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4. hiša



znotraj = zunaj

malo = veliko
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PROSTORA



Svetlobni Dom

tempelj Duše na Zemlji

namen Duše

občutek 
osebne
varnosti



4. hisa Rakova hisa, ki ji vlada Luna

To je hiša družine, dnevnega življenja in korenin.
Nanjo vpliva LUNA in vse, kar je v znamenju raka.

Je nasproti MC, je os. 4.hiše pomembna točka; 
IC ali lat. Imum coeli – najjužnejša točka horoskopa -

predstavlja dom, (psihološke) korenine in začetke. 

Kaže starše, prednike in sorodstvene vezi; 
iz kakšne družine izviramo, 

kakšno je dojemanje družinskega življenja, 
prav tako kaže, kakšne izkušnje in vrednote

smo si na tem področju pridobili.

Predstavlja imetje, naše privatno življenje. 
Predstavlja vse, kar je privatnega; 

temelje, na katerih gradimo svoj značaj. 

Kaze tudi na dediščine.



S postavitvijo korenin, naredimo dom za sebe. 

Poleg zunanjosti doma
(energije vse opeke, malte in vsega okoli nas), 
je bistvo samega doma. 

"Jaz sem doma.”
Jaz je sedaj centriran, utemeljen, eno in v miru z 
Zemljo. 

Smisel je, da pridemo domov tako fizično, 
kot psihično, zase in za vse, ki so z nami doma in 
jih imamo radi. 

Z ustvarjanjem doma, smo ustvarili zbirališče, 
svetišče, sveto mesto za sebe in za druge. 
Zato vse, kar delamo, delamo iz SVETEGA 
NAMENA SEBE IN PROSTORA ter zase in za druge

ustvarimo SVETI PROSTOR doma kot naš
ENERGIJSKO ZDRAVILNI PROSTOR. 



Kotne hiše v horoskopu ( 1, 4, 7 in 10 ) 
so pomembne zato, ker planeti v teh
hišah poskrbijo, da se njihove
duhovne vsebine izpostavijo
navzven, skozi osebnost, korenine, 
odnose in javno izpostavljanje. 
Pri tem je pomembna moč planeta v 
znamenju.



Kaj prinašajo planeti v 4. hišo?



VPLIVI PLANETOV  V 4. HIŠI

JIN PLANETI 
LUNA

VENERA
NEPTUN

KIRON 

TOČKA SREČE
SEVERNI VOZEL 

JANG PLANETI 
SONCE

MERKUR
MARS

JUPITER

SATURN
URAN

ČRNA LUNA
PLUTON

JUŽNI VOZEL 
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Kako opustiti star (privzgojen ali karmični) način razmišljanja?

Kako se odpreti telepatiji, čisti intuiciji in jasnemu prenosu misli?

Kakšna je vloga Venere v vašem življenju?

Kako se odpreti ljubezni do sebe in Svetlobi svoje Duše?

Kako aktivirati magnetni privlak za dobro Življenje?



Kako opustiti star (privzgojen ali karmični) način razmišljanja?

BITI TUKAJ IN ZDAJ.

DELOVATI V VSEH OPRAVILIH, POGOVORIH Z ZBRANOSTJO IZ SVETLOBE DUŠE

BIVATI V ČASU MED AKTIVNOSTMI, V VSAKEM TRENUTKU MED VDIHOM IN IZDIHOM

TRENIRATI ZBRANOST JINA IN JANGA: AKTIVNOSTI & UMIRJENOSTI V SVETLOBI

NE ODNEHATI, NE IMETI PAVZE V TEM PROCESU, S POZORNOSTJO NA SEBI V VSEH 
POGLEDIH GRADITI SVOJ TEMPELJ NAVZNOTER IN NAVZVEN S PODPORO ZVEZD 
IN SVETLOBE DUŠE



Kako se odpreti telepatiji, čisti intuiciji in jasnemu prenosu misli?

ISKRENO

SPROTI

JASNO

ODPRTO

BREZ PRIČAKOVANJ



Kakšna je vloga Venere v vašem življenju?

PRITEGNITI

REGENERIRATI

BIVATI

SODELOVATI

PREDAJATI SE



Kako se odpreti ljubezni do sebe in Svetlobi svoje Duše?

Ali ste pripravljeni odstraniti vse ovire najprej iz prostora, da se lahko 
odstranijo ovire tudi iz vaših energij, da zaživite v SEDANJOSTI?

Ali vaš domač prostor jasno izraža stanje SEDANJOSTI? 

Ali vas domači prostor neguje in podpira v sedanjih ciljih ali vas nasprotno
polni s preteklostjo, ki se vsakič znova vrne v vaše življenje in vas ovira pri
nadaljnjih korakih življenja? 

Ali je v vašem domu zapisana družinska zgodovina, imate izraz kulturne
in družbenih kvalitet ter je jasen in viden način bivanja? 
To definira stabilnost in podporo zvezdnih vplivov četrte hiše, zato je 
dobro imeti simbole, temelje, ki vam pomenijo vaš izvor. Na primer:  
predniki, korenine in dediščina.



Kako aktivirati magnetni privlak za dobro Življenje?

Ne glede na vaš rojstni čas, so planeti v 4. hiši vedno resničnost "polnoči". 
Območje četrte hiše je tisto, kar boste našli, ko pozno ponoči zaprete oči. 
To je tisto na kar naletite, ko ste sami v temi. 
Planeti tu ležijo pod vašo površino. So globoko intimni, kot so v nasprotni 10. 
neizogibno javni.

Zaprite oči sedaj. Kdo ali kaj je tam? To je vaša realnost 4. hiše. Vaša družina bo tam, 
v vaših spominih vedno. Vaši predniki bodo tam v ritmičnem utripu vaše krvi. 
Vaš dom bo tam, kot varna baza, ki vam omogoča povezavo z vašim najglobljim
jazom. Ampak lahko, da boste odkrili še več skrivnosti. 
V 4. boste našli svoj center duha, vir vašega življenja, vaš notranji prostor obnovitve. 
Bodo časi, ko se boste morali rehabilitirati, znova okrepiti

- in to boste storili tako, da se najprej spustite v 4. hišo.



Venera v Ovnu
radi preganjate, ste prehitri, ognjeviti

in prekomerno vlagate svoj trud. 
Imate izredno močno strast. 

Glede poroke se odločite prenagljeno. 
Imate sposobnost navdušenja

in ljubezen do umetnosti.

Hitro se zaljubite in svoja čustva nedvoumno pokažete. 
Veliko težje pa vztrajate pri njih in vzdržujejo

zanimanje za eno osebo.
Uživate v vznemirljivi fazi začetnega spoznavanja. 

Kasneje pa vas že misel na resno
in dolgotrajno vezo dolgočasiti.

Potrebujete dinamičnega in vznemirljivega partnerja, 
ki je sposoben nepričakovanih presenečenj

in vpletanja novih okoliščin tudi, 
ko zveza traja že nekaj časa.

Raje imate prepirljivega kot prijetnega
in zanesljivega partnerja.



Venera v Biku

Ste prijazni, vljudni, človekoljubni in simpatični. 
Družabni in zabavni. 

Zunanjost je za vas zelo pomembna. 
Finančno ste lahko srečni in sprejeti. 

Imate umetniško nadarjenost posebno za glasbo, 
petje in ste tudi ljubitelj luksusa in zabave.

Ljudje z Venero v biku so zvesti in zanesljivi. 
Potrebujejo toplega in odkritega partnerja. 
Želijo si veliko dotikov in fizične privlačnosti. 

Uživajo v dobri hrani in pijači, v dotikih, masažah in 
vseh vrstah čutne radosti. 

So dobri ljubimci, ki se povsem posvetijo osebi,
ki jo ljubijo. 

Zanje je pomembna lepota, fizična privlačnost in 
urejenost njihovega partnerja. 

Včasih jih sama želja po užitku zapelje v 
prepovedan svet le zato, ker so tako zelo čutni



Venera v Dvojčku

Prefinjene občutke in misli, daje subtilno notranjo
življenje. Skoraj vedno dobre volje, ljubeznivo bitje, ki

daje poudarek na resničnost. 
Obvladate močne strasti in imate talent za pisanje

poezije in pesništvo. 
Nikoli v življenju ne bo storili nekaj, kar je nečastno.

Ljudje z Venero v znamenju Dvojčka so zanimive
osebe, ki v ljubezni iščejo predvsem nekoga, s komer

se lahko ujamejo na mentalnem nivoju. 

So zelo družabni in imajo izjemno dober smisel za 
humor. 

Privlači jih zanimiv, a ne popolnoma poznan partner. 
Želijo odkriti vse, pri čemer najbolj uživajo v času, ko 

se sami »igrajo detektiva«. 
Zelo radi potujejo in se učijo novih spretnosti.

Potrebujejo zelo odprtega in svobodnega
partnerja, saj radi flirtajo in prijateljujejo

z mnogimi ljudmi obeh spolov



Venera v Raku

Zaradi vpliva lune, ki vpliva na to znamenje, ste
spremenljivi, neustaljeni in kaotični. 

Predstavni svet je velik. 
Na zunaj večkrat kažete lastnosti in sposobnosti, 
ki jih nimate. Vaša odločnost je šibka in ste zelo

občutljivi, zlahka se da na vas vplivati.

Ljudje z Venero v znamenju raka so zelo čustveni in 
globoko predani svoji družini. 

Radi se spominjajo preteklosti, otroštva in vseh svojih
začetkov. So romantični in nežni. 

Pri partnerju iščejo predvsem varnost, podporo in 
popolno ljubezen. Zelo veliko jim pomenijo drobne

pozornosti in spomini na pomembne dogodke v 
njihovem življenju (rojstni dnevi, obletnice, 

praznovanja ipd.). 

Za druge radi skrbijo in jih varujejo. 
V zameno zahtevajo njihovo pripadnost



Venera v Levu

Z Venero v Levu ste zelo strastni, ampak z prizvokom
nežne nežnosti in ljubeznivih občutkov. 

Ognjen in velikodušen karakter z velikim ponosom. 
Ljubezni ste zelo naklonjeni, kakor tudi lepoti, zabavi

in luksuzu. 
Visoko vrednotite lepe obleke in dobro hrano.

Ljudje z Venero v znamenju Leva poveličujejo
ljubezen. 

Ljubljeni osebi so zvesti in popolnoma predani. 
Do nje so velikodušni in ji iskreno pokažejo svoja

čustva. Pri tem si želijo, da njihovo pozornost
ljubljena oseba ceni in uživa v njej. 

S strani ljubljene osebe si želijo priznanja in pohval. 
Želijo biti »najboljši«, »prav posebni« ter »edini«.

Tudi v ljubezni pogosto uporabijo svoj naravni dar
za igro in teater. Zelo jih razžalosti, če jih ljubljena

oseba ne opazi ali celo namerno spregleda



Venera v Devici

Z Venero v Devici ste zelo dejavni, spretni in duhoviti. 
Toplo sočutje za šibkost in nebogljenost. 

Ta položaj je ugoden za nego bolnika in kemijo. 
Dobro se znate tudi izražati, ter imate literarne in 

druge umetniške sposobnosti.

Ljudje z Venero v znamenju Device so tisti, ki le redko
odprto pokažejo svoja čustva in naklonjenost do 

ljubljene osebe. 
Veliko pogosteje ljubezen kažejo tako, da za ljubljeno

osebo naredijo nekaj koristnega, praktično
uporabnega ali preprosto ostanejo tam zato, da se 

ljubljena oseba počuti bolje. 
Z njihove strani ne »letijo iskre. Ostajajo v ozadju, 

pogosto neopaženi in tihi. 
Pogosto menijo, da »niso dovolj dobri«, da bi jih

ljubljena oseba cenila takšne, kot so v resnici. 

V partnerstvu hitro postanejo kritični in celo pikolovski. 
Nekateri potrebujejo veliko časa, preden najdejo

srečo v ljubezni



Venera v Tehtnici

Z Venero v Tehtnici ste po srcu dobri človek, prijazen
in vedno pripravljeni pomagati, v okolici priljubljeni. 

Imate smisel za glasbo in lepe umetnosti. Zelo ste
privlačni, družabno bitje. 

Ljudje z Venero v znamenju Tehtnice živijo za 
partnerstvo in si prizadevajo za prijeten odnos s 

partnerjem. 
Pripravljeni so na mnoga prilagajanja in kompromise, 

s katerimi pomagajo ustvariti srečno in zadovoljno
partnerstvo. 

Ne marajo prepirov in nesoglasij, zato se jim
poskušajo izogniti. Včasih se pretvarjajo in si zatiskajo

oči pred nečem le zato, da »imajo mir«. 

Kadar so nezadovoljni, si znajo nadeti zadovoljen
obraz in se pretvarjajo, da je vse v redu. Zelo si želijo
prijetnega, pametnega in ljubeznivega partnerja, ki

je sposoben vloge pravega prijatelja in ljubimca
hkrati. So tisti, ki prisegajo na »staro dunajsko šolo«. 

Radi prejemajo in poklanjajo darila ter uživajo v 
dvorjenju



Venera v Škorpijonu

Ta pozicija ni ugodna za Venero, ker ste nagnjeni k 
izraziti strasti, pretirani čutnosti, poželenja in seksualni

razuzdanosti, ki bi lahko vodile do nemoralnih
nagnjenja in neobrzdani zadovoljitev vaših

nagonov.

Ljudje z Venero v znamenju Škorpijona so zelo
strastni in si želijo predvsem tesne in globoke

povezanosti s partnerjem. 
Na osebo, ki jo ljubijo, se zelo navežejo. 

Njihove vezi so tako tesne, da se pogosto bojijo, da 
bi ljubljeno osebo izgubili. 

Takrat postanejo ljubosumni in posesivni. 
Kadar se od ljubljene osebe ločijo, se pogosto želijo
maščevati za vse muke, ki so jih ob ločitvi pretrpeli. 

V ljubezni si želijo globoko pripadnega, a nekoliko
skrivnostnega partnerja, ki ga lahko počasi

odkrivajo



Venera v Strelcu

Z Venero v Strelcu ste prefinjeno bitje in imate
negovano miselnost z zvišano moč fantazije in veliko

intuicije. 
Občasno ste lahko velikodušni, ampak tudi zelo
ponosni, imate veliko samozavest in ste strastni, 

vendar pa niste sposobno naredite nekaj, kar bi bilo
nečastno. 

Ste ljubitelj športa in rekreacije.

Ljudje z Venero v znamenju Strelca so zabavni, 
ljubeznivi in odprti za nove pustolovščine in nove

izkušnje. Zelo uživajo v spoznavanju novih svetov, ki
jih predstavljajo potovanja in nova spoznanja. 

Pogosto se zaljubijo v tujca, profesorja, duhovnika in 
podobno, saj jih privlačijo vsi tisti, ki so drugačni od 

njih. Ne morejo živeti enoličnega in varnega življenja, 
zato se izogibajo zelo čustvenih ali posesivnih ljudi. So 
večni optimisti, ki tudi svojega partnerja podpirajo pri

vsem, kar želi v življenju početi. 

V ljubezni niso pretirano čustveni ali romantični, saj
prisegajo predvsem na svobodo in dogajanje



Venera v Kozorogu

Venera v Kozorogu daje vam nekaj
melanholičnega ali premišljajočega. 

Drugače ste ambiciozni in željni časti in priznanja. 
Močno stremuštvo in odpornost z občasno

zavrtostjo. 
Včasih ste nagnjeni k mračnemu duševnemu stanju.

Ljudje z Venero v znamenju kozoroga si želijo
ljubezni in pripadnosti v odnosu, vendar do drugih

delujejo tako hladni in vzvišeni, da pogosto šele po 
dolgotrajnem iskanju najdejo pravo ljubezen. 

Svojih čustev pogosto ne pokažejo in ljudje v njihovi
okolici nikoli ne morejo vedeti, kako čutijo.

Ljubijo tradicijo. Pri njih se nič ne zgodi »čez noč«. 

Zaradi svoje resnosti in zadržanosti si pogosto
izberejo starejšo osebo ali nekoga, ki deluje kot

čustveno zanesljiva oseba. 

V ljubezni iščejo predvsem varnosti in oporo



Venera v Vodnarju

Z Venero v Vodnarju ste zelo pošteni in odkriti, z 
občutkom po svobodi; nagnjeni ste k upornosti

proti vsaki obliki omejitve. 
Odpor imate tudi do slabih dejanj. 

Pokažete se miroljubni.
V umetnosti ste naklonjeni reformam. 

Od prijateljev in znancev ste deležni spoštovanja.

Ljudje z Venero v znamenju vodnarja so v ljubezni
zelo svobodni. Gibljejo se v velikih skupinah ljudi in 

imajo veliko prijateljev obeh spolov. 
Po naravi se zelo težko navežejo na ljudi in čutijo, 

da jih tesne vezi dušijo, zato se jih izogibajo. 

Pogosto je zanje bolje, da ostanejo v svobodni
zvezi, saj v resno zvezo vnašajo le nemir. 

Niso ljubosumni, niti posesivni. 
Potrebujejo partnerja, ki razume njihovo potrebo

po popolni svobodi in jih ne »priveže« nase. 
Tudi sami partnerju dopuščajo veliko mero 

svobode in neodvisnosti



Venera v Ribah

Občutki so pri vas poudarjeni, 
Vaše mišljenje je pravično, ste odkriti, prijazni in 

pametni, vendar včasih nestanovitni. 
Radi pomagate in to skoraj do požrtvovalnosti. 

Večkrat radi menjate ljubezenske partnerje, 
občasno ste lahko tudi zelo strastni in umetniško

nadarjeni.

Ljudje z Venero v znamenju rib so zaljubljeni v ideal 
ljubezni in v ljubezen samo. 

Sposobni so se popolnoma stopiti s partnerjem ter
nagonsko zaznati njegove želje in potrebe. 
Trudijo se, da bi v čim večji meri zadovoljili

partnerjeve želje in so se pripravljeni žrtvovati za 
svoj ideal. 

Sposobni so se zaljubiti v nekoga le zato, ker mu 
želijo pomagati. 

Privlačijo jih umetniki, sanjači in vsi nežni ter
občutljivi ljudje. 

S partnerjem se želijo povezati predvsem na
duhovni ravni



Venera v 1. hiši

Z Venero v prvi hiši ste na zunaj in glede vaše
olike zelo privlačni, ljubeznivi, družabni, 

zabavni, prijazni in pošteni. Ponavadi imajo
ljudje s to pozicijo Venere zelo lepo oblikovano
telo. Imate verjetno tudi velik interes za poezijo, 

glasbo, petje, ples, igranje, risanje ali sploh
umetnosti. Vsepovsod ste priljubljeni in 
človekoljubni, radi se tudi udeležite

družabnostih in zabav. Če ima Venera v tej hiši
negativne aspekte (kvadrat ali opozicije) ste

lahko tudi zelo spremenljivi in nedosledni, 
ljubosumni in pretirano pokažete svoje strasti in 

čutnost.

Ljudje z Venero v 1. hiši so običajno prijetnega
videza in vedenja. Dobro se zavedajo svoje

privlačnosti, zato so pogosto samovšečni. 
Oddajajo nek notranji magnetizem, s katerim

privlačijo ljudi. Svoje prijetne lastnosti znajo
izkoristiti za tisto, kar želijo sami doseči



Venera v 2. hiši

Če ima Venera v tej hiši pozitivne aspekte (trigon, 
konjunkcije ali sekstil) imate v življenju materialen

uspeh, posebno, če se ukvarjate z zadevami nad
katero vlada Venera / to je nakit, obleke, moda, 

kozmetika, rože, igrače, slikarske potrebščine, 
glasbila, umetnostna zgodovina ter umetniška

dejanja. 
Če ima Venera slabe aspekte od Marsa ali Jupitra

ste nagnjeni k zapravljanju in ekstravaganc – v tem
primeru denar v vaših rokah hitro izgine.

Ljudje z Venero v 2. hiši so zelo osredotočeni na
finančno in materialno plat življenja, ki jim daje

občutek varnosti. 
Zavedajo se, da morajo zanjo poskrbeti, preden se 
lahko prepustijo mnogim užitkom, ki se jim tako zelo

radi predajajo. Prisegajo na trajne vrednosti in uživajo
v dobri hrani in pijači. 

Cenijo stabilnega in urejenega partnerja ter veliko
prijetnih dotikov



Venera v 3. hiši

Z Venero v tretji hiši imate izrazit smisel za 
umetnost, ter talent kot pisatelj ali glasbenik. 

Moč duha in razuma je zelo dobro razvita. 
Splošno razpoloženje je optimistično. 

Skoraj vedno ste bolj vesele narave in imate
veliko humorja v sebi, ampak to brez sarkazma. 

Dobro se tudi razumete z bratom ali sestro. 
Na kratkih potovanjih imate uspeh.

Ljudje z Venero v 3. hiši se lepo izražajo in radi
razmišljajo o lepih stvareh. Potrebujejo prijetno in 
urejeno okolje. Radi se družijo in izmenjajo svoje

mnenje z drugimi, pri tem pa se izogibajo
nevljudnih in grobih ljudi. 

Z brati in sestrami vzdržujejo dobre in prijetne
odnose. Radi berejo, pišejo, ustvarjajo, se 
sporazumevajo in so nenehno v gibanju. 

Razveselijo jih potovanja in izleti. 
Razmišljajo o ljubezni in partnerstvu, ki je zanje še

kako pomembno



Venera v 4. hiši

če je Venera v tej hiši dobro aspektirana imate
harmonično in brezskrbno otroštvo in veselo

hišo staršev. Venera polepša tudi vaš dom in 
daje srečo ter uspeh v zrelih letih. 

Življenjska razmerja kasneje v življenju so 
brezskrbna in zavarovana.

Ljudje z Venero v 4. hiši si ustvarijo topel in 
prijeten dom. 

Imajo naraven dar za izbiro pohištva, slik in 
dekorativnih predmetov. 

Radi so v družinskem krogu in imajo pogosto
dobre odnose z domačimi, zato se doma

počutijo zelo dobro. 
Imajo dober občutek za nepremičnine in 

njihovo vrednost. 
Včasih podedujejo stanovanje ali hišo



Venera v 5. hiši

Z Venero v tej hiši ste nenavadno privlačni, 
strastni, skoraj vedno zaljubljeni in čutni. Imate

radi zabave, klepet in umetniška prireditve; 
ustvarjalno silo za različne umetnostne zvrsti. 
Če je Venera dobro aspektirana, so vaša

ljubezenska razmerja harmonična in srečna. 
Zelo vas privlači nasprotni spol. 

Pri slabih aspektih je pričakovati komplikacije z 
otroci in ljubezni, zlovoljnosti zaradi drugega

spola.

Ljudje z Venero v 5. hiši so vesele in prijetne
narave. Uživajo v druženju in zabavah. 

Pri tem nenehno oprezajo za partnerjem in se 
radi predajajo zaljubljenosti in ljubezni. 

So zelo ustvarjalni, predvsem na področju
umetnosti in na vseh področjih, ki so povezana

z lepoto. 
Zelo dobro znajo z otroki, s katerimi lahko

skupaj ustvarijo prave mojstrovine



Venera v 6. hiši

Z Venero v teh hiši ste pri predstojnikih in 
podrejenimi zelo priljubljeni. 

Zdravstveno stanje ni sicer vedno stanovitno
dobro, vendar glede na povprečje vseeno

zadovoljivo. Smisel imate za polepšanje in 
izrazit interes za lepe obleke ter hrano.

Ljudje z Venero v 6. hiši niso prav zelo odprti in 
radoživi, temveč prej pripravljeni na praktične

življenjske okoliščine. 
Radi delajo in drugim z veseljem pomagajo

rešiti njihov problem. 
Pogosto delajo na področju, ki ga imajo radi, 

zato so srečni pri svojem delu. 
Znajo ustvariti ozračje povezanosti in 

medsebojnega sodelovanja, zato so med 
sodelavci priljubljeni. Imajo dar za umetnost, 

zato včasih delajo v poklicih, ki zahtevajo
dobro mero ustvarjalnosti



Venera v 7. hiši

Če stoji Venera v natalni karti v sedmi hiši in če tvori z 
drugimi planeti harmoničen aspekt, je to znak da bo

zakon harmoničen in srečen. Pokaže se tudi uspeh pri
vseh zadevah, ki so povezana z javnostjo. 

Slavni umetniki, pevci, govorci in pisatelji imajo ta 
položaj lune v horoskopi. 

Tudi za družabništva je to izredno dobre položaj. 
Tak človek lahko računa z naraščanjem sredstev med 

zakonom. 
Pri neharmoničnih aspektov je ravno nasprotno.

Ljudje z Venero v 7. hiši so zaljubljeni v partnerja, 
partnerstvo in ljubezen samo. Ne želijo biti sami in se 
potrudijo, da so vedno obkroženi s prijetnimi ljudmi.
V partnerstvu so prijetni, prijazni in spravljivi, zato so 

običajno srečni. Znajo ustvariti prijetno ozračje, zato se 
ljudje v njihovi bližini počutijo prijetno. 

Potrebujejo prijetnega, šarmantnega, družabnega in 
ljubečega partnerja



Venera v 8. hiši

Če imate Venero v 8. hiši lahko pričakujete
dobiček v zakonu ali zaradi dediščine. Obeta
se vam miren in blaga smrt. Če ima Venera tu

slabe aspekte se vam obetajo spori zaradi
dediščine ali v zvezi z zapravljivim zakonskim

partnerjem .

Ljudje z Venero v 8. hiši so strastni. Pogosto se 
zapletejo v burna razmerja in včasih celo

nevarne okoliščine. Ko ljubijo, so popolnoma
predani. Gorje, če jih partner prevara ali

razočara, saj so sposobni velikega ljubosumja
in maščevalnosti. Pogosto jih zanimajo okultne

vede, ki jih popolnoma vsrkajo. 
V življenju doživljajo mnoge spremembe in so 

tesno povezani s partnerjevim denarjem ali
denarjem drugih ljudi

•



Venera v 9. hiši

Z Venero v 9. hiša imate ljubezen do umetnosti in 
glasbe, sploh da vsega zvišanega in lepega; 

talent za znanost, nad katero vlada Venera in k 
pisanju. Po karakterju ste vedno pripravljeni

pomagati. Talent imate za tuje jezike, tuje kulture
in značaje in izredno kultiviran način izražanja. V 

zvezi z večjimi potovanji oz. v tujini se vam obetajo
možnosti uspeha Slab položaj Venera kaže nato, 
da si delate upanje in želje ki pa ostanejo skoraj

vedno neuresničene, ker so z uresničevanjem
povezane veliko težav.

Ljudje z Venero v 9. hiši so zaljubljeni v potovanja
in spoznavanje vsega še nepoznanega. Privlačijo

jih tujci, tuji kraji, daljne zgodbe in tuje stvari. 
Nekateri se poročijo v tujini ali s tujcem. V ljubezni
so velikodušni in življenje zajemajo »z veliko žlico«. 
Zelo dobro se razumejo z različnimi ljudmi in zato

jih lahko uspešno povezujejo



Venera v 10. hiši

Dobro aspektirana Venera v tej hiši je najboljši znak za 
uspeh in bogato življenje. Venera vas tu pripelje do 
sreče, blaginje in do ugodnih finančnih razmer, ter s 

pomočjo zakona k uglednemu družabnemu položaju. 
Uspeh imate tudi v ljubezenskih zadevah in v 

umetniških poklicih, kakor tudi z ukvarjanjem z modo 
kozmetiko, telesno kulturo, pravnimi zadevami, 
fotoreportažo, risanjem, dekoracijo ali notranjo

arhitekturo. Da boste dobili javno priznanje je zelo
verjetno. Neugodno aspektirana Venera prenese

sicer tudi uspeh, vendar pa bo ta nepomembna ali
kratkotrajna.

Ljudje z Venero v 10. hiši se odločijo za delovanje na
področju, povezanem z lepoto. So družabni in prijetni, 

zato so pri svojem poklicnem uveljavljanju popularni. 
Radi sodelujejo z drugimi in imajo sposobnosti za 

pomiritev nesoglasij. So odlični diplomati, saj vedno in 
v vsaki situaciji poskušajo delovati v prid dogovora, ki
ustreza vsem vpletenim. Zaradi svojega umetniškega
daru so lahko uspešni tudi na področju umetniškega

ustvarjanja



Venera v 11. hiši

Venera v 11. hiši prinaša veliko prijateljev in 
znancev in njihovo pomoč ter protekcijo, 

ugodne zveze in zakon. 
Če pa ima slabe aspekte vas bodo prijatelji in 

znanci izkoriščali in ogoljufali.

Ljudje z Venero v 11. hiši so najsrečnejši v družbi
prijateljev in znancev. 

Radi se zabavajo. Lahko računajo na podporo
žensk, sploh prijateljic ali starejše sestre. 

V ljubezni doživljajo vznemirjenje in pogosto
nepredvidene dogodke, ki popolnoma

spremenijo prvotno začrtano smer. 
Potrebujejo partnerja svobodnih nadzorov. 

Radi sodelujejo pri projektih v skupini podobno
mislečih ljudi



Venera v 12. hiši

Če ima Venera v 12. hiši slabe aspekte imate veliko
nasprotnikov in sovražnikov. Nagnjenost k tajnimi

ljubezenskimi aferami, ste nezvesti, ljubosumni, 
imate moralne konflikte ali nagnjenost k 

preverznosti. Dobri aspekti tu k Venera pa kažejo na
strmenju k izravnavi, harmoniji, ter notranjemu

ravnovesju. Vse moči so usmerjeni k premostitvi
nasprotij. Nagnjeni ste lahko k dejavnostim, ki imajo
le malo stika z javnostjo (sanatorij, zaprtega tipa hiš

ali ustanov, bolnice, internati, dobrodelne ustanove
ali vzgojne ustanove).

Ljudje z Venero v 12. hiši so zelo nežni in sočutni. Zelo
jih prizadene krivica, ki se godi po svetu. Radi so 

sami s seboj in se prepuščajo sanjarjenju o idealni
ljubezni. Pogosto se zaljubijo v nekoga, ki je zanje

»neprimeren«. Pri tem gre lahko za poročeno osebo
ali za nekoga, ki je v bolnišnici, v zaporu ipd. Le 

redko najdejo pravo ljubezen. Pogosto ne pokažejo
svojih čustev, pač pa ljubijo tiho in zadržano. 

V ljubezni so pogosto zelo razočarani




