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6. hiša



SODELOVANJE Z ANGELI

stik z živalmi & služenje Svetlobi

6. hiša =  
Davičina hiša, ki ji vlada Merkur



1. Kaj so vaše ključne lastnosti, ki jih kot Duša morate izkusiti, da nimate težav z zdravjem?
2. Kdo in kje so vaši vodniki in angeli ter na kakšen način lahko z njimi sodelujete?
3. Kakšna je vloga Jupitra v vašem življenju? 
4. Kako se odpreti brezmejnemu sprejemanju podpore iz Svetlobe vaše Duše? 
5. Kako sprejemati darila iz sveta energij?
6. Kakšna je karmično poslanstvo vaše Duše?
7. Kakšna je vloga vašega Severnega in Južnega luninega vozla? 
8. Kako harmonizirat in osvoboditi karmično preteklost, da se lahko odprete prihodnosti? 
9. Kakšen Dušni zapis vas podpira pri spreminjanju življenja?



Kaze na sposobnost
prilagajanja, usluge, 
ki jih nudimo in način, 
na katerega sprejemamo
in na katerega se lotevamo
svojega dela
ter poslovnih obveznosti.

Predstavlja navade, videz,  
odnos do zdravja in
osebne higiene
ter vse okoliščine v zvezi z 
zdravjem. 

Kaze tudi na hišne ljubljence.



5. hiša je splošno navedena, kot hiša užitka. 
Pogosto, užitek je rezultat kreativnega dejanja.

Preprosto dejanje ustvarjanja je v bistvu predati se in 
napraviti nekaj - oblikovati drugega? 
Da, peta hiša govori o rojstvu in otrocih, toda tudi
obravnava ustvarjanje umetnosti in kulture.
Ustvarjalno življenje je eno, iz katerega lahko
izpeljemo veliko osebno zadovoljstvo in samo-
zadovoljstvo. 

Ali mi je to všeč? 
Ali se dobro počutim? 
Ali mi prinaša užitek? 
Odgovori, ki so v domeni pete hiše.



Vse tri hiše so prazne (je redek pojav): oseba se bolj malo zanima za lastne finance, delo in socialni prestiž
(kar ne pomeni, da ne bo na tem področju nikoli uspela). Večina ljudi mora delati, da živi.

Le 2. hiša je zasedena, 6. in 10. hiša sta prazni: tak človek je zelo ambiciozen in ima smisel za nujnost pri delu, brez da se 
preveč intenzivno ukvarja za finančno priznanje svojega dela.

Le 10. hiša je zasedena, 2. in 6. hiša pa prazni: tak človek je izredno ambiciozen in odločna osebnost. Ugled in uspeh sta
bolj pomembna kot pa višina dohodka ali zadovoljstvo pri poklicu.

Le 6. hiša je zasedena, 10. in 2. hiša pa prazni: tak človek je zmožen trdnega dela, vendar dela zaradi zadovoljstva in lastne
potrebe, manj iz finančnih razlogov, ali pa ne čuti potrebe po priznanju.

POKLIC 
2. = materialnost, konkretni rezultati
6 = vsakdanja služba / služenje svetu
10 =  uspeh, kariera = USODA 



Servis in zdravje
Dnevno življenje. Zdravje.
Delo in služba.
Samo izboljšanje.
Delodajalec/uslužbenec.
Rutina. Higiena.
Težko delo.
Servis drugim.
Materialno učenje.
Vzorci navad.
Hišni ljubljenčki.
Hrana in dieta.
Izziv je biti primeren, učinkovit, v fizičnem telesu in v 
delovnem dnevu nekoga.
Analiziranje.



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 5. hišo?



VPLIVI PLANETOV  V 6. HIŠI

JIN PLANETI 

LUNA

VENERA

NEPTUN

KIRON 

TOČKA SREČE

SEVERNI VOZEL 

JANG PLANETI 

SONCE

MERKUR

MARS

JUPITER

SATURN

URAN

ČRNA LUNA

PLUTON

JUŽNI VOZEL 



Vsak planet ima svojega angela:

◦ OVEN - KAMAEL
◦ BIKU – HANIEL

◦ DVOJČKOM - RAFAEL 
◦ RAKOM – GABRIEL
◦ LEVOM - MIHAEL 

◦ DEVICAM - RAFAEL 
◦ TEHTNICAM - HANIEL 

◦ ŠKORPIJONOM - AZREAL IN 
KAMAEL

◦ STRELCEM - ZADKIEL 

◦ KOZOROGOM - KASIEL 
◦ VODNARJEM - URIEL IN KASIEL 

◦ RIBAM - ASARIEL IN ZADKIEL

• SONCU vlada nadangel MIHAEL 

• LUNI vlada nadangel GABRIEL 

• MERKURJU vlada RAFAEL 

• URANU vlada URIEL

• VENERI vlada HANIEL

• MARSU vlada KAMAEL 

• JUPITRU vlada ZADKIEL

• SATURNU vlada KASIEL 

• NEPTUNU vlada ASARIEL 

• PLUTONU vlada AZRAEL

Zodiakalnim znamenjem vladajo angeli: 



JIN

PODPORNI

- KARMIČNI

JANG

JANG

JANG

+ KARMIČNI

PODPORNI

PODPORNI

JIN

JIN

= ignoriranje







Severni vozel (Zmajeva glava ali Rahu) & Južni vozel (Zmajev rep ali Ketu)

Delo z vozli je pokazalo, da njuna vloga ni le karmična oziroma vezana na pretekla življenja. V njiju se
skriva nekaj veliko globljega, pomembnega za iskanje smisla inkarnacije duše in doseganja njenega
ravnovesja na utelešeni ravni obstoja. Lunina vozla vsebujeta skrite odgovore na določene težave in
lastnosti značaja osebe in nam lahko že v samem začetku analize astrološke karte lahko pomagata najti
prave odgovore.



Severni vozel v 1. hiši = Južni vozel v 7. hiši pomeni karmo v povezavi z odnosi. 
Oseba je pustila, da so jo vodili drugi, ali pa je upoštevala samo mnenja drugih, 
morda se je tudi povsem posvetila svojemu zakonskemu življenju itd.. 
Sedaj mora razvijati svojo samostojnost, svojo avtonomijo, spoznati samo sebe, 
ne da bi se ji bilo treba opirati na ljudi okrog sebe.

1. – 7.



Severni vozel v 2. hiši = Južni vozel v 8. hiši pomeni pretekla življenja, v katerih so bile v 
ospredju vrednote in lastnosti 8. hiše: magnetizem, spolnost in okultno in je sedaj čas za 
konkretno materialno delo. 
Oseba se je v prejšnjem življenju zadovoljila z življenjem na meji realnega; sedaj mora njeno
znanje obroditi sadove, vključiti mora dobljene izkušnje, predvsem na področju spolnosti.

2. – 8.



Severni vozel v 3. hiši = Južni vozel v 9. hiši pomeni pretekla življenja, 
v katerih ste izjemno veliko potovali ali pa ste v globino in filozofsko raziskali neko
področje znanja in je sedaj čas za pisanje, medije in komunikacijo. 
Oseba je imela v prejšnjem življenju najvišje vedenj, mora to znanje uporabiti v korist
drugih.

3. – 9.



Severni vozel v 4. hiši = Južni vozel v 10. hiši kaže na pretekla življenja z veliko akcije ali z 
močnim fokusom na karieri in na dosežkih v svetu in je sedaj čas za družino in doživljanje
doma. 
Oseba je živela preveč v javnosti, da bi se dovolj zanimala za svojo družino, sedaj se jo 
mora ustvariti in jo varovati, morda se bo zaradi tega, ker je bila prej preveč usmerjena v 
javnost, sama oklenila intimnih, družinskih vrednot.

4. – 10.



Severni vozel v 5. hiši = Južni vozel v 11. hiši kaže na pretekla življenja v katerih ste bili
nesebično predani širši družbi in z druženjem in je sedaj čas, da razvijete svojo osebno
kreativnost in da se fokusirate bolj na sebe, kar vas bo povezalo s svojo prihodnostjo in 
uresničevanjem svojega poslanstva.
Prejšnje življenje je temeljilo na prijateljstvih in podpori drugih. Oseba bo sedaj lahko ustvarjala
sama zase. Veliko se bo morala ukvarjati tudi s svojimi otroki in njihovim razvojem.

5. – 11.



Severni vozel v 6. hiši = Južni vozel v 12. hiši kaže na to, da ste bili v preteklih življenjih
zelo verjetno v nekakšni osamitvi in je sedaj čas, da svoje talente delite z drugimi. 
Oseba je živela osamljeno, trpela je zaradi pomanjkanja svobode, vendar pa je zaradi tega
razvila posebno modrost.  Sedaj bo morala uporabiti svoje karmične izkušnje in pomagati
olajšati vsakdanje življenje drugim. Lahko gre tudi za obvladanje zdravilskih veščinah.

6. – 12.



Severni vozel v 7. hiši = Južni vozel v 1. hiši predstavlja to kar ste bili in ste sedaj (vključno
s starimi vzorci in ogromno energijo Duše, ki ste jo prinesli s sabo) ter je sedaj čas, da se 
učite tudi partnerstva in harmonije z drugimi. 
V prejšnjem življenju se je oseba preveč ukvarjala sama s seboj, živela je zaprta sama vase, 
ali pa je bila celo egoistična; sedaj mora živeti bolj javno ali pa se posvetiti drugim.

7. – 1.



Severni vozel v 8. hiši = Južni vozel v 2. hiši lahko kaže na to, da so v vaših preteklih
življenjih prevladovale materialistične vrednote, zato je sedaj čas za raziskovanje skritih
strani življenja. 
V prejšnjem življenju se je oseba ukvarjala predvsem z zemeljskimi dobrinami; sedaj se 
mora od tega odtrgati in sprejeti negotovost ali nestabilnost.

8. – 2.



Severni vozel v 9. hiši = Južni vozel v 3. hiši lahko kaže na karmo s svojimi brati in 
sestrami ali pa na pretekla življenja komunikacije, pisanjae, trgovanja ... in je sedaj čas za 
razširitev obzorja. 
Potrebno je razviti odprtost uma in dati prednost filozofskemu delu samih sebe. 
Oseba si je nabrala obsežno praktično znanje. V tem življenju si mora pridobiti bolj
vzvišeno vedenje, učiti druge tisto, kar je spoznala ali pa se odmakniti od svoje okolice.

9. – 3.



Severni vozel v 10. hiši = Južni vozel v 4. hiši lahko pomeni pretekla življenja, v katerih ste
dosegli trdne notranje temelje vaše osebnosti, mogoče skozi veliko razmišljanja ali pa so vas 
k temu pripeljale tihe, odmaknjene situacije. 
Sedaj je čas za svet okoli vas. Sebe boste našli tako, da boste počeli konkretne stvari, da boste
aktivni na zunaj. 
Oseba je bila preveč navezana na svoje korenine, dom, sedaj se mora izžeti v zunanjem
svetu.

10. – 4.



Severni vozel v 11. hiši = Južni vozel v 5. hiši lahko pomeni karmo, ki je povezana z otroci in 
je sedaj čas da svoja znanja, zavedanja odprete celotni družbi – ne le vam samim. 
Delo s skupinami ljudmi ali za skupino ljudi, je lahko način, da najdete sebe oziroma se 
povežete s svojo usodo. Oseba je v prejšnjem življenju živela preveč egoistično in 
individualistično ali samo z mislijo na trenutne užitke; sedaj mora svojo čustveno sfero
povečati in se posvetiti radosti drugih, skratka usmeriti se v kolektivno.

11. – 5.



Severni vozel v 12. hiši = Južni vozel v 6. hiši, hiši služenja, kaže na pretekla življenja, v 
katerih ste se zelo posvetili drugim in ste jim nudili veliko pomoči in je sedaj čas, da se 
spoprijateljite s sabo in svojim notranjim Življenjem, angeli in Dušo. 
Po življenju, posvečenem malim vsakdanjim problemom, se bo lahko oseba sedaj posvetila
višjim ciljem, na primer pomagala bo trpečim ali pa se bo posvetila meditaciji v samoti.

12. – 6.



Vloga luninih vozlov v znakih je pomembna, ker se večjim delom nanaša na genetsko
karmo – pomeni karmo, ki jo je Duša nasledila poreklom prej kot karmo, ki jo je 
individualno pridobila – kar je že določeno s pozicijo vozla po hišah.



Severni vozel v Ovnu - Južni v Tehtnici
Ker Ovnu vlada Mars, ki upravlja nezavednim delom obstoja, a Severni vozel pripada
zavednem delu, tukaj vidimo nagonsko in živalsko delovanje, kot osnovo na kateri Duša gradi
svojo življenjsko pot. Dharma te osebe je premik stvari in delovanje iz nezavednega nivoja. 
Hrabrost je s takšno pozicijo, osnova duhovnosti. Zaradi južnega vozla v Tehtnici je važno
najti ravnotežje in ne delovati grobo v partnerstvu. Tukaj je obvezno sprožiti ampak samo
tako, da se ta akcija konča s skladnim odnosom.  

♈ –♎



Severni vozel v Biku, Južni v Škorpijonu
V tem slučaju je delovanje podzavestno (severni vozel v znaku, ki mu vlada Venera) a rezultanta
nezavedna ( južni vozel v znaku, ki mu vladata Mars in Pluton) in je zato zelo pomembno kako se deluje. 
Na tej poziciji nezavedno je močnejše oziroma južni vozel je prevladujoč. Zelo važna je pozicija Marsa
kot primarnega vladarja južnega vozla. Dharma je tukaj takšna , da je potrebno, da harmonija in ljubezen
upravljajo strastem. Lepota mora prevladati nagon in temo.
Potrebno je razviti Venero, ker drugače strast prevladuje in v življenju se dogajajo stvari katerim ni
mogoče upravljati. Če je Mars v slabih aspektih, zaradi njegove narave delovanja nezavedno postane še
močnejše in karmični vpliv še močnejši. Dobra postavitev Venere izboljša Mars, medtem, ko je ljubezen
tukaj potrebno dokazati z močno strastjo.

♉ –♏



Severni vozel v Dvojčku, Južni v Strelcu
S to pozicijo je poudarek zavednega dela osebnosti. Karma ima slabši vpliv in oseba lahko lažje ustvari
svojo Dharmo. Naloga je pridobiti modrost in praktične izkušnje. Oseba bi morala, da spozna, da so od
njenih odločitev odvisna dogajanja v življenju, kot tudi, da stvari, ki jih dela drugim dela pravzaprav
sebi. Obvezno je najti namen in smisel vsega. S takšno postavitvijo stvari niso neizogibne, kot je to
primer za prejšnje pozicije. V kolikor je Jupiter, kot vladar južnega vozla slabo postavljen bo oseba
imela materialne izgube, brez obzira kako je Merkur postavljen. Potrebno je delati več dobrega in
delati pravilne odločitve, kar bo tukaj omogočila predvsem dobra postavitev Merkurja. V kolikor je
Merkur slabo postavljen oseba dela napačne odločitve, kar se ne mora nujno odraziti pri izkušnjah tega
življenja – posebno, če Jupiter dobro postavljen – ali bo zapustil posledice na naslednje inkarnacije.
Potrebno se je naučiti, da se iz moralnih načel deluje praktično. Tem osebam je dano veliko svobodne
volje.

♊ –♐



Severni vozel v Raku, Južni v Kozorogu
S to pozicijo podzavest mora prevladati nezavedno. Nezavednost je močna in karma ima premoč nad
voljo. Oseba mora biti izjemno čista in poštena glede svojih čustev. V primeru negativnih emocij ali
napačnim izborom se pojavi izjemno težka karma. S takšno pozicijo je pogosto izkustvo bolečine in
osamljenosti ampak je najvažnejše, da bo ravno v takšnih okoliščinah oseba dobra in sočutna, da bi se
očistila od močnih karmičnih vplivov. Oseba je v preteklosti bila večkrat prizadeta in v sebi nosi težko
bolečino, zato samo dobro in čisto emotivno delovanje lahko izboljša takšno karmo. Prisotna je tudi
močna potreba za zapiranjem in obrambo ampak potrebno je napraviti ravno nasprotno – biti odprt,
iskren in delovati iz neškodljivih emocij. Potrebno je voditi računa o prehrani in se redno postiti. Važno
je, da je luna dobro postavljena, ker tudi najmanjša prizadetost govori o Saturnovi dominaciji oziroma
življenjem pod močnim karmičnim vplivom. Tukaj je krajni cilj vsebovan v doseganju stabilne sreče.

♋ –♑



Severni vozel v Levu, Južni v Vodnarju
S to pozicijo je volja poudarjena, primarna naloga je obvladati opozicijo, kar vozli so. Ne glede kako
dobro je Sonce postavljeno, potrebno se je naučiti, da je opozicija- ki je Soncu popolno nasprotje –
neločljivi del njega. Mora se sprejeti nasprotje , da bi se obvladovalo življenje. Obvezno je imeti zavest
o drugem in zavest o telesu. S takšno pozicijo je pogosta ločitev in oseba na koncu ostane sama.
Pogosto so neprijatelji , čeprav so osebi nepoznani razlogi za to. Vse je v duhu, iz nezmožnosti, da
sprejme neminovnost , oziroma lastno telo. Oseba pogosto ostane gluha na upor , ki ga nosi v sebi.
Soncu je od vseh planetov najtežje, da sprejme svoje nasprotje, ki je v tem slučaju ravno naloga.
Potrebno je presegati osebni ego, da bi se dosegel kozmični ego.

♌ –♒



Severni vozel v Devici, Južni v Ribi
Zavest mora obvladati globok podzavestni nagon. Ta pozicija govori o nesigurnosti in nezmožnosti, da
se veruje. Racio dominira in vera je zamajana. Obvezno je racionalno sprejeti najgloblja verovanja.
Oseba za vse išče materialni dokaz in zaradi tega se ji dogajajo karmične, popolnoma iracionalne stvari,
ki jih ne more razumeti. Potrebno se je prepustiti verovanju in istočasno delovati popolnoma realno.
Obvezno je spojiti znanstveni um in popolno prepuščanje veri. V kolikor se ne doseže ravnotežje bo
oseba razočarana, varana in pogosto tudi žrtev osebnih zablod. Obvezno je v veri in mitologiji najti
tajne zakonitosti , ki bodo osebi omogočile , da doseže ravnotežje med glavo in telesom.

♍ –♓



Severni vozel v Tehtnici, Južni v Ovnu
S to pozicijo je naloga, da se raste preko odnosov in, da se v pogosto težkih partnerstvih ima ljubezen
in razumevanje za osebo nasproti. Oseba pogosto vstopa v veze z egocentričnimi in sebičnimi ljudmi. S
svojo ljubeznijo , širino in razumevanjem oseba mora najti način, da gre preko vseh pomanjkljivosti, ki
se mu predstavljajo. Vse kar je v začetku bilo nežno s časom mora postati močno. Tukaj se lahko
pojavljajo prepiri in nepotrpežljivost zato oseba mora biti umirjena , diplomatska in pripravljena se
prilagoditi, kar ji bo zelo težko. Agresivnost in vsiljevanje svoje volje je prepovedano. Potrebno je
delovati samo z ljubeznijo in lepoto. Oseba ne more najti sebe dokler ne ustvari dobro partnerstvo.

♎ –♈



Severni vozel v Škorpijonu, Južni v Biku
Tukaj vidimo obrnjeno pozicijo od naravne pozicije vozlov. Potrebno je iti skozi izgubo ali katarzo, da bi
se prišlo do lepote in uživanja. Oseba mora sprejeti težko in slabo vlogo, da bi ustvarila srečo. Ravno,
ko se zdi , da je vse izgubljeno, se lahko napreduje. To je opis težkih začetkov preko katerih se dobiva
moč in oživlja lepota in sreča. V kolikor se ustvari močan in dober seksualni odnos se lahko pride do
velike sreče skozi partnerstvo. Potrebno je ozavestiti lastno seksualnost in biti hraber in pripravljen se
spustiti v najnevarnejše situacije, da bi se doseglo zadovoljstvo. Skozi to je izražena potreba , da se ves
greh in zlo prevzame na sebe in se skozi doživljanje tega doseže prava vrednost. Oseba bi se morala
naučiti, da daje vse kar dobiva in, da nič ne zadrži za sebe. Možnost nasledstva v kolikor je oseba
nevezana na materialne stvari oziroma v kolikor se najprej osvobodi nekih materialnih vrednosti.

♏ –♉



Severni vozel v Strelcu, Južni v Dvojčku
To je pozicija v kateri dva od zavednih planetov upravljajo z vozlišči in spada v življenje z manjšim
karmičnim vplivom. Potrebno je biti moder in filozof in istočasno biti sposoben , se vsa modrost
praktično živi. Mora se napraviti ravnotežje med tistim kar oseba z umom lahko sprejme in tistega kar
praktično lahko živi. Volja in miselnost so poudarjeni. Če je Merkur slabo postavljen oseba veliko
razume in govori ali malo od tega uresniči. V kolikor je Jupiter slabo postavljen ima oseba napačna
stališča in težnje. Kadar sta oba planeta srečno postavljena vidimo osebo, ki zares živi vrhunsko
filozofijo in razume vse družbene tokove. Učenje in razvoj na miselnem nivoju.

♐ –♊



Severni vozel v Kozorogu, Južni v Raku
Ta pozicija spada v težje karmične primere. Oseba je ambiciozna in teži k absolutni sigurnosti.
Orientacija na kariero in potreba za osebnim ustvarjanjem. To je lahko dobro samo, če družinsko
življenje ne trpi zaradi tega. Potrebno je spoštovati Saturn, biti vztrajen in pošten. Mora se delovati
mirno in z udobnim čustvenim stanjem. Oseba bo vedela, da deluje pravilno samo , če je čustveno
zadovoljna in stabilna. V kolikor je luna slabo postavljena se zgodi, da oseba iz emotivnega
nezadovoljstva deluje kruto in neobčutljivo, kar je ustvari še bolj nesrečno. To življenje nosi eno od
pomembnejših karmičnih lekcij.

♑ –♋



Severni vozel v Vodnarju, Južni v Levu
S to pozicijo oseba napreduje skozi originalnost, pogoste spremembe in vse kar je novo ampak samo,
če je podprto z določenim sistemom hierarhije. Tu je potreba, da se živi opozicija, ki je lahko plodna
samo, če je spoštovan prej postavljeni sistem ali avtoriteta. V nasprotnem oseba ruši svojo voljo in
možnost odločanja. Do problema lahko pride zaradi dezorganiziranosti, upora ali destruktivne potrebe.
Takšnim pristopom oseba nezavedno sama sebe ruši in napada na osebno zavest upočasnjuje svoj
razvoj. S slabimi aspekti prihaja do ego problemov ali problemov z avtoriteto. Naloga je, da oseba
razvije zavest o sebi in prevlada potrebo, da ruši avtoriteto. Obvezno je zadržati mir, ko dela nevarne
zadeve.

♒ –♌



Severni vozel v Ribi, Južni v Devici
Potrebno je ozavestiti podzavest in to praktično pomeni skozi popolno vero oživeti realnost. Iz
domišljije , vere in realnega bi bilo potrebno izvesti praktične zaključke in principe življenja. Naloga je
oživeti intuicijo in ustvariti kontakt s svojo notranjostjo, da bi realnost bila dobra. Ta položaj spreminja
vero v materialno, otipljivo stvar. Potrebno se je odreči skepticizmu in se potopiti v največje globine, da
bi se tam najdeno blago spustilo ponovno v realnost. Umetnost je najti pravo ravnotežje med vero in
realnostjo, ker če se gre v popolno fantazijo se oseba razboli in doživi v realnosti velika razočaranja.

♓ –♍



Jupiter v Ovnu
Oseba z Jupitrom v Ovnu ima literarna in pravne
sposobnosti, je požrtvovalen, rad pomaga, je pošten, 
in prizadeven. V svoji okolici je vedno dobrodošel, 
zelo skrbi za svojo prijatelje in se rad ukvarja s 
športom. Če ima Jupiter slabe aspekte je oseba manj
uravnovešena, zapravljiva, pretirava in je 
lahkomiselna.
Ljudje z Jupitrom v znamenju Ovna spadajo med 
velike optimiste. Sicer verjamejo v druge in dobro v 
drugih ljudeh, vendar se kljub temu raje zanašajo na
lastne spretnosti in sposobnosti. Dogovori z drugimi
in še bolj sodelovanje z njimi jim niso pisani na kožo, 
zato se sodelovanja pogosto raje izognejo. Ker so 
nepopravljivi optimisti, se ničesar ne ustrašijo in se 
zelo radi podajo v kakršnokoli pustolovščino. 
Neustrašno se borijo z vsemi strahovi, ki tarejo druge
ljudi.



Jupiter v Biku
Oseba z Jupitrom v Biku ima sočustva za skrbi, manj
srečno rojenih oseb, trpljenje in žalost drugih oseb. 
Sicer se obnaša brezhibno, je varčen, darežljiv, vendar
pa mora paziti na to, da s tem ne pretirava. Če ima
Jupiter slabe aspekte, oseba hlepi po užitku in veselju
tega sveta.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Bika najprej poskrbijo
za lastno finančno in materialno varnost. Nato se z 
velikim veseljem predajajo najrazličnejšim užitkom, ki
jih ponuja naš svet. Čeprav je Jupiter planet, ki ljudi
sili v pretiravanje, se v Biku zna »pomeniti sam s 
sabo«, zato deluje zmerno in uravnoteženo. Ljudje s 
tako postavitvijo Jupitra ostajajo zmerni in 
prizemljeni, ob tem pa si privoščijo tudi dovolj
»tuzemeljskih radosti«.



Jupiter v Dvojčku
Oseba z Jupitrom v Dvojčku ima izredno prijazen in 
ljubeč značaj. Zaradi svojega častnega vedenja si
zasluži zaupanje. V življenju je deležen časti. Rad ima
drugi spol, ter ima pisateljske sposobnosti, študij in 
smisel za tehniko in matematiko. Če ima Jupiter slabe
aspekte ima predsodke in je prepirljiv.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Dvojčka so zelo
miselno naravnani. Ne zanima jih le plehko ali
površno spoznavanje stvari, pač pa se potrudijo, da 
stvari razjasnijo in jih razumejo na globlji ravni. Zelo
so družabni in komunikativni, zato uživajo v vsem
delovanju, ki od njih zahteva sporazumevanje, 
potovanja ali pridobivanje novega znanja. Znanje in 
spoznanja zelo radi delijo tudi z drugimi, zato so 
lahko odlični učitelji ali mentorji



Jupiter v Raku
Oseba z Jupitrom v Raku je zanesljiv, prijazen do 
ljudi, ima veliko fantazijo, klepetav in je prijatelj
drugega spola. Radi imate Luksus in veselje do 
življenja. Pri neugodnih aspektih ima pogosto
zdravstvene težave in se rad širokousti.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Raka so blagi, ljubeči
in zaupanja vredni ljudje. V svojem domu poskrbijo
za varnost in udobje, ob katerih se ogreje še tako
mrzlo srce. So toplo prijazni in zaupljivi. Niso
egoistični, pač pa so pripravljeni pomagati tudi tistim, 
ki so manj srečni kot so sami. Zanje je zelo
pomemben dom in njihove korenine. Radi se 
spominjajo vseh začetkov in so vezani na pretekle
izkušnje



Jupiter v Levu
Oseba z Jupitrom v Levu ima najboljšo pozicijo, ki ga
lahko ima ta planet. Takemu človeku lahko
popolnoma zaupate in vas ne bo nikoli razočaral. Ne 
bo pa se nikoli podrejal. Zelo dejaven je, radi vodi, je 
samostojen in velikodušen. Rad ima priznanja in 
odlikovanja in nazive. Slabi aspekti pa kažejo na
osebo, ki hlepi po zabavi, ampak je na žalost precej
surov in včasih ima lahko celo krut značaj.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Leva so tisti, ki v celem
zodiaku najbolj in najpogosteje pretiravajo. So 
zabavni in igrivi. Zanje je vse drama in teater. 
Pravzaprav čutijo, da je življenje oder, kjer so sami
glavni igralci, ki jim ploska vsa publika. Ničesar jih ni
strah in zlepa ne obupajo. Zelo veliko energije vlagajo
v svoj uspeh na področju, ki ga imajo zares radi. 
Želijo si uspeti in doživeti svoj veliki triumf



Jupiter v Devici
Oseba z Jupitrom v Devici je previdna, rada analizira, 
preverja in ima kritičen um. To osebo se ne da kar tako
prevarati, ogoljufati ali zavajati, saj je sposoben razlikovati
med resnico in neresnice, kar poteka ponavadi bolj na
čustveni ravni. Tako zna zelo dobro in hitro oceniti
situacijo in jo presoditi. Včasih kaže ta položaj Jupitra na
izrazito dobro spretnost govora, ki pa pri slabih aspektih
izjalovi v spretnosti, v škodi drugega. Lahko da je potem v 
takem primeru bolj nezaupljiv, ciničen posmehljiv, in 
pretirano pedanten.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Device ne znajo najbolje
izkoristiti priložnosti, ki se jim v življenju ponujajo. 
Nenehno se zapletajo v svoje zanke, ko se jim zdi, da 
morajo o vsem premisliti in natančno razumeti tudi
banalne in za okus drugih nepomembne stvari. Osebno
priznanje jim ne pomeni kaj dosti. Zelo pa si želijo, da bi 
projekt, na katerem delujejo, uspel v največji možni meri. 
Zaljubljeni so v svoje delo in se zelo potrudijo, da vse
naredijo v dogovorjenem roku in brez napak



Jupiter v Tehtnici
Oseba z Jupitrom v Tehtnici kaže na človeka, ki ima
smisel za umetnost, glasbo ali/in literaturo. Sicer pa je 
pošten, prijazen, ljubezniv, prisrčen in prilagodljiv. V 
javnosti se pokaže vesel, dobre volje, razigran, srečen, 
Pri negativnih aspekte je tak človek lahkoživ, 
domišljav, muhast, površen in nestalen.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Tehtnice so rojeni
diplomati. Radi se družijo z drugimi ljudmi in se 
znajo vedno prilagoditi okoliščinam, v katerih se 
znajdejo. So pravični in modri. Ker imajo sposobnost
videti vse stvari iz dveh različnih kotov, so lahko
odlični svetovalci ali posredniki v sporih. Delujejo
nepristransko in si prizadevajo za ravnotežje tudi v 
primeru reševanja sporov



Jupiter v Škorpijonu
Oseba z Jupitrom v Škorpijonu je samozavestna, 
vendar pa agresivna in vročekrvna. Ima konstruktivne
sposobnosti ter zdrav ter praktičen razum in je odločna
in optimistična. Če ima Jupiter v tem znamenju
negativne aspekte prekomerno rad uživa hrano, je 
neskrbna in zanikrna in ne pazi nase. V bistvu mu ni
mar za njegovo zunanjost

Ljudje z Jupitrom v znamenju Škorpijona so izjemno
globoko pripadni tistemu, v kar verjamejo. Ničesar ne 
jemljejo kot samoumevno in vedo, da si je v življenju
potrebno prizadevati za tisto, v kar verjamejo. Ničesar
jih ni strah. Odločeni so, da bodo uresničili svoje
načrte. Niti za trenutek ne pomislijo, da bi se jim
odrekli. Privlačijo jih skrivnosti in neznanke



Jupiter v Strelcu
Oseba z Jupitrom v Strelcu kaže na pravično osebo ki
je prijazna, ljubezniva in prisrčna. Rad ima športne
zabave. Negativni aspekti pa tu kažejo na živ in često
nepremišljeno ravnanje pri strastnih zadevah.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Strelca so eni največjih
srečnežev v zodiaku. Vodi jih globoko vtisnjena želja
po spoznavanju vsega, česar še ne poznajo. So rojeni
filozofi, ki proučujejo življenje in njegove zakonitosti. 
Prizadevajo si spoznati čim več različnih okoliščin, 
ljudi in stvari. Zanima jih vse veliko in širno ter se 
izogibajo vsega, kar je po njihovem mnenju majhno, 
nepomembno ali drobno. Večinoma so odprti do 
vseh možnosti, včasih pa jih zapelje zaničevanje do 
vseh, ki niso tako odprtega duha kot so sami



Jupiter v Kozorogu
Oseba z Jupitrom v Kozorogu kaže na človeka ki je 
skrben, varčen, pošten, in skorajda vedno zanesljiv. Je 
samozavesten, ambiciozen, moder in se zna držati
pod kontrolo, ampak ozkosrčen. Negativni aspekti pa 
tu v kozorogu kažejo na velikega skopuha.

Ljudi z Jupitrom v znamenju Kozoroga spremlja želja
po dosežkih v zunanjem svetu. So izjemno pametni in 
sposobni do najmanjše podrobnosti načrtovati svojo
pot do uspeha. Nikoli ne pretiravajo in se ne zapletajo
v nepomembne stvari v življenju. Vse, česar se lotijo, 
ima rep in glavo. Vedo, da ne morejo hitro
napredovati. S počasnimi koraki pa so sposobni
doseči praktično kateri koli cilj si že zastavijo



Jupiter v Vodnarju
Oseba z Jupitrom v Vodnarju je optimistična, 
človekoljubno, filozofsko nadarjena, ter ima dober
humor, je delovna in rada ima ekstravagance. Če ima
tukaj Jupiter negativne aspekte je oseba zelo
nervozna, nemirna in ni sposobna resnega dela.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Vodnarja so veliki
človekoljubi, ki svoje zamisli poskusijo uresničiti z 
največjim navdušenjem. Ni jih strah kršiti tradicijo in 
njene vrednote. Ne zmenijo se za kritike, naj vendarle
počnejo stvari, kot so jih počeli njihovi predniki. 
Pogumno utirajo novo pot za nove običaje, za novo 
moralo in za novo, pravičnejšo družbo, v katero
iskreno verjamejo. Ni jih strah delovati. Celo uživajo
v tem, da šokirajo malce bolj toge ljudi



Jupiter v Ribi
Oseba z Jupitrom v Ribi kaže na zelo senzitivnega in 
prijaznega človeka, ki je zelo talentiran, hitro dojame, 
je ljubitelj umetnosti, glasbe, literature in ga zanima
paranormala. Vpliv negativnih aspektov kaže na
osebo šibke volje, nagnjen k grehom in je razuzdan. 
Tak človek vodi pogosto brezdelno/trotovsko
življenje.

Ljudje z Jupitrom v znamenju Ribi so izjemno
miroljubni in sočutni. Drugim radi pomagajo. 
Sposobni so se vživeti v okoliščine, ki se dogajajo
drugim ljudem in pogosto imajo možnost, da drugim
pomagajo pri premagovanju njihove stiske. Ni jim
vseeno, kako ravnajo z drugimi in si prizadevajo za 
več topline in sreče med ljudmi. Zaradi svoje
občutljivosti se lahko zgodi, da jih drugi izkoristijo



Ljudje z Jupitrom v 1. hiši so večni optimisti, prepričani, 
da se jim ne more zgoditi nič slabega. V drugih ljudeh
vzbujajo občutek zaupanja in zanesljivosti. Radi pomagajo
drugim ljudem in so velikodušni do njih. V življenju znajo
uživati in so sposobni v svoje življenje pritegniti podobne
ljudi. Pri svojem delovanju pogosto pretiravajo, vendar jih
to nikoli ne skrbi. Zavedajo se, da jih nenehno spremlja
»angel varuh«.

Vedno rad pomaga, je pravičen, zanesljiv in avtoritativen. 
Ta položaj obljublja sicer uspešno življenje, vendar pa je odvisno
od ostalih položajev, ter od tega ali bo znal koristiti svoje
spretnosti. Ponavadi postane lastnik posestva, doživi, da ga
podpirajo in s tem napreduje. Pri negativen vplivih je nagnjen k 
samo-hvaljenju, napihnjenosti, rad preveč je, ima manj energije, in 
ima težave z zakonom ali z uradnimi ali oblastnimi osebami.

Jupiter v 1. hiši

Ta položaj planeta je ugoden, če je Jupiter 
pozitivno aspektiran. Taka oseba kaže prijeten
značaj, je talentiran in ima velikodušno, 
dobronamerno ter socialno usmeritev.



Jupiter v 2. hiši
Pri dobrih aspektih ima taka oseba pogosto v življenju
finančne uspehe in postane bogata. Le malo je verjetno, da 
bo živel v revščini. Ljudje z Jupitrom v 2. hiši so rojeni
«srečneži«. Pogosto nimajo finančnih skrbi, znajo dobro 
zaslužiti. 

Dobro poskrbijo za lastno finančno, materialno varnost. V 
življenju znajo uživati, pri čemer radi pretiravajo. 
Pretiravajo tudi pri trošenju, vendar se s tem ne 
obremenjujejo. Verjamejo, da bodo vedno imeli dovolj za 
prijetno in udobno življenje. Do drugih so velikodušni in ne 
prenesejo majhnosti drugih ljudi

Pri negativnih aspektih pogosto napačno kalkulira, je zapravljiv
in ne pozna meja, za kar bo vedno bolj zapredel v težave
predvsem glede financ in imetja. če ne pazi bi celo izgubila svoje
premoženje. Lahko ga najdemo tudi v igralnicah ali pri igrah na
srečo, ki pa pri slabih aspektih ne prenesejo sreče ampak le 
izgube in težave. Vseeno bo vedno imel od nekod sredstva za 
preživljanje.



Jupiter v 3. hiši

Ljudje z Jupitrom v 3. hiši so nemirni in radovedni.
Oseba z Jupitrom je optimistična, z njegovo
pomočjo je sposobna premagati marsikatero oviro. 
Največ uspehov ima na kratkih potovanjih, pri vseh
zvrsteh komunikacije, pisanju ali v zvezi z bratom
ali sestro. Ta oseba je sposoben pisatelj. Bratje ali
sestre, ki so pogosto bistri, jih obožujejo.  

Pri negativnih aspektih (kvadrat,opozicija) je nasprotno. Posebno če
ima slab aspekt s Saturnom je brezbrižen, z Marsom indiskreten, 
prenagljen, in nagnjen k ekstravagancam.

Zanima jih vse, kar se dogaja okoli njih in še malo dlje. 
Hitro sprejmejo nove zamisli, ki so jih sposobni
dvigniti na višjo raven razmišljanja. So dobri učenci in 
nadarjeni za poučevanje drugih ljudi. Radi pišejo, 
potujejo, razmišljajo in izmenjajo zamisli z drugimi. So 
nadarjeni govorniki. 



Jupiter v 4. hiši
daje uspeh in varnost v zrelih letih. Ta 
človek bo preživel starost mirno in brez
skrbi. Ima tudi dobre odnose s starši, zelo
mu gredo na roko in pomagajo. Ta 
pozicija lahko nakazuje dvoje: po eni
stran, da oseba nabere največ premoženja
preko posestvi oz. z nepremičninami ali
pa postane lastnik lastne hiše ali zemljišča. 

Ljudje z Jupitrom v 4. hiši si ustvarijo
velik in udoben dom, ki ga prijetno
uredijo. So družabni ter radi vabijo
prijatelje in znance v svoj dom. Uživajo v 
zabavah, ki jih prirejajo. Imajo dober
občutek za nepremičnine in njihovo
vrednost. Mnogi so imeli prijetno
otroštvo. Na te osebe zelo vpliva vera, 
filozofija ali mentalna vzgoja, ki so je bili
deležni v otroštvu

Če je tu Jupiter slabo aspektiran, dom ni ugodno mesto. Tam doživi veliko
neuspehov, ali pa ima vedno veliko izdatkov glede doma, nepremičnin ali
gospodinjstva.



Jupiter v 5. hiši
Jupiter prinaša tu srečo, če ima dobre
aspekte. Uspeh v ljubezni, pogosta ima
srečne in harmonične veze preden se 
poroči, Ker je po značaju optimističen, 
hitro naveže stike z drugim spolom. Dober
odnos ima tudi do otrok, športa in 
poučevanja. Če tu Jupiter tvori aspekt s 
Plutonom, je dobitnik na igri za srečo oz 
loteriji. 

Ljudje z Jupitrom v 5. hiši so živahni in 
družabni. Uživajo v zabavah in druženju z 
drugimi ljudmi. Mnogi imajo prirojen dar
pri špekulacijah vseh vrst. Radi tvegajo, se 
predajajo raznovrstnim pustolovščinah in 
na splošno uživajo v radostih, ki jih prinaša
življenje. Zaradi svoje velikodušnosti
zlahka pritegnejo nasprotni spol in se 
prepustijo romantiki. Njihovi otroci so 
pravi »mali srečneži«.

Negativni aspekti kažejo, da preveč hlepi po zabavi, je zapravljiv, len za 
delo in nima sreče v ljubezni, tudi pri igri na srečo nima uspeha.



Jupiter v 6. hiši
Pri ugodnih aspektih je oseba skorajda
vedno zdrava oz. nima večjh zdravstvenih
težav, telo je dobro razvito. Podporo dobi
pri vsakdanjem delu in tam tudi največ
napreduje. Ima dober organizacijski talent, 
se rad uči, je ambiciozen. 

Ljudje z Jupitrom v 6. hiši se radi odločijo
za delo, pri katerem pomagajo drugim. 
So pozitivni in navdušeni, zato lahko
druge dobro vzpodbujajo. 
Najbolje delujejo na področju zdravja, 
prehranjevanja in pomoči vseh vrst. 
Tudi v prostem času pogosto pomagajo
drugim. 
Pri svojem delovanju morajo paziti, da se 
ne zapletejo v podrobnosti in iz vida ne 
izgubijo celote slike.

Pri negativnih aspektih bi lahko imela obolenja na jetrih, 
želodcu ali vnetje porebrnice. Z ambicioznost preveč
pretirava ter je lahko preveč brezskrben.



Jupiter v 7. hiši
Taka oseba vodi srečen in harmoničen zakon. Zakonski
partner je velikodušen, sočuten, ljubeč in miren. S poroko
naraste tudi njeno premoženje. V zvezi z družabništvom
ima koristi. Zelo je priljubljen ali celo popularen. 

Ljudje z Jupitrom v 7. hiši so zelo priljubljeni med drugimi
ljudmi. So prijazni, velikodušni in vedno pripravljeni
pomagati. Potrebujejo partnerja in partnerstva vseh vrst. V 
svoje življenje pritegnejo osebo, ki je finančno in 
materialno dobro preskrbljena. Ne moti jih, da pogosto
pretirava, saj ima veliko drugih prijetnih in blagodejnih
lastnosti. Sposobni so si ustvariti prijetno in srečno
partnerstvo. Potrebujejo veliko svobode in 
sporazumevanja, zato iščejo partnerja, ki je podobne narave

Pri negativnih aspektih napačno kalkulira, ima pravne
težave in pri športu ter politiki neuspehe, zakasnitev
poroke ali sploh ostane samski, če se pa poroči je 
partner ponavadi ravnodušen in mu za skupne
interese ni mar. Lahko ima tudi izgubo pri pravdah
ali pa zaradi prevelikega ali naivnega zaupanja v 
druge.



Jupiter v 8. hiši

Oseba ima dobiček zaradi poroke ali
podedovanja in doseže visoko starost. 

Ljudi z Jupitrom v 8. hiši spremlja velika
sreča pri finančnih vlaganjih. 
Mnogi podedujejo lepo vsoto denarja ali
ga prejmejo s strani svojega partnerja. 
V življenju se soočijo z mnogimi
spremembami, ki so lahko finančne ali
drugačne (tudi verske) narave. 

Zelo jih privlači metafizika, magija in vse
skrito. 

So strastni in potrebujejo občutek globoke
povezanosti s partnerjem.

Pri negativnih aspektih je izpostavljen obolenju žolca ali jetra in življenjskim
nevarnostim. Brezobzirno strmi k temu, da bi imel posest ali materialne dobrine. 
Pogosto precenjuje samega sebe. Glede spolnost je nagnjen k pretiravanju.



Jupiter v 9. hiši
Taka oseba je zelo poštena, dobra in 
potrpežljiva. Strmi k višjem etičnemu
razvoju. Napreduje dokler ne doseže
visok položaj v državi, cerkvi ali v 
znanosti. Zanima se za politiko, pravdo in 
zdravilstvo. Jupiter tu kaže na dolgo
potovanje v tujino iz katere se uspešen
vrača po daljšem bivanju..

Ljudje z Jupitrom v 9. hiši so običajno
zelo bistri ljudje, ki nenehno segajo proti
novim mejam in novim spoznanjem. 
Pogosto se osredotočijo na razmišljanje o 
filozofiji in verskih vprašanjih. Odprti so 
za vse nove zamisli, tuje dežele, tuje
navade, tuje predmete in tuje ljudi. 
Prisegajo na resnico, pravico in visoke
ideale. Spremlja jih naraven dar za 
pretiravanje. So odlični učitelji in 
pridigarjiPri neugodnem aspektu zapravlja, in na potovanjih v tujino, pravdo, ali vero nima

sreče, ter so z njimi povezane pogosto težave



Jupiter v 10. hiši
Ta položaj Jupitra lahko imenujemo
srečno postavitev. Če ima poleg tega še
dobre aspekte, kaže na poklicno priznanje, 
ugled in uspeh ter napredovanje do visoke
pozicije. Ta oseba doživi velike podvige. 
Javnost jo opazi. Posebno po 40 letu ima
poklicno večjo možnost napredovanje, 
zagotovitev položaja v socialni strukturi in 
osvobodilno razširitev svoje eksistence. 
Če je ugoden aspekt s Soncem ali Luno, 
ima ta človek nenavaden uspeh, postane
zelo popularen ali bogat. 

Ljudje z Jupitrom v 10. hiši pogosto
dosežejo vidno mesto v poklicnih
prizadevanjih. So prijetni, velikodušni in 
pravični, zato jih imajo drugi radi. Vedno
želijo narediti nekaj velikega za svet. So 
karizmatični in sposobni v svoje življenje
pritegniti pravo podporo za svoje zamisli
in projekte

Pri negativnih aspektih se pokažeta svetohlinstvo, nezaupanje, egoizem, in je 
nezanesljiv, zaradi tega doživi poklicne neuspehe. Manjkajo mu sposobnost
uveljavljanja in njegova obstoj je v nevarnosti,



Jupiter v 11. hiši

Z Jupitrom v 11. hiši je oseba zelo
družabna in ima vplivne prijatelje, ki ji 
pomagajo pri uresničitvi želja. Posebno
srečo ima v družabnih skupinah, društvih, 
pri timskem delu ali družabništvu ter z 
osebami, ki so socialno na visokem
položaju. Ta človek strmi po tem, da bi 
prišel v »eleganten in fin« krog ljudi, zato
ima ambiciozne načrte, ki jih lahko
uresniči. 

Ljudje z Jupitrom v 11. hiši imajo veliko
prijateljev in znancev. Nekateri prihajajo iz
skupin, katerim se priključijo, drugi iz tujih
dežel. Mnogi njihovi prijatelji in znanci so 
premožni in pripravljeni pomagati. Skupaj
si prizadevajo za večjo blaginjo in »boljši
jutri« za vse ljudi

Pri neugodnih aspektih je nasprotno. Pokaže samovoljnost, in neodločnost
oblikuje njegov značaj.



Jupiter v 12. hiši
Človek z Jupitrom v 12. hiši je osebno zelo
privlačen. Uspeh ima, kadar se ukvarja z 
delom, ki zahteva samoto, in z delom v 
ozadju ali ki zahteva odmaknjenost od 
zunanjega dogajanja. Starost doživi
miroljubno in v tihi zatopljenosti. Oseba je 
zelo dobrosrčna in je zadovoljena s 
skromnimi razmerji. Je velik ljubitelj samote
in rad uživa v tihih in mirnih vrlinah
življenja. 

Ljudi z Jupitrom v 12. hiši v življenju
nenehno spremlja zaščitnik, ki mu pogosto
rečemo kar angel varuh. Zavedajo se, da so 
srečni ljudje, zato svoje cilje usmerjajo v 
pomoč drugim ljudem. Za druge naredijo
veliko dobrega. Zanje je pomembno, da se 
umaknejo v samoto in se ukvarjajo z 
meditacijo ali sproščanjem. Pričakujejo
najboljše in si zanj prizadevajo

Če ima Jupiter tu negativne aspekte se nanj z lahkoto vpliva. Opaziti je lahko
ravnodušnost. Ponavadi ima skrite nasprotnike , ki mu pri ustvarjanju delajo
težave.




