivna in odzivna oseba, pogosto imaš nekakšen poseben šarm oz.
izžarevaš poseben magnetizem in si zato drugim všeč. Hitro se za kaj navdušiš, pa tudi
spreminjaš predmet zanimanja. Zanimajo te novosti, ljubiš dogajanje. Večkrat v nečem izstopaš
ali si celo ekscentrične narave.
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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 Biku e 21X49Y B

Si trmasta in trdna oseba, delo opravljaš zanesljivo, pridno in vztrajno, celo garaško. Morda
deluješ počasno, a stvari se lotevaš sistematično, metodično in odgovorno. V mladosti se morda
zdi, kot da se nagibaš k lenobi, ker se v bistvu težko takoj in na vrat na nos lotiš stvari. Vsako
delovanje vnaprej dobro premisliš in preštudiraš. Ko pa se česarkoli lotiš, to redko pustiš
nedokončano. Si oseba, priljubljena med sodelavci ali kot šef, ker ima pravičen in zanesljiv
značaj, rada in često pa argumentira in se krega in se utegne celo (čeprav k sreči ne pogosto)
zaplesti v pretep.

Mars je kulminantni planet e (21X49Y)

Ker je tvoj kulminantni planet Mars, imaš močno voljo in veliko delovne energije in zagona. Si
naravni bojevnik in lider in čeprav nisi vedno najbolj taktnega značaja, ti ljudje sledijo zaradi
zagnanosti, življenjske moči in energije, kar navadno izžarevaš. Česarkoli se lotiš, opravljaš z
vnemo. Pogosto uspevaš na področjih politike, vojske, pa tudi športa. S svojim neposrednim
nastopom, tekmovalnostjo in borbenostjo spraviš ljudi tudi ob živce in pogosto se najdejo
takšni, ki ti mečejo polena pod noge.

Mars inkonjunkcija Saturn e Q g (2X42Y)

Navadno si energična, ambiciozna in podjetna, ne pa dovolj potrpežljiva in taktna, kot tudi ne
pretirano razumevajoča oseba. Nimaš vedno smisla za posamezne stopnje napredovanja in
tudi ne za hierarhijo. Ne maraš preveč avtoritet in si z njimi lahko v slabih odnosih.
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Mars trikotnik Ascendent e P q (2X58Y)

Si sposobna, odločna, dinamična, vitalna, hitra in energična oseba, ki je vedno dejavna in v
gibanju. Odlikujejo te praktičnost, iznajdljivost in tudi ustvarjalnost. Ljubiš hitrost, premikanje
in potovanja. Zanimaš se za novosti in všeč ti je sprejemanje novih izzivov. Navadno si v
dobrem stiku s sabo in dobro razporejaš svojo moč, kar izžarevaš tudi navzven, zato druge
privlačiš in te imajo navadno radi, tako imaš številna prijateljstva in znanstva. Zanimata te
promet in šport, s katerim se pogosto tudi ukvarjaš in lahko na tem področju dosegaš celo
dobre rezultate.
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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 Tehtnici f 28X27Y G

Si pravična in poštena oseba, finega in uglajenega obnašanja. Odlikuje te naravni talent za
estetiko s težnjo po harmoniziranju okolice, zato je tvoja družba zaželena in tvoje mnenje
cenjeno. Često te zanimajo umetniška področja in pravo. Ponavadi imaš dober in izpiljen okus.

Jupiter konjunkcija Neptun f M i (4X7Y)

Si oseba, ki je prijetna, dobrohotna, občutljiva in dojemljiva za vibracije iz okolja. Odlikujejo te
sočutje, močna intuicija in bujna domišljija. Zanimata te duhovnost in ezoterika, pa tudi
filozofija, psihologija in religija. Obožuješ naravo, kjer večkrat dobiš navdih, navadno si zelo
ustvarjalne narave. Privlačita te film in fotografija, saj si vizualen tip človeka, všeč pa so ti vse
oblike umetnosti.

Jupiter sekstil Pluton f N j (3X42Y)

Navadno si oseba, ki ima zdrave poglede, želje in ambicije in je zanesljiva in odgovorna. Dobro
razporejaš svojo moč in se zavedaš svojih prednosti in pomanjkljivosti, prav tako se iz izkušenj
lahko veliko naučiš in to dobro izkoristiš na nadaljnji poti. Imaš smisel za poslovne zadeve in
lahko v življenju dosegaš velike uspehe.
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Jupiter trikotnik MC f P s (4X32Y)

Navadno si prijetna, prijazna, topla, širokosrčna in priljudna, pa tudi spoštljiva, vljudna in lepo
vzgojena oseba, zato te imajo ljudje radi in imaš ponavadi zelo priljubljen značaj. Spoštuješ vse
in vsakogar in imaš veliko prijateljev in znancev, tudi med vplivnimi ljudmi. Pogosto se giblješ
v umetniških in podobnih krogih, nemalokrat te lahko gostijo tudi v zelo izbranih in elitnih
družbah. Zaradi dobrega sodelovanja z drugimi in nenazadnje dobrih zvez lahko v življenju
dosegaš velike uspehe.
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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 Strelcu g 19X7Y I

Si iskrena in optimistična oseba, pogosto vernih, plemenitih nazorov, prijateljska, odprta in
ukaželjna. Ljudje s tem položajem lahko postanete verski voditelji, misijonarji, učitelji ali svoje
znanje in izkušnje nesebično delite z drugimi.

Saturn trikotnik Uran g P h (5X39Y)

Si vestna, marljiva, disciplinirana, zanesljiva in odgovorna oseba. Odlikujejo te metodičnost,
sistematičnost in organiziranost in pogosto dobre strateške sposobnosti. Spoštuješ avtoritete,
izkušnje, znanje in tradicionalne vrednote, hkrati pa se navdušuješ nad novimi pristopi in
metodami, ki bi lahko izboljšale obstoječe. Zanimaš se za zgodovino, pa tudi za znanost in
tehnologijo.
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Saturn kvadrat Ascendent g O q (5X40Y)

Pogosto si zadržana, resnobna, odmaknjena in molčeča, pa tudi nezaupljiva oseba in
največkrat ohranjaš primerno razdaljo. Zato te včasih drugi dojemajo kot hladno, trdo in
nedostopno osebo, v resnici pa imaš lahko samo sramežljiv ali plašen in nesamozavesten
značaj. Nisi posebno družaben človek in ne želiš biti v ospredju, v družbi se ne počutiš vedno
sproščeno, še posebej če je ta večja. Včasih se ti zdi, da te drugi ne razumejo in se umikaš v
osamo in zapiraš vase ter se tako še bolj oddaljiš od drugih. Negovati moraš ljubezen do sebe,
sproščenost in spontanost.

Saturn opozicija MC g R s (4X48Y)

Navadno si zelo ambiciozna in podjetna oseba in imaš visoke cilje in merila, a zaradi
neprilagodljivosti, nepripravljenosti sprejemanja kompromisov in neprožnosti težko
harmonično in plodovito sodeluješ z drugimi. Pogosto se ti zdi, da se ti uspeh nekako izmika in
da se moraš zanj in tudi za materialno varnost boriti bolj kot drugi in da moraš vložiti veliko
več truda, zato se nagibaš k črnogledosti pa tudi zavisti.
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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 Levu h 13X29Y E

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 generacijo, ki vnaša novosti
na področju umetniškega izražanja in na področju družinskega in privatnega, pa tudi
družabnega življenja.

Uran je v domicilu h E

Uran sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na cele generacije ljudi
in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Sodiš v generacijo, ki uvede
radikalne spremembe in novosti na številnih področjih in stremiš k uveljavitvi novih sistemov
in ureditev.
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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 Škorpijonu i 2X34Y H

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 generacijo, ki se rodi
sredi seksualne revolucije, ki se temeljiteje loti duhovnega raziskovanja in stremi k
spremembam in razvoju na tem področju, se ukvarja s človekom in njegovo notranjostjo,
sanjskim svetom in nezavednim.

Neptun sekstil Pluton i N j (0X25Y)

Si čustvena, intuitivna oseba in imaš navadno zelo bogat notranji in sanjski svet. Zanimaš se za
vse, kar je skrivnostno in buri duhove. Odlikujeta te ustvarjalnost in razgibana domišljija.
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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 Devici j 2X9Y F

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 svojo strast
predvsem usmerja v raziskovanje; tudi ti močno vplivaš na odkritja na področju znanosti in
tehnologije, pa tudi medicine in naravne medicine.
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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 Devici 1$ 24X47Y F

Si oseba, ki se najbolje izraziš skozi delo; prek nečesa, kar ima materialen in fizičen smisel.
Zato nenehno pospravljaš, se ukvarjaš z več posli naenkrat, rešuješ križanke, šivaš - skratka,
tvoj razum in tudi in predvsem roke morajo biti ves čas zaposleni z ustvarjanjem nečesa
konstruktivnega, popolnejšega, boljšega.

Si oseba, ki ni nikoli resnično zadovoljna z opravljenim delom in zdi se ti, da nikakor ne moreš
doseči pravega priznanja in dobička.

Urejenost, discipliniranost, kritičnost
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Si skrbno urejena in organizirana oseba, kar se odraža tako na tvojem zunanjem videzu kot v
tvoji pisarni in seveda domu. Odlikujeta te metodičnost in nemalokrat dlakocepstvo in v mislih
se velikokrat ukvarjaš s popolnoma nepomembnimi težavami, jih napihneš in si tako ustvarjaš
velikanske ovire na poti k cilju. Si pa zato oseba, vedno sposobna iz starega narediti nekaj
novega, še boljšega in še popolnejšega.

Skrbiš za osebno higieno. Uživaš zdravo hrano in v celoti lepo skrbiš za svoje telo - če se le ne bi
to kot po pravilu sprevrglo v hipohondrično opazovanje svojega telesa.

Vedno opazuješ svojo okolico, čeprav si zelo zadržane narave. Druge analiziraš in kritiziraš
obenem, vendar pa isto počneš tudi preden in ko greš v akcijo. Si mladostnega in zelo
fotogeničnega videza. Imaš sposobnost opaziti tuje slabosti in jih obrniti sebi v prid.

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 Tehtnici 2$ 20X13Y G

Ker se tvoja 2. hiša začne oz. nahaja v Tehtnici, ti v življenju veliko pomenijo partnerstvo,
skupnost in sodelovanje in prav tako je pomembno področje zate tudi denar in materialne
dobrine; pogosto je slednje nekako povezano s tvojim partnerjem ali z drugimi ljudmi. Zaradi
naravnega čuta za uravnoteženost in dobrega okusa, lepega vedenja in tudi spoštovanja
hierarhij, lahko zelo uspešno deluješ na številnih področjih in navadno si lahko s svojim delom
omogočiš dokaj lagodno življenje, za kar si vselej tudi prizadevaš.
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Jupiter v 2. hiši f 2$

Navadno imaš precej sreče na materialnem in finančnem področju. Morda se poslovno
ukvarjaš z denarjem ali nepremičninami, tvoj priliv pa je bogat in često neusahljiv. Možno je,
da dobivaš podporo od ženskih oseb (od oseb nasprotnega spola) ali pa se ukvarjaš s posli, ki so
sicer domena žensk; moda, cvetje, dekoracija, kozmetika ipd.

Neptun v 2. hiši i 2$

Ponavadi o denarju in materialnih dobrinah sploh nimaš prav posebno jasnega pogleda.
Čeprav imaš številne sposobnosti in različne možnosti za dotekanje denarja, zelo redko potem
dobljeno tudi dobro oz. ustrezno naložiš. Često ti dobri biznisi nekako spolzijo iz rok. Težiš tudi
k udobnemu in lagodnemu življenju, si oseba, ki si rada privošči dobre stvari. Uspevaš na
področju trgovine, gostinstva, mode, dekoracije, dizajna, marketinga 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 Škorpijonu 3$ 20X18Y H

Ker se tvoja 3. hiša začne oz. nahaja v znamenju Škorpijona, si že od malega razumna, modra
in razmišljajoča oseba, ki jo odlikujeta izjemna radovednost in ukaželjnost. K vsemu pristopaš
temeljito in imaš vse svoje stvari in opravke navadno zelo dobro organizirane, prav tak pristop
imaš tudi do učenja in znanja. Velikokrat deluješ v samoti, saj se pogosto ne počutiš prav zelo
družabno, zanimajo pa te najrazličnejša področja in vse, kar je na nek način skrivnostnega ali
ne vsem najbolj blizu. Tudi zato se drugim večkrat zdiš preresna oseba, večkrat se družiš s
starejšimi in bolj zrelimi.
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Saturn v 3. hiši g 3$

Si oseba, ki se pogosto čezmerno obremenjuješ z odnosi (naj gre za osebne, intimne, kot tudi
družinske, sorodstvene, bratske, sosedske ali profesionalne). Verjetno si samouk; spoštuješ
znanje in se izobražuješ na mnogoterih področjih, veruješ pa v lastne sisteme učenja in
pridobivanja znanja. Zato se ti kljub veliki želji po znanju lahko zgodi, da prekineš šolanje ali
spremeniš področje svojega izobraževanja (še posebej, če se pojavi še kak dejavnik v
horoskopu, ki podkrepi ta vpliv).

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 Strelcu 4$ 23X55Y I

Ker se tvoja 4. hiša začne oz. nahaja v znamenju Strelca, imaš že od malega širokega in
prilagodljivega duha in izjemno globino in širino razumevanja, kar je nenazadnje tudi
posledica vzgoje in načina življenja v obdobju tvojega otroštva. Si izredno dinamične narave in
ukaželjnega duha, v svojem domu in okolju pa dobivaš veliko spodbude, predvsem na področju
rasti in izobraževanja. Zaradi elastične in liberalne vzgoje si odprte narave in se dobro zavedaš
lastne vrednosti. Dom ti pomeni pomembno mesto in varen pristan, kamor se z veseljem
vračaš, čeprav pogosto tudi obožuješ potovanja.

5. hiša
Levova hiša, ki ji vlada Sonce
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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.

5. hiša v Kozorogu 5$ 27X48Y J

Ker se tvoja 5. hiša začne oz. nahaja v znamenju Kozoroga, si zelo urejena in organizirana
oseba, nenazadnje zaradi vzgoje, pridobljenih vzorcev in načina življenja v otroštvu in
mladosti. Prav tak model skušaš oblikovati v svojem domu in družini, ki si ju ustvariš;
pričakuješ disciplino in spoštovanje in slediš tradicionalnim vrednotam. Tvoja vzgoja je torej
konzervativnejša. V čustvenem smislu si navadno zadržana in ne zelo sproščena oseba,
nekoliko drugače pa se obnašaš v spolnosti, saj imaš pogosto močne želje in potrebe na tem
področju. Često se ne navdušuješ preveč nad številno družino, saj imaš zelo stvarne poglede,
vse jemlješ zelo odgovorno in slediš vodilu, toliko otrok, kot jih lahko preživljaš in zanje skrbiš.

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 Vodnarju 6$ 28X29Y K

Ker se tvoja 6. hiša začne oz. nahaja v znamenju Vodnarja, imaš praviloma do dela in
obveznosti svojstven in poseben odnos. V vsem si zelo samosvoja oseba in slediš svojim
pravilom in sistemom, pa čeprav pogosto dobro deluješ v skupini oz. pod okriljem kakšne
(večje) organizacije. Imaš veliko idej in načrtov, katere ti pomagajo uresničevati tudi drugi,
pogosto namreč s svojim žarom pozitivno deluješ na ljudi in jih hitro prepričaš, da ti sledijo, pa
čeprav te mnogi doživljajo kot da si nekaj posebnega. Pogosto delaš tudi v prostovoljstvu, v
okviru dobrodelnih dejavnosti. Večkrat te pestijo težave, katerih izvor je težko ugotoviti,
praviloma pa gre za težave nervozne narave.
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Luna v 6. hiši b 6$

Veliko se ukvarjaš s sabo, čeprav imaš veliko razumevanja tudi za druge in zelo dobro uspevaš
na takih področjih, kot so sociala, medicina, duhovnost, zdravje in naravno zdravljenje.
Večkrat preizkušaš različne poti in različna področja, preden se dokončno ustališ (odločiš za
eno).

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,
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 Ribah 7$ 24X47Y L

Ker se tvoja 7. hiša začne oz. nahaja v znamenju Rib (kar pomeni, da je Devica znamenje
tvojega Ascendenta), si navadno skrbne, skromne in zadržane narave in pogosto precej
sramežljiva oseba, privlačijo pa te čustveni partnerji in tudi umetniški ali pa celo ekscentrični
oz. na nek način zelo posebni tipi ljudi. Svojega partnerja pogosto ne znaš jasno videti oz. prav
presoditi njegovega značaja, prav tako često ne zmoreš oddaljeno pogledati na svojo zvezo in jo
tako včasih raje idealiziraš. Si oseba, ki za partnerja lepo skrbi in si mu navadno zelo vdana,
svoje morebitno nezadovoljstvo nad njim pa (namesto v iskrenem pogovoru) pogosto izražaš s
sitnarjenjem in pretirano in nenehno kritičnostjo.

8. hiša
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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 Ovnu 8$ 20X13Y A

Ker se tvoja 8. hiša začne oz. nahaja v znamenju Ovna, imaš izjemno močne želje in stvari
doživljaš zelo strastno in silovito, pa čeprav na prvi pogled navadno sploh ne deluješ tako.
Navdušeno se zanimaš za vse, kar je nenavadnega in skrivnostnega, intuitivno zelo dobro
zaznaš potrebe, želje in tudi misli drugih. Večkrat imaš tudi zelo močno poudarjeno
seksualnost in si za druge izjemno privlačna oseba, česar se često tudi zavedaš in s tem pogosto
tudi manipuliraš. Kljub močnim željam, močni osebnosti in tudi usmerjenosti vase, večkrat
deluješ zadržano.

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 Biku 9$ 20X18Y B

Ker se tvoja 9. hiša začne oz. nahaja v znamenju Bika, si ponavadi modra, razumna, stvarna in
praktična oseba in bolj ali manj slediš tradicionalnim vrednotam in preizkušenim metodam.
Najraje se zadržuješ v bližini doma in tako ponavadi ne potuješ prav pogosto. Praviloma si
zastavljaš dosegljive in uresničljive načrte in cilje, saj se navadno dobro zavedaš tako svojih
prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Pogosto te opisuje precejšnja kritična nastrojenost, tudi do
sebe, praviloma imaš tudi pošten značaj. Zato imaš stroga merila, ki se jih navadno tudi
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dosledno držiš. Včasih se na nek način izogibaš svoji duhovni rasti oz. namenoma ostajaš na
določeni stopnji.

Mars v 9. hiši e 9$

Si spontana, neodvisna in dinamična oseba, ki je vedno pripravljena na spremembe in jih rada
tudi sama uvaja. Verjetno uživaš v potovanjih in veliko potuješ, vsekakor si daješ dosti opravka
s tujino. Ker te zanima praktično vse in imaš tudi ogromno volje in energije za uresničitev
številnih ciljev, si človek izjemnih moči in talentov. Zanimajo te vsemogoče teme, predvsem pa
resnica in često se ukvarjaš in deluješ na področjih, kot so novinarstvo ipd., pa tudi pravo.

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 Dvojčkih 10$ 23X55Y C

Ker se tvoja 10. hiša začne oz. nahaja v znamenju Dvojčkov, si oseba, ki je ponavadi zelo
nadarjena in sposobna na številnih področjih. Si artikulirana oseba, ki se dobro izraža, tako pri
govoru kot tudi pisanju. Večkrat se ukvarjaš s pisanjem, založništvom oz. publicistiko. Pogosto
opravljaš več poslov hkrati ali pa poleg osnovnega področja deluješ še na katerem, morda zgolj
za hobi, včasih pa ti to prinaša tudi dodatne zaslužke. Zelo dobro se razumeš z najrazličnejšimi
ljudmi in zaradi svoje prepričljivosti in smelega načina imaš lahko velik vpliv na druge, zato
pogosto deluješ tudi na področju izobraževanja.

11. hiša
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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 Raku 11$ 27X48Y D

Ker se tvoja 11. hiša začne oz. nahaja v znamenju Raka, ti navadno vse prijateljske zveze
ogromno pomenijo in tudi ti si pravi prijatelj - dobrega, zvestega, srčnega in vdanega značaja, v
stiski vedno prihitiš na pomoč, saj si tudi zelo sočutna in razumevajoča oseba. Čeprav si včasih
nekoliko zadržane narave in pogosto potrebuješ veliko miru, se lahko zelo dobro izraziš v
skupini, vendar najraje in najbolj sproščeno deluješ v manjši skupini ali partnerstvu oz.
partnerski zvezi.

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.

32Michael Jackson, 29.8.1958



Uran v 11. hiši h 11$

Imaš zelo humanističen značaj. Zelo dobro deluješ v skupini in/ali organizaciji, v tem primeru
lahko daješ najboljše rezultate. Zelo se trudiš izboljšati svet in večkrat deluješ pri tovrstnih
projektih. Često vse svoje življenje posvetiš kakšnemu podobnemu višjemu cilju. Odlikujeta te
inteligentnost in družabnost in privlačiš mnoge, ki si želijo tvoje družbe, tudi ti se v družbi
sicer dobro počutiš, a pravzaprav vseeno najraje samevaš oz. se za globlje zveze redko odločaš
- kar ne pomeni, da si površna oseba, le bežiš od pretesnih vezi.

12. hiša
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 Levu 12$ 28X29Y E

Ker se tvoja 12. hiša začne oz. nahaja v znamenju Leva, si oseba, ki je pogosto na videz zelo
zadržana in tudi sramežljiva, pa čeprav v tvoji notranjosti kar vre (kar je večkrat primer), saj
vse doživljaš zelo osebno in si tako do drugih kot tudi do sebe pogosto zelo in celo preveč
zahtevnih in kritičnih nazorov. Zato svojih dnevnih dogodkov, odnosov in tudi sebe v tej
povezavi ne vidiš vedno najbolj jasno in objektivno in te zaradi drugih večkrat doleti
razočaranje, ti pa se često ženeš prek svojih zmogljivosti in meja, kar včasih slabo vpliva na
tvoje zdravje in s tem tudi na tvojo notranjo trdnost.
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Sonce v 12. hiši a 12$

Si oseba z močno razvitimi duhovnimi sposobnostmi, z izrednim občutkom za sočloveka in z
neverjetnim razumevanjem; prav zato ponavadi najbolje uspevaš na umetniških področjih,
prav tako pa tudi na področju medicine, sociale, psihologije, duhovnosti in podobnih. V svojem
bistvu si zelo občutljive narave, a imaš izjemne psihične sposobnosti, ki jih najbolje obnavljaš
prav v kvalitetnem stiku s sabo, za slednje pa potrebuješ osamo.

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 Ribah p 21X29Y L

Imaš zelo sočutnega in spravljivega, pa tudi idealističnega duha. V svojem okolju si priljubljena
oseba, saj si praviloma blage in razumevajoče narave, pri čemer se zanašaš tudi na svojo
brezmejno intuicijo. Po drugi strani pa stvari često ne vidiš jasno; v vsem in vsakomur iščeš
dobro, zelo težko se soočaš tako z neprijetnimi situacijami kot tudi s temnejšimi platmi
življenja in ne najbolj pozitivnimi lastnostmi posameznika. Včasih deluješ na druge nekoliko
begavo, pogosto daješ umetniški vtis (tudi če se ne ukvarjaš z ničemer podobnim, res pa je, da
se zelo pogosto dejansko najdeš v umetniških poklicih). Odlikuje te izjemna ustvarjalnost,
potrebuješ pa veliko miru in časa zase, saj si oseba, ki se s sabo namreč zelo rada in veliko
ukvarja.

Točka fortune v Ribah o 28X6Y L

Si oseba, ki sama sebe morda ne opredeli kot posebno srečne v življenju, pa vendar ti
največkrat prav nič ne manjka; četudi se zdi, da morda brez nekega jasnega cilja ali načrta
plavaš skozi življenje, pa vendar intuitivno točno veš, v katero smer se je treba v posamezni
situaciji, okoliščini ali obdobju obrniti in tako intuitivno največkrat ravnaš tako, kot je najboljše
zate. Čeprav svojo srečo praviloma iščeš skozi duhovnejšo plat življenja in jo največkrat tam
tudi najdeš, je tudi materialno navadno zate prav dobro poskrbljeno, saj si oseba, ki si je to
skozi nekakšno rdečo nit vseh svojih življenj do zdaj tudi zaslužila.

Severni vozel v Tehtnici m 23X9Y G

Ker imaš Severni vozel v Tehtnici, imaš Južni vozel v Ovnu 
Navadno si topla, odprta in pozitivno naravnana oseba. Veliko ti pomenita družba in dobri
odnosi z okolico, tvoje delovanje pa je pogosto predvsem odvisno od tega, kako te sprejemajo in
se nate odzivajo drugi. Do drugih pa nimaš vedno veliko razumevanja in sočutja in težko vidiš
prek sebe, zato moraš za uspešno sodelovanje z drugimi (k čemur težiš oz. za kar si prizadevaš)
negovati predvsem slednje.
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Mars je kulminantni planet e (2X6Y)

Ker je tvoj kulminantni planet Mars, imaš močno voljo in veliko delovne energije in zagona. Si
naravni bojevnik in lider in čeprav nisi vedno najbolj taktnega značaja, ti ljudje sledijo zaradi
zagnanosti, življenjske moči in energije, kar navadno izžarevaš. Česarkoli se lotiš, opravljaš z
vnemo. Pogosto uspevaš na področjih politike, vojske, pa tudi športa. S svojim neposrednim
nastopom, tekmovalnostjo in borbenostjo spraviš ljudi tudi ob živce in pogosto se najdejo
takšni, ki ti mečejo polena pod noge.

Sonce je vzhajajoči planet a (19X7Y)

Ker se Sonce znajde najvzhodneje v tvojem osebnem horoskopu, imaš v življenju kar srečo in si
navadno dobrega zdravja (razen če niso drugi dejavniki horoskopa, ki kažejo drugače, zelo
poudarjeni). Ponavadi imaš srečno otroštvo in dosti podpore s strani domačih, pa tudi drugih
ljudi, saj vedno narediš dober vtis, ker si prijetne narave in izžarevaš veliko pozitivne energije;
tvoj odnos do življenja je zdrav in pozitiven in zato te imajo v družbi radi in te cenijo. Vsega se
lotevaš zagnano in smelo, zato uresničiš marsikaterega od zadanih ciljev in načrtov, teh pa
nikakor ni malo. Že v otroštvu te je koristno usmeriti v šport, pa tudi v nastopanje in podobne
dejavnosti.

Uran je v domicilu h 11$

Uran sodi k oddaljenejšim planetom, ki potujejo počasneje in vplivajo na cele generacije ljudi
in jih tako tudi v osebnem horoskopu obravnavamo tako. Sodiš v generacijo, ki uvede
radikalne spremembe in novosti na številnih področjih in stremiš k uveljavitvi novih sistemov
in ureditev.
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