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9 & 11. hiša



meditacija osvobajanja iz Atlantide 



VIŠJA PERSPEKTIVA ŽIVLJENJA
- VIŠJA ZAVEST -

UČITELJI
povezava z božanskostjo

9. hiša =  
strelčeva hiša, ki ji vlada Jupiter

DUHOVNA SKUPNOST
- UPANJE, ŽELJE

okoliščine izven kontrole
ljubezen, ki jo prejemamo

◦ + 11. hiša = 
◦ vodnarjeva hiša, ki ji vlada Uran



1. Kje so vaše sposobnosti videnja skozi čas?

2. Kaj ste kot Duša prišli narediti za človeštvo? 

3. Kakšna je vloga vašega Urana v vašem življenju?

4. Na kaj se vse vežejo vaše nadčutne zaznave in kje jih lahko največ doživljate?

5. Kakšna je Dušna dolgoročna vizija iz Svetlobnih energij sodelovanja?



9. hiša = strelčeva hiša, ki ji vlada Jupiter

Predstavlja super-ego - ideale in vizije, nadgradnjo znanja, 
ki smo ga pridobili v življenju, potovanja,  tudi duhovno raziskovanje. 
Kaze, na katerem področju in na kaksen način se bomo posvetili ideji
in izpolnitvi, ki jo hočemo uresničiti v življenju.

Predstavlja zanimanje za znanost, filozofijo, psihologijo, tuje (daljne) dežele
in njihove kulture, ukvarjanje z etiko, estetiko, moralo in pravom.



Miselna preiskava
Zavednost kozmosa.
Religija. Zakon.
Potovanja&preiskovanja.
Potovanja.
Širjenje horizontov
Filozofija.
Izdajanje knjig.
Visoko učenje.
Tuje dežele.
Višji um.
Izziv je razširiti sebe in spoznati
nekoga višje potenciale.
Širitev.



11. hiša = vodnarjeva hiša, ki ji vlada Uran

Predstavlja dojemanje prijateljstva in stališče do prijateljstva, 
naše prijatelje in znance, družabno življenje. 

Odnose, ki niso le čustvene narave. 
Predstavlja naše cilje, naše sodelovanje v organizacijah,
način našega vključevanja v skupine, naše humanitarne interese, 
klube, institucije in organizacije, ki jim pripadamo.



Prijatelji in skupine
Kolektivne skupine.
Skupinska kreativnost.
Prijatelji.
Upanja in želje.
Ekipa. Klubi.
Organizacije.
Poznanstvo in kontakti.
Zveza / omrežje
Izziv je ustanoviti odnos s skupino zavestno in prispevati
svoje k izboljševanju.



9. hiša = 
IZRAŽANJE 

INDIVIDUALNE 
NARAVE

11. hiša = 
KOMUNICIRANJE



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 9 & 11. hišo?



JANG PLANETI 
SONCE
MERKUR
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
ČRNA LUNA
PLUTON
JUŽNI VOZEL 

JIN PLANETI 
LUNA

VENERA
NEPTUN

KIRON 
TOČKA SREČE

SEVERNI VOZEL
CERES
JUNO

PALLAS
VESTA 





meditacija Spoznanja



predstavlja svetovne uspehe in je tudi povezana s fizičnim telesom in
zdravjem. To je lahko znak za kariero ali poklic. 
Pogoji in postavitev vladajočega planeta »Točke sreče« 
(to je vladar znaka, v katerem se nahaja točka sreče) je pomemben dejavnik. 
Svetovni uspeh in blaginja so povezane s »Točko sreče« in oba, njen znak in postavitev hiše
sugerirajo prirojene sposobnosti in talente - področja življenja in kvalitete, ki so izraženi naravno.

Znak v katerem je Točka sreče označuje najboljši pristop pri teh prizadevanjih, kot je nakazano z
lokacijo hiše. Znak, v katerem je naša natalna Točka sreče predstavlja lastnosti, ki nam, če se 
razvijejo, prinašajo koristi in srečo. Ključ za dostop do Točke sreče je negovanje le-te. 
Negovati moramo lastnosti in se učiti značilnosti hiše, kjer se točka sreče nahaja, da bomo imeli
dostop do njenih koristi.
Sreča nakazana s to točko ni nujno materialistična ali celo otipljiva, čeprav je lahko. To je odvisno
od lokacije znaka in hiše Točke sreče. Koristi so lahko na fizični, intelektualni, čustveni in / ali
duhovni ravni izkušenj. V vseh primerih je to skozi negovanje in izražanje te točke, kjer bo oseba
izkusila harmonijo in občutek dobrega počutja.

Part of Fortune – »točka sreče«



OVEN
Radost in srečo vam prinese povezanost s svojo življenjsko energijo in delujete z lastnim
pogonom. Vsi cilji in želje se bodo izpolnili z direktno uporabo svoje volje in moči, zato se podajte
aktivno v področje, kjer je vaša Točka Sreče.

BIK
Radost in sreča vam bo sledila, ko boste imeli zgrajene trdne temelje. Pri tem se prepustite silam
narave, kar vam bo prineslo mir.

DVOJČEK
Vaša največja sreča in blagostanje se bo našlo skozi učenje in komunikacijo. Življenje v sedanjosti
trenutnega okolja je ključ do izpolnitve, zato ne bežite v ideje, soočite se s sedanjostjo in okoljem.

RAK
Sreča in radost vam bo sledila skozi negovanje sebe in drugih. Prav tako boste izkusili radost s
procesom rojstva, zato vas otroci in družina izpolnjujejo in prinašajo srečo v življenje.

Točka sreče v znamenjih:



LEV
Življenje kot sijajen primer drugim, vam prinaša izpolnitev in podporo sreče za Življenje. Prav tako
boste občutili radost kadarkoli boste dosegli moč in čast. Izogibajte se zmedi in raztresenosti, ki
vam jemlje ta zagon in podporo točke sreče.

DEVICA
Vaša največja sreča in podpora vas čaka v organiziranju in čiščenju. Za vas je služenje
enakovredno sreči in obilju na Zemlji.

TEHTNICA
Srečo boste izkusili vedno, ko boste ustvarili občutek harmonije in pravega človeškega odnosa. 
Vašo izpolnitev bo spremljal občutek pripadnosti in blagostanje se bo ob teh občutkih širilo.

ŠKORPIJON
Za vas je regeneracija telesa in lastnih energij enakovredna sreči. K temu vas vodi pogum in
transformacija energij v drugih, kar vam pomaga pri vaši lastni izpolnitvi v življenju.

Točka sreče v znamenjih:



STRELEC
Ko živite življenje v polnosti, takrat doživljate pravo blagostanje. Sreča se vam pojavlja v izkušanju
svobode in novih avantur, ki vam dajejo krila v vsakdanjem življenju.

KOZOROG
Srečo izkušate z izgradnjo trdnega občutka lastne notranje vrednosti. Včasih se vam ta izpolnitev
preloži na kasnejše obdobje v življenju, saj je dobro, da najprej obvladate svojo čustveno
nesigurnost, ranljivost.

VODNAR
Svoboda in užitek sta pri vas zelo enakovredna. Vaša sreča prihaja v ekstravaganci, izstopanju iz
povprečja, zato se sprostite, da vas lahko podpre v vsakdanjem življenju.

RIBI
Duhovna zveza vam daje največjo radost življenja. Izpolnitev doživljate skozi vaše sočutno
služenje človeštvu in predanosti idejam, ki so za vas pomembne.

Točka sreče v znamenjih:



1.hiša: V življenju imate veliko priložnosti, lotevate se vsega z veliko optimizma, ki vam pomaga pri
premagovanju težav in začetnih ovir. Če se zanašate nase in svoje sposobnosti, vas točka sreče še posebej
podpre v blagostanju in sreči v življenju. Ljudje se vas na prvem srečanju razveselijo in z vami želijo
sodelovati, vas še srečevati, tako na njih vpliva vaša točka sreče v 1.hiši.

2.hiša: Vam prinaša srečo v materialni varnosti, kar vam je še posebej privlačno, saj vam še poveča osebne
sposobnosti za urejevanje in pridobivanje materialnih dobrin kot tudi prinese srečne priložnosti na tem
področju, zato lahko, da vam materialno stanje postane precej večji del vašega interesa v življenju.

3.hiša: Točka sreče tu vam prinese veliko podporo v pomoči okolice, vedno se najde kdo, ki ima rešitev za 
vas. Vi pa radi ustvarjalnost in raziskovanje prenašate na druge ljudi v svoji okolici. Radi komunicirate in če
misli ne izrazite nekomu naprej, so za vas nedokončane misli. Podporo imate v pisanju, v reklamnih
kampanijah in na kratkih potovanjih.

4.hiša: Točka sreče kaže na vaš poseben vpliv na svojo izvorno družino. Vaši starši, bratje in sestre so z 
vami pridobili na kvaliteti in če so se tega zavedali, potem ste vi odprti za blagostanje v zrelih letih, če pa se 
niso zavedali vaše prisotnosti kot sreče, pa se v vas pojavi vzgib po kompenzaciji za nezadovoljstvo v 
mladosti. Srečo imate ob zemeljskih darovih (minerali, kovine .. ) in lahko da dedujete po očetu.

Točka sreče po hišah:



5.hiša: Točka sreče vam daje podporo v ustvarjalnosti, srečo v ljubezni in pri obilici otrok, pa tudi v igrah na
srečo, zato je dobro, da kreirate svoje življenje v polnosti in se odpirate energijam točke sreče, ki vas
naredi sijoče za druge, za vas pomembne ljudi. Podporo imate kot poslanec, prinašalec nečesa
pomembnega, še posebej, če je povezano z otroci.

6.hiša: Točka sreče tukaj vam daje možnost, da doživite srečo skozi opravljanje vsakdanjih opravil, skozi
“služenje” Svetu. K temu vas odpira ljubezen do živali in verjetno imate hišne ljubljence, ki vas
osrečujejo, saj prinašajo podporo točke sreče. Sočasno ste tudi zaščiteni glede zdravja in fizičnega
počutja. Podporo vam dajejo tete in strici, da lahko uspete na vseh področjih, še posebej v zdravstvu. 

7.hiša: Točka sreče v tej hiši vam daje doživetje sreče pri navezavi stikov, sreče v partnerstvih in ugodnih
poslih. Tako dajete in sprejemate z enakim veseljem. Energije k vam vodijo dobre ljudi, srčne in srečne,
ki vas znajo ceniti.

8.hiša: Točka sreče tukaj kaže na možnost dedovanja, daje vam pomoč in podporo pri nadzoru močnih
čustev ter k vam vabi dobre energije, ki vas podprejo v življenju, če sledite iskreno in čisto svojim najvišjim
idejam.

Točka sreče po hišah:



9.hiša: Točka sreče tukaj vam daje neko posebno filozofijo, srečo na potovanjih, tujini, stiki s tujci. Tako na
potovanjih močno začutite svoje poslanstvo in dobite nove ideje, ki vam potem lahko služijo še več let.
Srečo imate tudi z izumi, izobraževanji in v knjigah.

10.hiša: Točka sreče tukaj, vas vabi, da prerastete podrejenost avtoritativnim osebam iz mladosti, saj vas
energije postavljajo kot glavno avtoriteto v okolici. Če ne premagate mladostniškega okvirja, se potem
ta energija ne okrepi in ste nesrečni, ker morate slediti drugim. Prinaša pa vam dobiček, čast in
napredovanje.

11.hiša: Točka sreče tukaj pride do polnega izraza, ko se posvetite nekemu višjemu univerzalnemu cilju in 
se odločite, da svoje nadarjenosti delite z drugimi za dobrobit človeštva. Srečo vam prinašajo tudi ljudje,
ki jih pravočasno srečate na pravih mestih in vas povzdignejo, saj so običajno na pomembnih mestih v
smeri, kamor se mora razvijati vaše Življenje in vašega Najvišjega vidika.

12.hiša: Točka sreče tukaj prinaša dar za prerokovanje, misticizem. V vas je lahko združena domišljija, 
iluzija in misticizem. Lahko pa vam to prinaša tudi nemir v zunanjem svetu, saj vas energije močno vodijo v 
vašo notranjost in so vse pretirane aktivnosti navzven motnja za vaše sprejemanje sreče.

Točka sreče po hišah:







Uran v Ovnu

Ta pozicija v Urana pokaže izrazito sposobnost delovanje možganov. 
Človek je impulziven, nemiren rad priganja in nikoli mu ne zmanjka
idej kako bi dosegel cilj, zelo je neodvisen, ljubi prostost, ampak
manjka mu takt, ker ni preveč zadržan, zaradi tega večkrat
nezavestno lahko nekoga rani. 
Pokaže, da ima nenavadno, bliskovit energijo na voljo, da lahko
hitro dojame in je ljubitelj Reform,

Ljudje z Uranom v znamenju Ovna so zelo samostojni, uporniški in 
se zanašajo le nase. So nestrpni, prepirljivi in pogosto delujejo »z 
glavo skozi zid«. Na svojem področju so začetniki. (npr. rock 'n' roll)



Uran v Biku

Uran v Biku ima močno intuicijo, mirno odločnost, je vztrajen, in 
se trdno drži mnenja, ki ga je enkrat prevzel. Svoje cilje strastno
zasleduje, dokler mu te ne uspejo, Je lahko originalen in pri
zasluženju denarja je zelo spreten. 
Če ima negativne aspekte (kvadrat,opozicija) je nezaupljiv, ter
ljubosumen, rad ima tveganja, pri tem včasih stavi vse na eno
karto.

Ljudje z Uranom v znamenju Bika so zelo praktični in prizemljeni. 
So čutni in romantični, a tudi uporniki proti omejitvam, 
predvsem v seksualnosti. Zaradi svoje praktične narave so tisti, 
ki so začeli z izboljšavami in z množično predstavitvijo, npr. 
gospodinjskih aparatov



Uran v Dvojčku

Človek z Uranom v Dvojčku je originalen, intuitiven, znanstven (s 
posebnim interesom za eksakten znanosti, iznajdljiv, je 
naklonjen ne vsakdanjem ukvarjanjem, črna umetnost, hitro
dojame, zna dobro organizirati in je skokovit. 
Če ima negativne aspekte (kvadrat,opozicija) je ekscentričen in 
je ljubitelj nenavadnih pojavov.

Ljudje z Uranom v znamenju Dvojčka so zelo nemirni. 
Njihove zamisli so napredne in ustvarjalne. 
Zaradi svoje radovednosti spadajo med večne študente. 
Nekateri med njimi dosežejo zelo visoko izobrazbo



Uran v Raku

Tak človek se hitro razburi, nestrpen, zlahka emocionalno bitje, 
hitro spreminja domisleke, ima potovalni nagon, ker ga vleče v 
tujino. 
Pri negativnih aspektih (kvadrat,opozicija) se bi rad čim prej rešil
doma, staršev in je neubogljiv in uporen.

Ljudje z Uranom v znamenju Raka se srečajo s problemi v 
družini, saj čutijo, da jih čustveno navezanost na dom in 
družino, utesnjuje. Zato bežijo iz oklepa varnega doma. 
Zaradi nezadovoljstva je med njimi ločitev precej pogosta. 
Zaradi svoje naravnanosti je to generacija, ki je izumila
kontracepcijske tablete



Uran v Levu

Tak človek je zelo odločen, izreden ljubitelj svobode in 
neodvisnosti, nasprotuje vsem konvencionalnim, naklonjen je 
ljubezen, podjeten, hraber, rad ima tveganja.
V ljubezni ni preveč zanesljiv, bolj je pustolovski in razbrzdan,

Ljudje z Uranom v znamenju Leva se hitro uprejo proti kakršni
koli obliki nasilja ali zatiranja. 
So tisti, ki ne prenesejo avtoritete in »trde roke«. 
Prvi zahtevajo svobodo za vse in se hitro uprejo kakršnim koli
načinom zatiranja ljudi



Uran v Devici

Misli so prefinjene, vendar je bistroumen in originalen z 
interesom za znanost in tehniko, izrazit smisel za posel, 
intuitivni občutke, kdajpakdaj nezadovoljiva ambicioznost. 
Pri negativnih aspektih (kvadrat,opozicija) rad tuhta, večkrat
daje neprimerno kritiko, je netaktno odprt, nezadovoljen
sam s sabo.

Ljudje z Uranom v znamenju Device so zanimiva mešanica
dveh skrajnosti. 
Nekateri so pravi uporniki in zelo predani svojemu
raziskovanju praktičnih izboljšav na skoraj vsakem področju
družbenega življenja (v medicini, izobraževanju, 
vsakodnevnem življenju). 
Drugi so previdni in prisegajo na starokopitne metode, s 
katerimi želijo zagotoviti več reda in morale v družbi



Uran v Tehtnici

Človek hitro dojema, ima živ predstavni svet, nenavadne
literarne ali umetniške sposobnosti. Po naravi je zelo
privlačen, inspiracija zmožnost se vživeti v drugega, strmi
k reformam v javnosti. 
Pri negativnih aspektih (kvadrat, opozicija) pretirana
impulzivnost in trdoglav, nenavadne poglede na zakon in 
primanjkuje mu sposobnost se prilagoditi. Je tudi zelo
razdražljiv.

Ljudje z Uranom v znamenju Tehtnice si prizadevajo za 
drugačne odnose v partnerstvu in družini. Verjamejo, da 
bi morali biti odnosi bolj odprti, prijateljski in manj
omejeni. Zagovarjajo oblike partnerstva, ki posamezniku
omogočajo veliko večjo svobodo



Uran v Škorpijonu

Tak človek je vztrajen, potrpežljiv, odločen, ima močno
voljo ter ne odstopi zlahka od načrtov. Ostre misli, 
neustrašen in hitro dojame bistvo probleme ter
postavljene naloge. Je bolj resne narave in pogosto
zatopljen, sposobnost za znanstvene vede, 
konstruktivna spretnost, ljubezen do nenavadnega. 
Pri manj dobrih aspektih (kvadrat,opozicija) je ta človek
bolj uporniški in agresivne narave, obstaja možnost, da 
se spravi v nevarnost zaradi nepremišljenega ali
brezobzirnosti .

Ljudje z Uranom v znamenju Škorpijona se osredotočijo
na seksualnost, smrt in preobrazbo. Radi preizkušajo
nove zamisli na področju seksualnosti, v kateri so bolj
svobodni in odprti kot večina drugih generacij. 
Spremlja jih velika čustvena napetost, ki lahko vodi tudi
v zamegljeno presojo in nasilje.



Uran v Strelcu

Njegov predstavni svet je zelo živahen, ima intuitivne
sposobnosti, zase si želi etičen razvoju k višjemu, ima
nadarjenost k domiselnosti. 
Pri negativnih aspektih je zadrt, ima čudne ideje, se 
bori za tradicijo in konvencije, ne verjame zlahka
zakonitostim in zdi se, da ima ekscentričen in zmeden
um.

Ljudje z Uranom v znamenju strelca so veliki
optimisti, ki z velikim zaupanjem raziskujejo vse, kar
se je še prejšnji generaciji zdelo preveč oddaljeno ali
nemogoče. Osredotočijo se na raziskovanje vesolja in 
še neodkritih nebesnih teles. V svojih prizadevanjih
po odkrivanju so nepremagljivo navdušeni



Uran v Kozorogu

Tak človek ima izrazit občutek za odgovornost. Pri poslih
vedno išče nova pota in metode. Je ambiciozen ter
podjeten in vztrajen. Željo ima, da bi ga opazili v javnosti, 
zato jih je veliko v državni službi, kjer iščejo odgovornost
in prevzem čim več avtoritete. Vendar so nekateri tudi
precej neuklonljivi. Vsi pa imajo tehnične sposobnosti in 
če ne to pa interese zato. 
Če ima tak človek z Uranom v Kozorogu negativne
aspekte je precej gospodovalen in ima uničevalski bes, 
poleg tega je samovoljen in s starši se ne razume preveč
dobro. V službi pogosto naleti na težave.

Ljudje z Uranom v znamenju Kozoroga posegajo v 
ureditev države, vlade, poslovanja in vseh organizacij, 
katerih delovanje vpliva na množice ljudi. Želijo izboljšati
blagostanje ljudi, zmanjšanje trošenje države in večjo
učinkovitost porabljenih sredstev davkoplačevalcev



Uran v Vodnarju

Človek z Uranom v vodnarju je bolj bistven, je intuitiven, 
originalen in ima rad svobodo ter neodvisnost, tako tudi pri
čutu, misli in dejanju. Omeniti je potrebno njegove
konstruktivne oz ustvarjalne in graditeljske sposobnosti. 
Načeloma kaže lahko dojemanje, zelo dobro se zna vse
zapomniti, umsko zelo spreten človek (če zna um 
uporabljati). Predvsem pa se zdi, da ima posebno srečo
kadar delo v skupini z več osebam. 
Pri negativnih aspektih mu manjka sposobnost uporabiti
svoje možgane čeprav ima dober namen in se trudi , da bi 
dosegel jasnost, preglednost, znal logično razmišljati ter da 
bi se zavedal svojih ciljev.

Ljudje z Uranom v znamenju vodnarja so izjemno prodorni
in inovativni znanstveniki, ki si prizadevajo za hitrejši razvoj
novih tehnologij, ki naj olajšajo življenje. Njihove raziskave
niso več osamljeni poskusi, pač pa se združujejo po vsem
svetu



Uran v Ribi

Človek z Uranom v Ribi ima ljubezen do okultnega in 
je ljubitelj mističnega in nenavadnih pojavov. Njegov
svet je polno sanj in skrivnostnih prizadevanj. Svojih
moči se ponavadi podzavestno zaveda. 
Pri negativnih aspektih mu lahko primanjkuje
sposobnost, bolj je površen in nestalen pri
razmišljanju, nagnjenosti k skrivnostnim dejanjem. 
Pogosto meni, da ga nihče ne razume, rad fantazira
ali pa pade v sanjarjenje in prevelikim entuziazmom. 
Morala je vprašljiva, opaziti je tudi zmanjšana
sposobnost se upreti nasprotovanj.

Ljudje z Uranom v znamenju Ribi se osredotočijo
predvsem na svoje ustvarjalne navdihe. Mnogi si
prizadevajo za hitrejši razvoj umetnosti, glasbe in 
literature. Vsi ljudje ne morejo razumeti njihove
ustvarjalnosti, zato bodo mnoga njihova dela prejela
priznanje šele kasneje



Merlinova meditacija



meditacija osvobajanja Urana
(mikročipov, kod, pečatov ...) 



Uran v 1. hiši

Človek z Uranom v prvi hiši ima nenavaden pristop ter bizarna
nagnjenja. Človeka le s težavo razumemo, ima pa izrazit občutek za 
svobodo in neodvisnost. Konvencionalne in tradicionalne poglede mu 
niso prav nič všeč, vse bi spremenil. Ponavadi hitro dojema, razen če
ima negativne aspekte, potem so njegova čustva in misli spremenljiva, 
je bolj ekscentričen, svojeglav in trmast. 
Če se poda v nevarne skrajne primere, je njegovo dejanje nerazumno, 
ali sledi slepi vnemi se poda v hudo nevarnost. Pri nekaterih je opaziti
nasilnost. Obstaja tudi ogroženost zdravja zaradi nesreč, poškodb ali
operacij. Na intimnem področju je ljubitelj proste ljubezni, menjava
partnerjev ter k tovarištvu v zakonu ali pa se poda v nenavadna
razmerja z drugim spolom.

Ljudje z Uranom v 1. hiši so naravni uporniki. So zelo napredni in 
nepredvidljivi, zato s svojim vedenjem pogosto šokirajo okolico in ljudi
okoli sebe. Hodijo po tanki črti »med genijem in norcem«. So tisti, ki
se ne ozirajo na pravila, ki so jih postavili drugi. S svojimi naprednimi
idejami spreminjajo sebe, okolico in življenje na našem planetu
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Annie 
Besant 
Wood, 
politična
reformatorka
- borka za 
pravice
žensk, 
teozfistka in 
indijska
nacionalistka
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1847, 
Clapham, 
London, 
Anglija,
tudi Edgar 
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Uran v 2. hiši

Človek z Uranom v drugi hiši ima zelo nestalne dohodke, tako so tudi
njegove finančne razmerje nestalne. Pogosto doživlja dvige in padce na
tem področju, tako se npr pojavijo velikokrat nenadne izgube denarja, 
nato pa zopet nepričakovani prilivi denarja in dobrin. Dobiček ima največ
s ukvarjanjem s starinami ali starimi in nenavadnimi objekti. Ali se ukvarja
z pisanjem, glasbo, tehniko, šovbiznisom, filmom ali televizijo. 
Če ima tukaj negativne aspekte, so njegovi dohodki bolj negotovi. Razvije
pa sčasoma nagnjenja k tveganju, pri tem pogosto igra vse na eno karto. 
Prenagljenost ga vodi do neuspehov in udarcev v prazno, tako ni čudno, 
da doživi velikokrat krize, gre v stečaj ali pa težko preboljive udarce
usode.

Ljudje z Uranom v 2. hiši so zelo iznajdljivi pri pridobivanju denarja in 
materialnih vrednosti. Pogosto se denar pojavi ali izgine »kot strela z 
jasnega neba«. Zaslužijo lahko z novimi stvarmi, naprednimi izzumi in 
svojimi zamislimi, če so drugačne od običajno veljavnih. Njihovo
premoženje je pogosto podvrženo velikim spremembam, od »imam« do 
»nimam«.

Aleister Crowley je bil angleški okultist, 
ceremonialni magik, pesnik, slikar, pisatelj in 
prosti plezalec, rojen 12. oktobra 1875, v Royal 
Leamington Spa, Warwickshire, Združeno
kraljestvo
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Uran v 3. hiši

Človek z Uranom v tretji hiši ima originalen, iznajdljiv, domiseln um in 
sposobnost se podati v globoko mišljenje. Je velik ljubitelj okultnih ved in 
ravnanja, pri katerem upošteva koristnih idej in reforme drugih. Če ima tu
Uran pozitiven aspekt z Merkurjem je izrazito dober govornik, z Venero je 
dober glasbenik ali igralec. Opaziti je tudi skokovitost, hitro dojemljivost, 
ter dobro razsodnost. Je lahko organizacijski talent. Tak človek je 
sposoben za študij znanosti.
Če ima pa Uran tukaj negativne aspekte so njegovi načrti zmedeni in 

preveč se jih nakoplje ali od njih pričakuje. Razmišljanje je bolj nejasno in 
in ima spremenljiv značaj in nenavadne odnose do sorodnikov. Večkrat v 
življenju vrez nikakršnih prejšnjih opozoril se poda na nepričakovana in 
nenavadna potovanja. Po naravi je bolj nemiren. Nenavadne dogodke na
kratkih potovanj, s bratom ali sestro ali s sosedom.

Ljudje z Uranom v 3. hiši so pogosto zelo bistri. Če preostali dejavniki v 
rojstni karti dopuščajo, imajo prebliske genialnosti. Sposobni so razmišljati
o novih stvareh, o napredni tehnologiji in vsem, kar je »pred njihovim
časom«. Potrebujejo veliko miselne stimulacije. Zanima jih vse, kar je 
dinamično. Rutina in preproste naloge jih hitro začnejo dolgočasiti ter jih
potiskajo v uporništvo

Paramahansa Yogananda je bil indijski hindujski
menih, jogi in guru, ki je prek svoje organizacije
Self-Realization Fellowship / Yogoda Satsanga
Society of India na milijone seznanil z nauki
meditacije in kriya joge, in ki je zadnjih 32 let 
živel v Ameriki
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Uran v 4. hiši

Uran pri tem človeku stoji v četrti hiši zelo neugodno. Njegovo življenje je precej
spremenljivo. Dom je nestalen, pogosto menja svoj dom, ali pa se mu zgodi nenavadno ali
nepričakovan dogodek s straši. Eden od staršev je nestanovit ali nenavaden ali celo
nezanesljiv, poln presenečenja. Pogosto si izbere tudi napačen poklic. Oseba doma
pogosto ne najde sreče in zadovoljstvo, zato se pogosto odloči zgodaj, da zapusti dom.
Pri negativnih aspektih s Soncem ali Luno obstaja nevarnost obolenja možganov ali
nenadna smrt doma, Tak človek se nikjer ali povsod počuti doma. Njegove ideje večkrat
menja. Opaziti je tudi potovalni nagon ali hrepenenje po potovanju. Strmi k zvezam z 
nenavadnimi osebami.

Ljudje z Uranom v 4. hiši so imeli neobičajno otroštvo. Mnogi so se večkrat preselili ali
doživljali veliko sprememb v domu. Pogosto kaže na starše (ali vsaj enega od staršev), ki so 
čudni, neobičajni ali nestabilni. Lahko govori o moderno opremljenem domu ali o 
nestabilnih odnosih v času otroštva ter odraščanja. Ti ljudje pogosto odraščajo v družini z 
le enim od staršev ali pa čutijo drugega »kot da ga ni doma«. Včasih takšna postavitev kaže
na veliko več svobode in veliko manj omejitev pri vedenju, počutju in delovanju kot
zahtevajo običajne družbene norme
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Robert Allan Monroe je bil
vodja radijskih postaj, ki je 
postal znan po svojih
raziskavah spremenjene
zavesti in po ustanovitvi
Inštituta Monroe. Njegovi knjigi
Journeys Out of the Body iz
leta 1971 pripisujejo
popularizacijo izraza
"zunajtelesna izkušnja".



Uran v 5. hiši

Človek z Uranom v peti hiši ima rad skrivnostne ljubezenska
razmerja ali afere, čeprav so lahko te zelo romantična, ne 
odgovarjajo sodobnim pogledom. Ta pozicija pokaže pri ženskah
močno čutnost in strast. Pri dobrih aspektih s Soncem in Luno
imajo te ljubezenske afere idealen značaj. 
Pri negativnih aspektih (z Venero)  obstaja možnost perverznosti in 
izogibati se mora igranju na srečo in tveganja.

Ljudje z Uranom v 5. hiši so izvirni pri svojem delovanju. Radi
imajo vse napredno, novo in nepreizkušeno. Pogosto se zapletajo
v ljubezenske zgodbe in uživajo v nestabilnih odnosih. Le stežka
ostanejo ob eni osebi, saj jih zelo hitro začne dolgočasiti. So zelo
ustvarjalni in zelo nepredvidljivi. Ob dobri postavitvi in podpori
tudi drugih dejavnikov v karti si lahko obetajo kak dobitek pri igrah
na srečo Michel Foucault, francoski filozof, * 

15. oktober 1926, Poitiers, † 25. 
junij 1984, Pariz. Michel Foucault je 
eden izmed najpomembnejših
predstavnikov francoske misli
druge polovice dvajsetega stoletja.
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Uran v 6. hiši

Uran v šesti hiši je povezan s delom in zdravjem ter delovnega okolja in služenja. Lahko so 
težave v službi, posebno z veseljem in z ohranjanje delovnega mesta. Vedno potrebuje
spodbudo in zanimanje za delo, posebno s tehniko, drugače je nezadovoljen. To se izraža
lahko že v otroštvu v obliki pomanjkanja koncentracije ali koncentriranega dela, ker se mu 
zdi da trati čas, ko bi lahko počel toliko zanimiv stvari v tem času. Pri delu potrebuje
svobodo in mir, doseže pa tudi visok položaj, kjer nadzoruje druge. Naučiti se mora, kako
se najbolj koncentrirati, da bi lahko svoje možgane uporabljaj na najbolj koristen način, ker
drugače je ogromno idej od katerih le malo uresniči. Najraje dela v sodobni tehnologiji, 
znanstvenih področji ali v zvezi z računalniki. Načeloma kaže položaj Urana, na
zdravstveno stanje, ki se pogosto menjava, večinoma je razlog, da potrebuje tak človek
zelo veliko stimulacije pri delu in nihanje lastne energije. Lahko se pojavi nenadoma resna
bolezen, ki povzroči nezmožnost dela, kar lahko deluje kot sila po življenjski spremembi v 
pozitivno smer v obliki terapije. Iz tega bi lahko sledila želja po preučevanju te bolezni ali
celo želja, da bi znali sami zdraviti.

Ljudje z Uranom v 6. hiši so neobičajni in se radi lotijo neobičajnih nalog. Ne prenesejo
ustaljenih delovnih postopkov. Pogosto se ne počutijo dobro v skupini ali v podrejenem
položaju, zato se odločijo za samostojno pot. Ob dobri postavitvi so lahko zelo uspešni v 
poklicih, ki zahtevajo hitro delovanje in nov pristop (gasilci, reševalci, policisti,…). Uspešni
so lahko na področju alternativne medicine ali pri delovanju v vejah medicine, ki so 
popolnoma nove in povezane z novimi tehnologijami

Richard Wilhelm je bil nemški
sinolog, teolog in misijonar. Na 
Kitajskem je živel 25 let, tekoče
govoril govorjeno in pisno
kitajščino ter vzljubil in 
občudoval Kitajce
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Uran v 7. hiši

Uran v 7. hiši deluje včasih neugodno. Ali zveze niso trajne, ali se človek
prenaglo odloča za partnerstvo ali stalno vezo in kasneje ugotovi, d ga
partner ne zadovolji, ali se izbere ekscentričen, nezanesljive osebe, na katere
se ne more zanesti ali pa v pozitivnem smislu lahko dobi partnerja, ki je 
dobesedno genialen oz izredno bister. 
Medtem ko se velika skupin z Uranom loči in nato sklene, da bodo živeli
svobodno in neodvisno , se drugi ujemajo če imajo sličen značaj kot človek z 
Uranom; če ljubijo bolj neodvisen odnos ali pa v obliki prijateljstva. Ni pa 
nujno, v nekaterih primerih so pokazatelji nenavadnih in nepričakovanih
sprememb partnerja, ali izguba partnerja.

Ljudje z Uranom v 7. hiši imajo pogosto probleme v odnosih. Partnerstvo si
predstavljajo drugače kot večina drugih ljudi in niso naklonjeni poroki ter
omejitvam, ki jih le-ta prinaša. Slabo se počutijo v tesnih odnosih, ki jih
čutijo omejujoče. Potrebujejo zanimivega partnerja, ki v njih stalno vzbuja
občutek nepričakovanega. Ne prenašajo omejitev, nadzora ali ljubosumja Carl Gustav Jung, švicarski zdravnik in 

psiholog, * 26. julij 1875, Kesswil, kanton
Thurgau, Švica † 6. junij 1961, Küsnacht, 
kanton Zürich.
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Uran v 8. hiši

Uran v 8 hiši daje pri pozitivnih aspektih nepričakovano korist iz
zakonskega življenja ali dedovanja. Slabi vplivi kažejo na izgube ali
nepričakovanega upada zakonskega premoženja zaradi poroke, ali zaradi
nenadnega odkritja zadolženosti partnerja. Tudi kasneje v zakonu lahko
partner doživi čez noč izgubo velike vsote denarja ali lastnine ali pa ima z 
dediščino le hude denarne težave. Včasih kaže Uran tukaj na nenadno
bolezen, ki hitro preide v nevarnosti za življenje in preživetja, obstaja tudi
možnost telesnih poškodb in nenadne smrti. Vendar se pa ta človek zelo
zanima za vse okultne vede. Uran lahko tu nakazuje tudi na nepričakovane
dogodke, pri jemanju kreditov, posojil oz v zvezi z denarjem drugih. Vedno
mora računati pri tem, da bi lahko bil žrtev nenavadnih in nepričakovanih
dogodkov, kadar si bo sposodil denar od drugih. Ker je osma hiša tudi hiša
seksualnosti mora biti previden pri intimi, ker bi lahko z njimi bili povezani
nerodni slučaji, nenavadni ali nepričakovani dogodki ali pa je ljubitelj
uživanja intimnosti v najbolj pikantnih in razburjajočih krajih.

Ljudje z Uranom v 8. hiši doživljajo življenje kot eno samo spremembo. 
Zelo so naklonjeni metafiziki in vsem skrivnostnim vedam. Odprti so do 
novih dosežkov in spoznanj. Pogosto so povezani z denarjem svojega
partnerja, pri čemer imajo inovativne zamisli, kako denar oplemenititi. Ob 
slabi postavitvi svetujem posebno pozornost, saj lahko premoženje »čez
noč izgine«. Ob dobri postavitvi so ti ljudje sposobni neverjetnega
oplemenitenja sredstev. Najpogosteje njihovo premoženje zelo niha

Earlyne Cantrell Chaney 
(1916-1997) je bila 
mistik, zdravilka, 
pisateljica in učiteljica, ki 
je napisala več kot 100 
knjig o duhovnosti in 
temah New Agea. Leta 
1951 je z možem 
Robertom soustanovila 
Astaro, neprofitno 
organizacijo, posvečeno 
raziskovanju duhovnosti.
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Uran v 9. hiši

Človek z Uranom v deveti hiši je rad neodvisen. 9. hiša simbolizira pravdo, 
tujino, odnos do tujcev, visoko izobraževanje, akademske znanosti in vero. 
Na enem ali več teh področji človek vedno doživlja nenavadne in 
nepričakovane dogodivščine. Imajo visoko intuicijo in željo po etnični višjem
razvoju, mislijo napredno, včasih se sami učijo in nimajo obstanka na
univerzah, ali izobraževalnih enotah, ker jim ne zadostuje snov, ki jo tam 
slišijo, ali pa menjajo pogosto študijsko smer, da bi iskali svojo znanost. So 
zelo iznajdljivi in podjetni. Pri veri iščejo svojega boga, in se zdi kot da jih
nobena vera ne zadovolji, včasih poskušajo več ver. Lahko da nenadoma
spoznajo, da nobena vera za njih ni prava, ali pa se jim pripetijo nenavadni
dogodki v zvezi z vero, pri pravnih zadevah, ali v tujini pz, s tujci ali med 
izobraževanjem.

Ljudje z Uranom v 9. hiši radi študirajo nekaj, kar je napredno in pred
njihovim časom. Razumejo veliko različnih zamisli. Na religijo in Boga imajo
zelo neobičajne poglede, pogosto v nasprotju z večino ljudi v svoji okolici. V 
času študija so mnogi poznani kot »borci za pravico« ali kot največji uporniki. 
Radi imajo potovanja v tuje kraje, za katera se odločijo v zadnjem trenutku in 
odpotujejo z letalom ali vlakom. Na potovanjih se srečajo z nepričakovanimi
okoliščinami

Jiddu Krišnamurti, indijski filozof, pisatelj, 
pedagog in duhovni učitelj. Wikipedija
Datum rojstva: 12. maj 1895, Madanapalle, 
Indija
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Uran v 10. hiši

Tak človek gre svoja pota, ne gleda ne na levo ne na desno, ne daje veliko na mnenje
drugih. Ima zelo razgibano življenje Pri dobrih aspektih vseeno napredujejo čeprav imajo
ovire, lahko tudi dosežejo ugledno stanje, ali pa postanejo pionirji nove smeri. Ponavadi se 
postavijo nenavadne cilje katere doseže z ambicioznost. Včasih neuklonljiv, vendar ima
tehnične spretnosti, izumiteljske sposobnosti in je nagnjen k nenavadnostim in 
originalnim. Ta položaj ima upoštevanja vreden učinek na pot usode Nikoli ne bo potekalo
življenje enolično, vedno mora ta človek pričakovati, da bo imel v življenju nepričakovano
prelomnice, nenadoma se bo soočal z dogodki, ki bodo vplivali na njegovo življenje. Tisti
domnevna naključja so tipična za Urana. 
Veliko imenitnih oseb je imelo Urana v tem položaju, npr. Karl Marx, Lenin, Albert Einstein, 
Friedrich Nietzsche, Aleksander Veliki, Pius XII, Eleonora Duse, Benito Mussolini. Uran je 
torej lahko pokazatelj uspeha kot izumitelj, Tehnik, inženir, raziskovalec, psihoanalitik, 
zdravnik, proizvajalec, ali pa nekdo iz panoge filma ali televizije. 
Če ima Uran tu negativne aspekte ima ta človek kljub trudu le malo uspeha, v bistvu
zgrešeno življenje, ki je lahko polno konfliktov, prepirov, nenehno menjanje služb in 
nagnjenost da se upira obstoječim nazorom, katerim se upira

Ljudje z Uranom v 10. hiši so poznani po svojem uporništvu in drugačnosti. Njihova
poklicna pot je povezana z neobičajnimi dogajanji in neobičajnimi dosežki. Nekateri so 
priznani kot geniji. Pogosto delujejo samostojno, kot izumitelji ali podjetniki, saj se težko
prilagodijo klasični hierarhiji v »običajnih« podjetjih. V karieri doživljajo nenadne
spremembe

Ram Dass, znan tudi kot Baba Ram 
Dass, je bil ameriški duhovni učitelj, 
guru sodobne joge, psiholog in avtor. 
Njegova uspešnica iz leta 1971 Be 
Here Now, ki so jo številni recenzenti
opisali kot "semensko", je pomagala
popularizirati vzhodnjaško duhovnost
in jogo na Zahodu.
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Uran v 11. hiši

Oseba ki ima Urana v enajsti hiši ima lahko nekaj težav s prijatelji, ali so 
nezanesljivi, ali igrajo prijateljstvo, da bi lahko imelo od zveze korist, ali so na
nek način nenavadni in nepreračunljivi, ali nezanesljivi. Večkrat se zgodi tudi, da 
prijateljstva ne trajajo dolgo, obrazi teh, ki jih ta človek imenuje prijatelje se 
nenehno spreminjajo. Pri pozitivnih aspektih lahko pokaže tudi lepa doživetja s 
prijatelji, ki jih spoznamo v nenavadnih situacijah, ki pomagajo pri uresničitvi
želja. Včasih pa pokaže nenavadnega človeka, ki priskoči na pomoč, ko je to 
najmanj pričakovali, ali ko je človek v nevarnosti ( v smislu zadnji hip).
Pri negativnih aspektih so zgoraj omenjene negativne vplive še posebej jasne, 
paziti mora, da ga ti ne ogoljufajo. Paziti bi moral tudi na to kako sklepa
prijateljstva, da niso te zveze prenaglo sklenjeni kontakti z nenavadnimi
osebami.

Ljudje z Uranom v 11. hiši imajo veliko prijateljev in znancev ter se radi
pridružijo različnim organizacijam. Prav pogosto jih boste našli v družbi
izumiteljev in drugih naprednih ljudi. Po naravi so zelo humani, zato se 
pridružijo človekoljubnim organizacijam. Imajo neobičajne prijatelje in znance. 
Nekateri si izberejo ljubimca med prijatelji, vendar se takšna veza pogosto
konča prav tako hitro kot se je začela

Max Heindel je bil dansko
ameriški krščanski okultist, 
astrolog in mistik, roj. 23.6.
1865 Aarhus, Danska
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Uran v 12. hiši

Uran v 12. hiši kaže le pri dobrih aspektih na uspeh v zvezi z 
bolnicami, sanatorij, zapori, internati, socialna službami. 
Če ima Uran negativne aspekte se ta človek mora telo boriti
v svojem življenju za obstoj ima kup tajnih sovražnikov in se 
od doma ali domovini odtuji. Na svoji poti se srečuje z 
neštetimi omejitvami nevarnostmi ali celo odvzem
prostosti ali življenje v zaporu.

Ljudje z Uranom v 12. hiši v sebi nosijo seme genialnosti. 
Hodijo po tanki črti med genijem in norcem. Drugi jih
pogosto ne razumejo, zato se umikajo v lasten notranji
svet. Mnogi svoje zamisli raje zadržijo zase, da se drugi ne 
bi norčevali iz njih

12 / v ovnu

Martin Luther King 
Jr. (roj. Michael 
King Jr.; Januar
15, 1929 – April 4, 
1968) je bil prvi
ameriškibaptistični
minister in aktivist, 
eden najbolj
pomembnih
voditeljev gibanja
za človeške
pravice od 1955 
do 1968, ko so ga
ubili.  
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