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Zaslužena modrost

Način druhovnega delovanja, 
ki prinaša fizično dobrobit. 

Samovrednotenje

Svoboda

Notranje in zunanje rezerve

talenti 



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.
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ZNAMENJA  /   KARAKTERJI PLANETI  / KVALITETE

oven
bik
dvojčka
rak
lev
devica
tehtnica
škorpijon
strelec
kozorog
vodnar
ribi

INICIATOR
VZDRŽEVALEC
SPRAŠEVALEC
NEGOVALEC
LOJALNEŽ
UREJEVALEC
SODNIK
POSPEŠEVALEC
AVANTURIST
PRAKTIK
REFORMER
VIZIONAR

SONCE
LUNA
MERKUR
VENERA

MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN
PLUTON

E

EGO, JAZ, NORANJA MOČ
PODZAVESTNI JAZ, NAVADE
KOMUNIKACIJA, INTELEKT
IZRAŽANJE ČUSTEV, LJUBEZEN, 
CENITI NEKAJ, UMETNOST

FIZIČNA MOČ, PREPRIČANOST, JEZA

FILOZOFIJA, ETIKA, DAREŽLJIVOST
DISCIPLINAA, FOKUS, ODGOVORNOST, 

TRANSFORMACIJA, ZDRAVLJENJE, 
REGENERACIJA

INDIVIDUALNOST, UPORNOST

DOMIŠLJIJA, OBČUTLJIVOST, SOČUTJE



LUNINA VOZLA
Severni & 

Južni vozel

asteroidi: 
LILITH
KIRON
VESTA
PALAS
JUNO
CERES





KARMIČNA RANA : NARAVNI ZDRAVILEC

pretirana občutljivost, 
a tudi na energije, zato kaže na 

področje, kjer je še posebej 
pomembna Integriteta in 

Zavedanje Svetlobne  podpore

KIRON / CHIRON



ČRNA LUNA - LILITH

SKRITA SEKSUALNOST = SKRITE REZERVE

pretirano uporništvo, včasih brez razloga 

potrebno je okrepiti Zavedanje, 
kdaj je upor smiseln, kdaj pa usmerjen

v upiranje dobrim stvarem, 
ki jih življenje daje na pot



VESTA

NOTRANJI OGENJ = DUHOVNA PREDANOST

kaže na področje, kjer je prisotna 
najgloblja energije Zdravljenja 
in ste najbolj predani lastnemu

duhovnemu poslanstvu

Iskanje višjega Smisla in brezpogojno
sledenje tej goreči želji, 

transformacija seksualne energije v ta name  



CERES

NEGOVANJE = BREZPOGOJNA LJUBEZEN

najbolj sorodna kvalitetam Lune, 
skrbi za negovanje starejših otrok 
in odraslih oseb, tudi partnerja. 

Lahko kaže na težave s prehrano, 
žalovanjem, izgubo, samovrednotenjem,

samozavestjo, ločitvijo in delitvijo

Predstavlja kmetijstvo, nego rastlin.



JUNO

po rimski boginji poroke in zaščite žensk 
(Hera = grška boginja)

kaže na lastnosti, ki jih iščete v partnerstvu, 
in katerim kvalitetam v njem se lahko 

predate na daljši rok
poroka / izdajstvo / odnos s sabo / pogum
poštenost / kompromis – ostati nesrečen

v partnerstvu ali oditi v svojo srečo / 
nosi sence Plutona, 

Venere v škorpijonu in tehtnice



PALAS

= ATHENA : MODROST 

kaže na področje, kjer ste mojstri 
pogajanja in diplomacije v splošno
zadovoljstvo / dajete “ponudbe”, 

ki jih drugi ne morejo odbiti /
višje mentalne kapacitete, razlika od 
Merkurja – manj linearno razmišljanje, 

bolj globoka odkritja vzorcev dogajanja, 
rešitve pridejo kot genialne ideje



Ponedeljek je Lunin dan.



Kakšna je vloga Lune v vašem življenju? 

Kakšne imate sposobnosti sprejemanja duhovnih darov?
Kaj vas energijsko okrepi in razveseli ter vam okrepi dobrine življenja? 

Kakšna je (bila) vloga vaše mame v vašem življenju
ter kaj vam prinese pomiritev z njeno Dušo? 

Kako sprejeti njene blagoslove za okrepitev vašega obilja na Zemlji?

Katere Dušne kvalitete naj bi razvijali za priklic optimalnega obilja?



Luna je lahko naša energijska mama, ki nam vsak mesec daje priložnosti za 
samozavedanje in spreminjanje v skladu z našo naravo.

Do 30. leta so v nas močni vplivi naše fizične mame, ki nam je s svojim načinom
življenja vtisnila sistem v naše energije, pa če to hočemo ali ne.

Po 30. letu pa imamo možnost (in že prej, če se tega hitro zavemo in se aktivno
lotimo procesa samozdravljenja) da se začenjajo dogajati spremembe, če
seveda vstopimo v cikel Narave, v dinamiko Lune, ki nas redno vodi vase (mlaj) 
in v svet (polna luna). Ko to dinamiko osvojimo spontano, subtilno, postanemo
del tega dogajanja, če to naredimo zavestno, se v nas razvije izjemno
zadovoljstvo nad življenjem, saj smo povezni z notranjim mirom, ljubeznijo in 
sprejemanjem vsega in sočasno z zavestjo, da je okolica odsev vsega in da smo
popolnoma varni v sebi.



Harmonizirajte sami odnos odnos z mamo:
(ne glede na to, ali imate stike ali ne, ali je še živa ali ne):

1. zaprete oči in si jo predstavljate pred sabo

2. opazujete reakcije, vendar z njimi nič ne 
počnete, samo počakate, da se vaša notranja
situacija umiri

3. Dlani imate v naročju in jih odprete navzgor in v 
mislih rečete: 
"Mama, kaj še ima tvoja Duša zame, kar mi tvoja
Osebnost ni uspela predati?" 
in počakate, da energije stečejo.

Vaja naj traja minimalno 15 min in maksimalno 30 min.
Ponavljate jo lahko vsak dan. 
Zaključite proces sprejemanja takrat, 
ko se pri točki 3 nič več ne zgodi.



Kako (je) tvoja mama gleda/la na Življenje?

Razmisli dobro, poglobi se v to.

Meditacija



S popolnim sprejemanjem mame, so nam odprta polja popolnega

Blagostanja Zemlje.



LUNA V ZNAMENJIH 



LUNA skozi znamenja

Oven♈ Intenzivno in ognjevito izražajo čustva, nič ne morejo skriti, so neposredni, nepotrpežljivi, 
neprilagodljivi in trmasti, so dobri motivatorji, fizična aktivnost je njihov ventil.

Bik♉ So stabilni, mirni, srečni, zadovoljni, ljubeznivi, pomirjajo druge, so zvesti, njihov dom je oaza 
miru in azil, so dobri gostitelji, zelo čutni, ljubeči in veliki uživači.

Dvojček♊ Velikokrat so neresni, nezanesljivi, bojijo se čustev in bližine, veliko boljši pa so povsod 
tam, kjer uporabljajo svoj razum.

Rak ♋ So čustveni, muhasti, spremenljivi, zanje so značilni vzponi in padci na področju čustev, 
njihova življenja vodijo emocije in preteklost, so vdani in lojalni. Ko so ogroženi, postanejo 
posesivni, imajo sposobnost empatije. V znamenju raka se Luna dobro počuti, saj je tukaj njen 
dom.

Lev♌ So ljubeznivi, ponosni, pozorni, ognjeviti v čustvenem življenju, odvisni od priznanja drugih, 
ne marajo majhnosti in nepomembnosti.

Devica♍ So hladni, sramežljivi, nedostopni, težko izrazijo čustva, še teže pa jih sprejemajo, raje kaj 
naredijo za druge, analizirajo, razmišljajo.



Tehtnica ♎ Najpomembnejša jim je ljubezen, partnerstvo in skladni odnosi, izogibajo se konfliktom 
in prepirom, so zelo družabni in razumevajoči, lahko razumejo več strani, so diplomati, mediatorji, 
vse naredijo za mir.

Škorpijon ♏ Nenehno preverjajo, raziskujejo in skrivajo čustva. So molčeči, zaprti, lahko zagrenjeni, 
polni zamer in maščevanja, nič ne pozabijo in ne odpustijo, zanje so značilni strast, obsesija in 
posesija.

Strelec♐ So družabni, optimistični, pustolovci, na dogajanje gledajo celostno in ne vidijo 
podrobnosti. So filozofi, velikokrat neresni in neodgovorni, imajo preveliko širino in povsem drugo 
perspektivo.

Kozorog ♑ So resni, odgovorni, samotarji, nič jim ni pretežko, obsedeni so s ciljem, ki so mu 
predani v celoti, asketi, včasih skopuški, a na čustva popolnoma pozabijo ali se jim dobesedno 
odpovedo.

Vodnar ♒ Zgodba svobode, neodvisnosti in pomanjkanja čustev, vodi jih razum, so nepredvidljivi, 
drugačni, neobičajni, družabni, prijateljski, bežijo pred bližino in čustvi.

Ribi ♓ Imajo izredno sposobnost vživljanja v druge, so zelo čustveni, večni idealisti in sanjači, 
nerealni, potopljeni v globine čustev, večni romantiki in idealisti.



Luna v Ovnu

Ste bolj čustveni in vročega temperamenta, trmasti in impulzivni. 
Ni najboljša postavitev za odnose in ste tip, ki pogosto potrebuje terapevta
na določeni točki življenja, da se naučite obvladovati ekstremna čustva.

****

Oseba z Luno v Ovnu je strastna, čustvena in impulzivna. 
Komunikacija ji ne dela težav, nagnjena pa je k delitvi vsega na črno in belo.
Monotonije ne mara; zna sama izzvati prepir, da bi se ji izognila. 
Ne glede na razvit humor, ne zna sprejemati šale na svoj račun. 
Hitro je užaljena, vendar je to na srečo ne drži dolgo. 
Če ima interes, dela v nedogled, sicer pa hitro najde izgovor, da odneha. 
Veliko ji pomeni osebnostna samostojnost. 
Ne mara življenja med štirimi stenami. 
Želi vedno imeti zadnjo besedo. 

V zdravstvenem smislu ta položaj pomeni lahko glavobole / migreno.

Slavne osebnosti z Luno v Ovnu:

Marlon Brando, Angelina Jolie, 
Tyra Banks, Pamela Anderson, 
Salma Hayek in Eva Longoria, 
Gibonni.



Luna v Biku

Ste romantik. Zelo se navežete na ljudi in imate poetično dušo.
Težko si vzamete odmor.Nagnjeni ste k nihanju razpoloženja, k  depresiji.
Pogosto ste nostalgični. Ste lahjko zbiratelji antičnih zbirk. 
Moški s to postavitvijo so spoštljivi do žensk in njihovih mater. 
Pogosto se zataknete z igranjem vloge žrtve, da imate izgovo, r zakaj ne 
napredujete v življenju.

Znane osebe s to postavitvijo: 
Cameron Diaz, Jim Morrison, Mick Jagger, Demi Moore, Elton John in 
Hugh Grant.

****

Ste zvesti, občutljivi in pravični, vendar imate radi vse niti v svojih rokah.
Veliko vam pomeni, kaj drugi mislijo o vas. Prijatelji imajo o vas boljše
mnenje, kot vi sami o sebi. Čustveno ste nestabilni, zato potrebujete
stabilne partnerje. Če obvlada težnjo po nadzoru imate lahko zelo
zadovoljivo ljubezensko življenje. Podobno velja tudi za odnose z otroki. 
Potrebujete telesno aktivnost, predvsem pa stik z naravo. 
Vaše zdravstvene težave so povezane s psiho. 
Izrednega pomena je redna in zdrava prehrana

Luna v Biku je povezana je z mamo, z občutenji
in občutljivostjo. Tu je Luna v znaku, ki mu vlada
Venera, planet, ki je povezan z ljubeznijo in 
harmonijo. 
To je nežen položaj za Lunino čustveno naravo. 
Tu je pomirjen, ljubeč pretok, ki se občuti. Torej
ima oseba po vsej verjetnosti te kvalitete v svoji
psihi. Ta položaj podpira veselje, srčnost in 
dobro mišljenje. 
Vpliv Bika, zemeljskega znaka, pomaga pri
stalnosti in prizemljenosti Luninih čustev. V tem
zemeljskem znaku se stabilnost in varnost lahko
vidi skozi materialne dobrine.



LUNA V DVOJČKU 
se izraža kot notranji nemir, radovednost, domiselnost in komunikativnost. 
Ljudje z Luno v dvojčkih so zgovorni, iskreni, zaupljivi in neposredni, pa tudi
površni in lahkomiselni. Hitro in zlahka se zaljubijo, pa tudi ohladijo. 
Privlačijo jih spremembe in novosti. Njihovo ljubezensko življenje ni stabilno; 
mnogo (zlasti moških) se je vsaj enkrat ločijo. 
Pogosto se v mladosti selijo ali potujejo. Vožnja z avtom, »visenje« na
telefonu, obiskovanje knjigarn, kulturnih prireditev in lokalov jim je terapija.
Oseba je zgovorna in težko ohrani skrivnosti. Merkur je dober govornik in 
Luna to še poveča. Ker Merkur vlada živčnemu sistemu, je lahko osebnost
čustveno občutljiva, pa tu prinaša veselje. 

****

Oseba je radovedna, inteligentna in živahna. Stalno se ji mora kaj dogajati, 
pa tudi sama pogosto kaj začne ali pa je v središču dogajanja. 
Dela več stvari istočasno, potruditi pa se mora, da jih dokonča. 
Ne prenese samote, zato včasih klepeta s komerkoli. Brez telefona je njeno
življenje težko, vedno je na tekočem z dogajanjem v soseščini, spremlja
modo in trende v svetu. 
Če ji česa manjka, potem je to diplomacija: prej reče kot pomisli. 
Nadarjena je za pisanje in vsa dela, ki so povezana s potovanji, učenjem in 
komunikacija nasploh. 
Kar se tiče zdravja, mora paziti na dihalne organe in alergije.

V odnosih išče intelektualen pristop, 
vendar rada izziva partnerjevo
ljubosumnost.



LUNA V RAKU 
kaže na nesamozavestno, tudi muhasto osebo, ki se predaja čustvom in 
lpozabi na razum. 
Običajno je zelo občutljive in razdražljiva. Ima dober spomin in ne pozabi, 
kdo in kdaj jih je  prizadel. Lahko so zamerljive in neizprosne. 
Včasih potonejo v čustva in so zato nagnjenje k depresiji.
Ljudi z Luno v Raku vodi potreba po varovanju in negovanju – naj si bo
partnerjev, prijateljev, otrok ali hišnih ljubljenčkov. 
Radi se naslonijo na druge, čeprav dajejo več, kot dobijo. 
Njihov dom je njihovo zatočišče. Ljubijo intimnost in sposobni so globoke in 
trajne pripadnosti. Kadar in kjer se počutijo vame, izražajo svoje potrebe in 
želje z otroško iskrenostjo in zahtevnostjo, zato se včasih zdijo sebični. 
S preteklostjo zelo težko dokončno prekinejo.

****

Ti je največja moč in kvalitete Lune. Posamezniku so najpomembnejši občutki
in čustva, saj doživljajo globoka čustvena stanja in različne ravni občutenja. 
Ta pozicija prinaša odličen spomin, saj Luna kaže na odsev in na lahkoten
način dojemanja življenja: udobje je včasih bolj pomembno kot dosežki.
Luna v Raku je mogoče najbolj ugodna pozicija za nego in skrb v čustvih in 
psihi. 
Oseba je lahko prijazna in socialna, kar so vse kvalitete, ki jih povežemo z 
Luno. Dostikrat se poveže z mamo, z domom.
Paziti mora na svoj želodec, pa tudi mehur.

Posamezniki s to postavitev: 
Kurt Cobain, Keanu Reeves, Halle Barry, 
Drew Barrymore, Condoleezza Rice in 
Gwen Stefani.



Luna v Levu

kaže na pasivno energijo Lune v ravnotežju s Sončevo močjo in vitalnostjo.

Lunina čustva lahko cvetijo v Sončevi toploti. Sonce je kreativna iskrica, ki jo 
Luna oplodi. Tako Luna služi kot hranilo za vse kvalitete, ki jih prinaša Sončeva
moč, kar prinaša samozavest,d domišljijo, veselje, upanje, občutek za resnico, 
srčnost, simpatičnost in toplino. 
V tem položaju je velika samozavest in kvalitete voditelja.

Vsakemu delu se posvetijo s srčnostjo in navdušenjem, a se ne lotijo ničesar, kar 
se jim ne zdi »vredno«. Občutljivi so na ponižanja in žalitve. Ponosni so na dom.
Njihova čustva so goreča, dramatična in strastna. V ljubezni niso polovičarji, 
vendar potrebujejo dokaze naklonjenosti, vdanosti in pripadnosti. Ljudje s to 
postavitvijo so zelo trmasti in lahko držijo zamero več let.

****

To je umetniška in ustvarjalna duša. ki je nadarjena za igranje in dramo. Rada ima 
prireditve, blišč, drage stvari. 
Zaradi prirojene diplomacije in velikodušnosti jo imajo v družbi radi. Sovraži podrejene 
položaje, rada dominira in uživa, če jo vprašajo za nasvet. 
Tudi sama rada posluša nasvete, vendar na koncu vedno napravi po svoje. 
Je dobra organizatorka, vendar jo lahko iztirijo banalne in nepomembne malenkosti.

Kar se tiče zdravja, je nagnjena k težavam s pritiskom, krvnim obtokom in aritmijo srca.

Potrebuje partnerja, ki je ponosen, ambiciozen in ji lahko parira. Če se v življenju nauči 
premagati prirojen (in pretiran) ponos, zaradi katerega najbolj trpi, se lahko razvije v 
usklajeno in uspešno osebnost.

Znane osebnosti: 

Julia Roberts, Clint Eastwood, 
Tom Cruise in Paul McCartney, 
Paris Hilton.



LUNA V DEVICI

Ni preveč ambiciozna; dovolj ji je, če lahko za koga skrbi ali če namesto koga
opravi kakšno malenkost. 
Je nesamozavestna, pesimistična in nevrotična, zato se izogiba večjim
odgovornostim, ki ji povzročajo stres. Raje opravlja reči, ki so ji znane in jih zato
dobro naredi. Je marljiva, predana, preprosta, zanesljiva, praktična, zaupanja
vredna in dobra svetovalka, res pa je, da bi lahko večkrat izrazila potlačena
čustva.

****

Odgovorna, natančna, samokritična, sumničava, preobčutljiva na pripombe
in malenkostna tako do sebe kot do drugih – to je oseba z Luno v Devici. 

Njena največja napaka je: neverjetno močna težnja po tem, da bi bila
popolna. Toliko kot ona, se ne zna obtoževati nihče drug.
Svoja čustva in občutke pogosto podreja obveznostim in dolžnostim.
Čeprav tega ne kaže, je močno čustvena in romantična, njena težava na tem
področju pa je, da ne pokaže nobene iniciative. Pričakuje, da se
vse zgodi samo po sebi. 

Privlači jo zdrava prehrana, več kot drugi pa daje tudi na higieno. 
Ima občutljivo prebavo, zato se mora izogibati premastni hrani in sladkarijam.
Pogosto hujša. V življenju se mora naučiti sproščanja.

Znane osebnosti: 

Aleksander Graham Bell, Deepak 
Chopra, Courtney Cox,  Donald 
Sutherland, Jack Nicholson, John 
Travolta, Lemmy, Jodie Foster



LUNA V TEHTNICI

Varna se počuti v odnosu, zato si vedno želi biti v partnerstvu. Naj bo v njem še
tako nezadovoljna, bo naredila vse, da ohranja vsaj navidezni mir in se tako
izogne samoti. 

Je precej pozabljiva in sovraži prepire, sicer pa rada drugim deli naloge, sama
pa se izogiba pretiranemu delu. 

Je izredno pametna, a rada zavlačuje in ima težave s časovnimi roki.

****

Oseba s tem lunarnim položajem je prefinjena, družabna, objektivna in ima
izrazita umetniška nagnjenja.  
Pogosto tehta in na ta način izgublja veliko časa. Najbolj se namreč boji
napačnih odločitvah. Do dela je zelo odgovorna, čeprav praviloma zamuja na
sestanke. Rada bi bila originalna, vendar obenem ne mara izstopati. 
Zelo je ambiciozna, nobenih težav nima v skupinskem ali timskem delu. 

Privlačijo jo odločni, ambiciozni, dinamični in dominantni partnerji, ki bi ji nudili
varnost in obenem ne ogrožali njene neodvisnosti. 
Pri kontaktih je nagnjena k idealiziranju svoje slike, pri čemer manjše in večje
napake spretno obide. Mogoče bi bila bolj dobro sprejeta, če bi le pokazala, 
da ima tudi kakšno slabost.

Na zdravstvenem področju mora paziti na ledvice, mehur in možne alergije na
koži.

Znane osebnosti: 

Agatha Christie, Alicia Keys, 
George Bush (oba), Humprey Bogart.  
Ingmar Bergman, Justin Biber, 
Leonardo di Caprio, Kate Winslet



LUNA V ŠKORPIJONU

Občutja varnosti ji zbujajo močna pozitivna čustva, zato hrepeni po 
brezpogojnem partnerstvu, ki temelji na iskrenosti, intimi in medsebojnem
zaupanju. 
Čustvena drama ji je blizu in vedno malce pretirava glede tega, kdo ji je kaj
rekel, kako je to povedal in kaj je v resnici hotel povedati. 
Je trmasta, karizmatična in lahko zbuja strahospoštovanje, krivica jo zelo
prizadene in se je pripravljena boriti za svoj prav in za svoje ambicije. V tem
smislu je zelo tekmovalna.

****

To osebo privlači vse, kar je skrivno, mistično in neznano. 
Izredno je intuitivna: ne skrivajte pred njo ničesar, saj ona že tako in tako VE, 
kaj je skrito in kaj se dogaja. Ima izredno močno voljo in se pogosto znajde
med voljo in razumom ter čustvi. 
V prvih stikih je navadno precej nedostopna, zavija se v tančice. 
Zaradi tega jo je potrebno poznati dlje časa, če naj bi odkrili njene kvalitete. 
Teh ni malo (previdnost, koncentracija, pronicljivost, analitičnost), vendar pa 
ima težave s tem, da si ljudje bolj zapomnijo njene neprijetnejše plati: 
posestništvo, ljubosumnost, sumničavost in predvsem radikalnost (ali je 
povsem črno ali pa zaslepljujoče belo – sivine ne pozna).

Ker v življenju ničesar ne počne polovično, pričakuje od partnerja popolno
predajo, z dušo in telesom. Prav tako ničesar ne mara deliti. Privlačijo jo 
globoki, močni in stabilni partnerji. 

V zdravju naj pazi na urogenitalni trakt.

Znane osebnosti: 

Alfred Hichkok, Bette Midler, Beyonce,
Ben Affleck, Bono Vox, Bruce Lee, 
Charlie Chaplin, Eric Clapton, Gerard
Depardieu, Kate Moss, Lady Gaga 



LUNA V STRELCU

Varnost ji daje paradoksalno ravno občutek svobode, zato obožuje velike
prostore, ki dihajo, naravo in aktivnosti na svežem zraku. 
Je idealistična in romantična, zato se brez omahovanja spusti v ljubezensko zvezo
ali brez pomisleka nekomu posodi denar, potem pa je razočarana, ko vidi, da so 
jo le izkoristili. 
Privlačita jo ugled in status, zato je tudi sama pripravljena malo prikrojiti resnico o 
sebi in poudariti svoje pozitivne plati. 
Je spremenljivega razpoloženja in nagnjena k depresiji.

****

Oseba s tem lunarnim položajem je strpna, pristopna, spoštljiva, idealistična in 
optimistična, ne glede na to, kako se počuti v resnici. 
Z vsemi je prijazna in zanje najde dobro besedo, vendar pa v svoj krog ne pušča
ravno vsakogar. 
Če za koga, potem zanjo velja, da prej reče kot pomisli, pri čemer seveda nikoli
ne misli nič slabega, četudi včasih zadene v bolečo točko.
Ni materialistična, zato ima težave z denarjem: zapravlja ga in posoja. Pogosto
ima občutek, da več daje kot pa dobiva, čeprav bi se navadno o tem dalo 
marsikaj povedati. 
Pri iskanju idealnega partnerja se mora izogibati pretirane zahteve po osebni
svobodi, poleg tega ne sme dobiti alergije ob vsaki, še tako majhni kritiki. Pogosto
v resnici nima prav.

Glede zdravja je nagnjena k težavam z žolčem, jetri in poškodbami, predvsem pa 
s telesno težo. Pogosto ima do zdravja ignorantski odnos.

Znane osebnosti: 

Adele, Alfred Einstein, Anthony Hopkins, 
charles Bronson, Donald Trump, Freddie
Mercury, Charlton Heston, Ivanka 
Trump, Jennifer Aniston



LUNA V KOZOROGU

Varno se počuti, ko je koristna in produktivna. 
Tudi če se v njej odvija čustveni vihar, bo navzven povsem zbrana in bo delovala
razumno, zato ji ustrezajo tudi najbolj stresni poslovni položaji. 
V partnerstvu težko vzpostavi pristen čustveni stik in zaupanje, saj se ni sposobna
vživeti v drugega in razumeti njegovih čustvenih potreb. 
V mladih letih je zelo ambiciozna, ko na stara leta doseže, kar želi, pa se sprosti in 
je lahko zelo prijetna družba.

****

Je zelo stabilna, previdna, resna in odgovorna oseba. Vse to in njena ambicija ji 
daje odlične predpogoje za kariero. Karieri daje pogosto prednost pred osebnim
življenjem. 
Veliko daje, veliko pa tudi zahteva, pri čemer nikoli ni polovičarka. 
Drugi jo smatrajo za nepristopno in celo hladno, vendar to v resnici ni. Gre le za 
to, da so njena čustva spravljena bolj globoko in jih ni pripravljena privleči na dan 
za kogarkoli. 
(Pogosto tak Mesečev položaj pomeni tudi mati, ki je bila zadržana in zahtevna, 
predvsem pa ji ni dala pravega vzora o materi, ženi in ljubici.)

Glede zdravja so večje težave, splošna bolehnost in težave s kostmi, sklepi in 
revmo. 
V življenju se pogosto znajde v težavah zaradi svoje zahtevnosti, bolje bi bilo, če
bi znala tolerirati napake drugih.

Znane osebnosti: 

Adolf Hitler, Arnold Schwarzenegger,   
Brad Pitt, Cher, Amy Winehouse, 
David Beckam, Federico Felinni, 
Johnny Depp, Josipa Lisac, John Bon 
Jovi



LUNA V VODNARJU

Rada opazuje in analizira človeško naravo, zato se zdi, da je vedno malce
odmaknjena od drugih, morda celo vzvišena in arogantna. 
Sovraži 'čredni nagon', zato bo vedno izstopala, ali po vedenju, prepričanjih, 
nenavadnem poklicu ali pa zgolj po slogu oblačenja. 
Rada je neodvisna, ustrezajo pa ji partnerstva, ki temeljijo na intelektualni
motivaciji. 
V mladosti je nagnjena k izbruhom togote, pozneje pa se ji čustveni izpadi zdijo
pretirano 'živalski’. 
Je duhovita, a naj pazi, da s svojim humorjem ne prizadene čustev drugih.

****

Taka oseba je ustvarjalna, inteligentna, družabna in navadno zelo priljubljena med 
prijatelji. 
Razmišlja logično in ima izrazit smisel za humor. Hitro opaža in se tako tudi odloča, 
je radovedna in odprta za vse novo. 
Poleg tega je pogumna, originalna, borbena in predvsem zelo iskrena. 
Zaradi zvestobe svojim idealom je pogosto pripravljena žrtvovati svoje osebne
interese za višje cilje, zlasti pa za skupno korist.

Privlačijo jo samostojni, družabni in morda malo ekscentrični partnerji, od njih
pričakuje čist in iskren odnos, kakršnega ponuja tudi sama. 
Pri tem jo navadno zavaja nezmožnost razlikovanja med prijateljstvom in ljubeznijo, 
zaradi česar se lahko znajde v kompliciranih, nenavadnih in predvsem neprijetnih
situacijah.

Kar se tiče zdravja, mora paziti na živce in hrbtenico.

Znane osebnosti: 

Angela Merkel, Bruce Willis, Cary 
Grant, Cindy Crawford, Denzel 
Washington, Eminem, George 
Clooney.



LUNA V RIBAH

Ker nima najboljšega mnenja o sebi, se raje vdaja sanjarijam o tem, kaj vse bi 
lahko bila, ne pa, kaj vse bo. 
Je romantična in umetniška, zato veliko ustvarja, pa čeprav le zase. 
Rada piše dnevnik ali kako drugače beleži odtenke svojih čustev, o katerih
nenehno razmišlja. Pa ne le o svojih. Sposobna se je povsem vživeti v kožo
nekoga drugega in se stopiti z njegovo psiho. 
Je odlična jasnovidka, svetovalka in ljubeča partnerica, res pa je, da lahko v 
ljubezni partnerja precej duši. 
Kritike in zavrnitve jo zelo prizadenejo, zato mora paziti, da je neuspehi ne potrejo
preveč.

****

Ta oseba je nekaj skrajno romantičnega, občutljivega, skrivnostnega in 
negotovega. 
Ima izredno intuicijo in čudovito domišljijo, vendar pogosto ne loči realnosti od 
svojih sanj. Njen notranji svet je zelo bogat, poleg tega je umetniško nadarjena, 
vendar istočasno nič kaj praktična, zato svojih talentov sama navadno ne zna
uporabiti ali vnovčiti; za to potrebuje ob sebi še nekoga drugega. 
Zelo je subjektivna in močno lahkoverna, zelo lahko jo je naplahtati. 
Do ljudi je popustljiva in zelo hitro oprosti storjeno krivico – kar zna okolica včasih
tudi koristno uporabiti. 
Nagnjena je k depresijam in zapiranju vase ter v svoj svet, zaradi tega so tudi
njene bolezni praviloma psihosomatskega izvora. Nagnjena je tudi k stresu in 
hormonalnim težavam.

V življenju išče močnega partnerja, ki jo bo ščitil in ji nudil oporo. Pri tem mora biti
jasnejša in konkretnejša, njen problem pa je tudi v tem, da je praviloma preveč
pasivna.

Znane osebnosti: 

Audrey Hepburn, Catherine 
Zeta-Johnes, Edgar Allan Poe, 
Elvis Presley, Grace Kelly, Hillary 
Clinton, Gianni Versace, 
Leonardo da Vinci, Ricky Martin



Luna v 1. hiši

Če imate luno v 1 hiši verjetno kažete naravo, ki kaže na znak raka. 
Verjetno ste zelo intuitivni, spremenljive čudi in tudi zelo občutljivi. 
Svojih občutkov ali čustev ne morete skriti. 
Zanašate se na svoje instinkte. 
Običajno so pristranski in skoraj nikoli ne sprejmete odločitve, ki niso
čustveno obarvane. 
Vi z lahkoto prevzamete vtis od drugih ljudi in odražate njihovo
razpoloženje. 
To je eden od razlogov za vašo popularnost; ste tako občutljivi na
čustva drugih, da hitro prepričate vse, ki jih srečate, da ste eden od njih
in ljudje imajo radi to.



Luna v 2. hiši

Osebe , ki imajo Luno v 2. hiši doživljajo v življenje plimo in oseko, kar se 
tiče financ - nekaj časa izredno visoke prihode, nekaj časa izredno
nizke; enkrat praznik, drugič pomanjkanje, kot plimovanje, ljudje s to 
postavitvijo morajo samo počakati na ciklus razcveta. 
Ključ preživetja je pustiti si nekaj v zalogi za sušne dneve. 
Vendar so ljudje s tem položajem lune močno pod čustvenim vplivom
pri ravnanju z denarjem. 
Ljudje z Luno v 2. hiši se navežejo na stvari in ljudi iz preteklosti. 
Tistega, kar jim veliko pomeni, zlepa ne izpustijo iz rok, saj jim daje
občutek varnosti. 
Tudi k finančnemu in materialnemu uspehu jih pogosto vodi čustvena
potreba po varnosti. 
Pri njihovem odnosu do denarja ima pogosto pomembno vlogo njihova
mama ali pomembna oseba ženskega spola.



Luna v 3. hiši

Osebe, ki imajo Luno v 3. hiši se ne odločajo razumsko, pač pa pogosteje
sprejmejo odločitve nagonsko. 
Zanje je pomembno, kaj čutijo, pri tem pa uporabljajo intuicijo, občutke in 
čustva. 
Obdarjeni so z bogato domišljijo. 
Radi se pogovarjajo o čustvenih in osebnih zadevah. 
Zelo so povezani s sorodniki, sosedi in okoljem, v katerem se počutijo
domače.

Če imaš Luno v 3. hiši si verjetno zelo iskren s svojimi čustvi do drugih. 
Nihče se ne bo nikoli zmotil o tem od kod prihajaš, ker ti nosiš svoje srce
odprto in ti meniš, da je vsakdo upravičen do svojega mnenja. 
Ta tip je lahko tudi zelo tekmovalen s sestro ali bratom. 
Veliko javnih govornikov ima luno v 3.hiši in so sposobni zelo zgovorno
izražati čustva



Luna v 4. hiši

Da se izrazijo vaše najboljše kvalitete potrebujete mirno domače življenje. Ko se 
počutite močno in varno, ste zelo prijazni in občutljivi na čustva drugih ljudi. 
Toda, če ste depresivni ali negotovi, ste nagnjeni, da se umaknete v svoj
zasebni svet. 
Mama je zelo pomembna za vas in morate biti blizu nje. Oče je verjetno bil
čemeren, spremenljive čudi. 
Vse osebe, ki imajo Luno v 4. hiši so zelo navezane na svoj dom in družino. 
Radi se spominjajo svoje mame, otroštva in vseh doživetij iz preteklosti, ki na
osebo vplivajo vse življenje. 

Ste zainteresirani za preteklosti in ste lahko dober študent zgodovine, zlasti
zgodovine svoje družine in izvorov ozadja.

Če imate Luno v 4 hiši v natalni karti potem imate močno čustveno potrebo
ustvariti dom kot svoje pribežališče.
Takšna postavitev Lune kaže tudi na spremembe bivališča, zato se ti ljudje
večkrat preselijo.



Ljudje z Luno v 5. hiši

so spontani in radi pokažejo svoja čustva ter občutke. 
So zelo romantični in se hitro zaljubijo. 
Obdarjeni so z bogato domišljijo, ki jo vpletajo v svoje ustvarjalne navdihe, 
zato so lahko uspešni na področju umetnosti. 
Zelo radi imajo otroke in znajo dobro poskrbeti zanje.

Če imaš Luno v 5. hiši potem imaš potrebo biti v središču pozornosti. 
Na žalost je to postavitev, kjer lahko obstaja velika potreba po odobritvi iz
okolja. 
Oseba z luno v peti hiši zna biti zelo muhasta in doživi žalostno izgubo v 
odnosih. 
Prisotno je nihanje razpoloženja, samopomilovanje in soodvisnost, kot je 
zasvojenost. 
Nekateri posamezniki s to postavitvijo lahko tudi preprosto posvečajo
svoja življenja iskanju užitkov brez odgovornosti, vendar nikoli zares ne 
izkusijo kakršnokoli izpopolnitev.



Luna v 6. hiši

Če imaš Luno v 6. hiši potem imaš veliko potrebo biti koristen. 
To pomeni, da ti vedno delaš še dolgo, ko so drugi končali. 
Si dober prijatelj, saj si vedno pripravljen napraviti usluge drugim. 
Zato si tudi dober timski sodelavec. 
Tvoja predanost delu se pogosto izplača velikodušno s spoštovanjem, 
prijateljstvom in finančnimi nagradami. 

Ljudje z Luno v 6. hiši pogosto doživljajo velike spremembe na delovnem
mestu. 
Zelo uspešno lahko delajo na področjih, povezanih z ženskami. 
Po naravi so sočutni in dobrohotni, zato se mnogi odločijo za 
opravljanje poklica, v katerem služijo drugim ljudem ali nekaj dobrega
naredijo zanje. 
Pri svojem delovanju so včasih pretirano kritični ali natančni.



Luna v 7. hiši

Ljudje z Luno v 7. hiši zelo hrepenijo po partnerju. 
Če morajo karkoli v življenju početi sami, postanejo prav nesrečni, saj
iščejo sodelovanje z drugimi ljudmi. 
Njihovo razpoloženje rado niha, vendar so vedno pripravljeni na
sporazumevanje in sodelovanje z drugimi. 
Potrebujejo partnerja, ki mu lahko zaupajo in mu v težkih trenutkih tudi
odkrito potožijo.

Ljudje z Luno v 7. hiši so po navadi materinski do drugih ljudi ali iščejo
materinsko ali očetovsko negovanje v partnerstvu. To lahko privede do 
soodvisnosti in konfliktov. 
Ljudje s to postavitvijo se po navadi umaknejo vase, potem ko so 
poročeni.

Luna v 7 hiši včasih govori o dveh zakonih, vsekakor pa o spremenljivosti
odnosov v zakonu. 
V moški karti je to veza s starejšo žensko, včasih tudi z ženo, ki že mati ali je 
v nekem zakonu, ko jo oseba spozna. Hiša se pridobi preko partnerja. 
Duševna vezanost za partnerja. Partner je pogosto podoben materi.



Luna v 8. hiši

Ljudi z Luno v 8. hiši spremlja velika želja po intimnosti in »združenju z dušo
dvojčico«. So zelo nagonski in začutijo vsako spremembo v okolju. Drugim
ne zaupajo in zlahka postanejo ljubosumni, posesivni ali maščevalni. 
Privlačijo jih skrivnosti življenja, zato se radi ukvarjajo z metafiziko. 
Imajo naraven dar za rokovanje z denarjem drugih ljudi.

Ker ima Luna intenzivno kvalitete dojemanja, boste ugotovili, da se 
postopoma prebuja interes v spolnih zadevah, psihičnih in duševnih
raziskavah in še veliko duševnih špekulacij z idejami o možnosti obstoja po 
smrti.

Na neki točki vašega življenja bodo možnosti dediščine preko članov
ženskega spola ali materini strani vaše družine.

Če imaš Luno v 8. hiši moraš imeti čustveno povezavo, sicer je seksualnost
obremenjena. Cartanje, objemi in naklonjenost so pomembne zate. 
Zveza s partnerjem je zatočišče v katerega prideš in lahko zboliš, če se ne 
počutiš, da te tvoj odnos neguje in zdravi. 
Ljudje z Luno v 8. hiši pa ne marajo deliti denarja in posesti. 
Obstaja lahko tudi nuja za nadzor financ drugih.



Luna v 9. hiši

Ljudje z Luno v 9. hiši so rojeni popotniki. 
So zelo nemirni in zato nenehno v gibanju. 
Uživajo v vsakem delovanju, ki jim razširi razumevanje in njihove meje. 
Na svojih potovanjih želijo začutiti tuje dežele, tuje kulture, tuje ljudi in 
njihove navade. 
Veliko bolj jih privlači vse, kar lahko občutijo, kot tisto, kar lahko
dojamejo z razumom.

Če imaš Luno v 9. hiši si nagnjen razmišljati s srcem in ne z glavo. 
Ko gre za moralo imaš veliko sivo območje. 
Tvoja potreba za potovanjem je pogosto v prednosti pred potrebo
izpolnitve želje nostalgije. 
Vedno ste nemirni in iščete nove izkušnje. 
Kasneje v življenju lahko potujete veliko samo, da izkusite čim več sveta. 
Vendar vaš pogled je močno obarvan z emocijami in vaše razmišljanje
ni nujno objektivno in jasno. 
Luna nakazuje, da vam je resnično pri srcu, kar se naučite. 
Če želite videti svet poskušajte ne biti omejeni z idejami, ki ste jih prinesli
s sabo iz zgodnjega otroštva.



Luna v 10. hiši

Ljudje z Luno v 10. hiši si želijo doseči velik uspeh. 
Preden dosežejo zastavljeni cilj, se srečajo z mnogimi spremembami; z 
uspehi in padci. 
Posedujejo naraven dar za delo z velikimi skupinami ljudi, na katere imajo
skoraj magičen vpliv. 
Zaradi njihove velike želje po priznanju v družbi pogosto zanemarijo
prizadevanja za prijeten dom. 
Na tisto, s čimer se ukvarjajo, pogosto zelo vpliva eden od staršev, 
najpogosteje mama.

Če imaš Luno v 10. hiši boš šel skozi resnične vzpone in padce v tvoji karieri. 
Lahko, da boš šel skozi faze, kjer si strastno zainteresiran v svoji karieri in kjer
drugi obupajo. 
Lahko se večkrat najdeš med nezaposlenimi, ker si lahko zelo nedosleden. 
Ti si bolj nagnjen delati dobro v karieri, ki ima opravka z domačimi
umetnostmi kot je serviranje hrane, delo v hotelu, kmetovanje in obrtne
spretnosti.



Luna v 11. hiši

Ljudje z Luno v 11. hiši se pridružijo skupini podobno mislečih ljudi, 
organizacijam in drugim združenjem. 
Niso prav zelo osredotočeni na družino in družinsko življenje, saj
potrebujejo družbo veliko različnih ljudi. 
Pogosto se do bližnjih vedejo precej hladno in težko pokažejo svoja
čustva. 
Dobro se počutijo v družbi prijateljev in znancev.

Če imaš Luno v 11. hiši imaš verjetno zelo muhaste, čustvene prijatelje. 
Lahko so tako pomoči potrebni, da te res bremenijo in da bo težko zate
naprej v življenju, ker si preveč zaposlen s skrbjo za njih. 
Na pozitivni strani ti tudi privabljaš tipe, ki te občasno čustveno
spodbujajo. 
Na žalost obstaja težnja po soodvisnosti in si dovzeten do umetnikov
varanja. 
Ti slediš željam iz srca in obžaluješ to, ko so tvoje želje uslišane.
Morali bi biti oseba s številnimi prijatelji in znanci, oboje, od znotraj in brez
vašega doma in domačega kroga. 
Ste oseba, ki lahko ustvari prijatelje v najvišjih družbenih slojih, kot tudi z 
osebami v slabšem stanju.



Luna v 12. hiši

Ljudje z Luno v 12. hiši si želijo veliko časa prebiti sami s seboj. 
Pogosto so zmedeni ali ne vedo natančno, kakšna so njihova prava čustva
in občutki. So zelo občutljivi, čustveni in sočutni. 
Radi pomagajo drugim ljudem, zato si pogosto izberejo poklic, v katerem
lahko pomagajo manj srečnim od sebe. 
So zelo nemirni in nestabilni, zato morajo paziti, da se ne oprimejo alkohola
ali drog. 
Luna v 12. hiši kaže na čustven odmik. Posameznika je strah zavrnitve in 
samo-izražanja. Ljudje s to postavitvijo so lahko zelo sarkastični in kritični do 
sebe. Pogosto potrebujejo pomoč zaradi nihanja razpoloženja. 
Osebe z luno v 12. hiši lahko verjamejo goreče v okultno. 
Njihove temačne slutnje so popolnoma napačne. Lahko pa imajo prevare s 
strani partnerjev.

Skrivate čustva oziroma jih ne pokažete in niste pripravljeni govoriti o svojih
čustvih z drugimi, ker čutite, da vas ne bodo razumeli ali ne bodo mislili
dobro o vas. 
Pogosto čutite , da vas nihče ne vidi, a to ni resnica. Imate veliko potrebo
emocionalno varnost, toda pogosto čutite , da je ne boste dobili. 
Kljub temu radi pomagate drugim. Lahko se pretvarjate , da niste darežljivi
in v pomoč, toda v resnici ste.



Zaključna meditacija



Hvala vam in sprejmite 
vso Svetlobno podporo, 
ki vas bo ta mesec vodila
in zdravila skozi nova 

odkritja.


