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3. hiša



Odprtost
za sporočila

pomembnejše
je sprejemanje, 

kot dajanje.



telepatsko komuniciranje

sposobnost branja misli = 
nadgradnja sposobnosti 

poslušanja / slišanja

zavestni Svetlobni talenti, 
odkriti že v otroštvu

konkretne, uresničljive ideje



3. hiša je dom
Merkur je poslanec, ki opravlja svojo 

službo lahko doma (v 3 hiši), 
ali pa v kateri drugi.

3. hiša kaže dojemanje, kvalitete, 
ki definirajo ogrodje delovanja, 

kaže na bistvo, talente,
ki so na voljo že iz otroštva

Merkur kaže na način, kako um – organ deluje.
Ker pa je organ, se lahko razvija, spreminja, nadgrajuje … 

Da se začnejo talenti odpirati in Merkur spreminjati, 
je potrebno sprejeti, kaj se dogaja z njim in kako je 

polna, obremenjena 3. hiša z bremeni in ne zmore dobro 
slišati, sprejemati … 



Znanje in komunikacija

To je tudi hiša bratov in sester, znanja, 
vzgoja občutkov komunikacij, kontaktov in stiske življenja.

3. hiša je splošno navedena, kot hiša komunikacije. V tej hiši se dogaja veliko komunikacije med 
posameznikom in tistimi, ki jih oseba ima za bližnje: bratje, sestre in tudi sosedi. 

Medtem, ko je lahko komunikacija tukaj tako pisna in ustna, ima tudi zavestno kakovost. 

Misli sorodni duh in miselno povezanost. 
Ta služi,da poudari vlogo inteligence v tretji hiši.

Inteligenca, kot je videna na tem področju je analitična sposobnost, 
ki jo oseba ima v svojem okolju, 

posebno osnovno razumevanje stvari in praktična senzibilnost. 

To inteligenco je dobro uporabljati, da pomaga učinkovito delati v vašem svetu in z vsemi v njem. 



3. hiša vas opominja, da je v redu uporabiti vaše zavestne spretnosti, 
kot tudi bolj odrazno inteligenco. 

Simbiotično razmerje z bližnjimi je tudi del tega področja.

Ne pozabite, da so vaše misli močne, hitre in spretne. 
Nekatere stvari bodo dobro premišljene, druge pa skoraj avtomatske. 

Maksimirati vaš skupen potencial je ključ.

Zgodnje izobraževanje vas efektivno uči, kako razmišljati in komunicirati
in je prav tako zajeto v 3. hiši, kot kratki izleti. 

Osnovna narava 3. hiše so kratka potovanja intimne narave: 
tistih, ki jih dobro poznate v vašem okolju, ohranjanje tega okolja v tesnem stiku.



Uporaba inteligence in učinkovita delitev z drugimi je bistvo 3. hiše. 

Kako najbolje predstavite vaš primer drugim, pogosto tistim, ki jih imate najbolj radi?

Bodo vaša dejanja vedno resnična do vašega okolja?

Tu so v ospredju nove oblike zbiranje obveščevalnih podatkov - računalniki. 

Ali bodo ustvarili ali uničili komunikacije, ki jih poznamo? 

Vprašanja, ki so postavljena v 3. hiši je mogoče odgovoriti z videnjem te hiše: 
misli, potek, delitev.

3. hiša vlada sorodnikom, sosedom, kratkim izletom, gimnaziji, pridobivanje in uporaba jezika. 
Toda pod tem ključnim besedam leži globoka skrivnost: naš temeljni človeški razvoj - radovednost, 

imitacija in komunikacije, prilagoditve in povezovanje v našem neposrednem svetu. 



To ni toliko hiša "stvari", kot je območje delovanja. 

Način kako rastlina seže po Svetlobi, v 3. hiši posežete v svet z umom : v tej hiši se učite.

Ali vas drugi iskreno zanimajo? 
potem se učite od njih, sprejemate jasno videnje, sporočila, … 

Učite se od bratov, sester in sosedov, od krajših izletov, od besed, ki oblikujejo vaš svet,
od družbenih in informacijskih struktur, ki jih srečate v šoli.

Skrivnost je, da to storite, preden vam kdorkoli reče, da se mora to napraviti. 
To je instinktivno, kot nuja otroka, da se plazi po preprogi. 

To je kot temeljni užitek otroka, ki shodi ali odkrije prve besede besede.

Pomembno je, da jemljete namige iz vaše okolice in s tem rastete. Otrok sledi sestri, občutek je  
dovršen, ko posnema njihov jezik in vedenje. 

Otrok brez bratov ali sester bo našel nadomestno vlogo sam.



3. hiša je ples radovednosti, konkurence in imitacije, spoznavanja
in pridobivanje povezave za vaš svet.

3. hiša je tisto, kar je znano kot "nasledna" hiša. " 
Nasledna -Cadent" izhaja iz latinske besede »cadere«, kar pomeni, da odpadejo. 

Nasledne hiše so, kjer mi odpademo iz igre načrtov, 
ki smo jih začeli v kardinalnih hišah in stabilizirali v naslednjih. 

Moramo se prilagoditi zunanjim silam. 
Naš uspeh je odvisen od prilagodljivosti in vsestranske uporabnosti. 

V teh hišah je pametno, da vse zadeve, ki jih srečamo, srečamo kot učitelja. 

V naslednih hišah nad obzorjem smo pripeljani v svetove onkraj naše poznane ozke ulice.
V 9. srečujemo tuje koncepte, razširimo na nove perspektive, 

zaznamo večji pomen v ozadju dogodkov. 

V 12. gremo prek meja običajne logike in se dotaknemo
nezavednega, nerazumljivega in božanskega.



Za primerjavo, nasledne hiše se lahko zdijo manj zanimive ali eksotične. 
Njihov teren je gotovo bolj omejen v primerjavi s 3. hišo, področjem domišljije in navdiha.

V 6. je potrebno prilagoditi se mejam fizičnega telesa
(v tradicionalni astrologiji je to hiša bolezni), 

ali pa se morajo prilagoditi na delovnem mestu (v moderni astrologiji, 
to je hiša sodelavcev in rutinskih nalog).

V 3. se je potrebno ukvarjati s telefonskimi klici, elektronsko pošto, z dnevnimi vožnjami.

Seznam ključnih besed, ki nakažejo nove dogodivščine za otroka,  obudi spomin odraslim, ki jim je 
dolgčas zaradi že osvojenega ozemlja. Gimnazije je konec. 

Bratje, sestre in sosedje so se prenehali širiti. 
Vi ste že osvojili več tisoč besed.

Kam naprej? 
V sodelovanje s Svetlobo in telepatskim načinom sodelovanja.



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 3. hišo?



VPLIVI PLANETOV  V 3. HIŠI

JIN PLANETI 
LUNA

VENERA
NEPTUN

KIRON 

TOČKA SREČE
SEVERNI VOZEL 

JANG PLANETI 
SONCE

MERKUR
MARS

JUPITER

SATURN
ČRNA LUNA

PLUTON
JUŽNI VOZEL 



JIN

PODPORNI

- KARMIČNI

JANG

JANG

JANG

+ KARMIČNI

PODPORNI

PODPORNI

JIN

JIN

= ignoriranje







Kakšna je vloga Merkurja v vašem življenju?

Kakšni so vaši osnovni in dobri vzorci razmišljanja ter komunikacije?

Kako sprostiti negativne načine razmišljanja ali komunikacije?

Kako opustiti vsiljene, privzgojene načine in slabo vrednotenje sebe?

Kako sprejemati čista sporočila intuicije in instinkta?

Kakšna je (karmična) vloga bratov in sester in kaj prinese pomiritev z njihovimi Dušami?



Progresirani ascendent, MC, Sonce, Merkur in Venera napredujejo (Merkur in Venera lahko tudi
nazadujeta, če sta retrogradna) za povprečno stopinjo na leto, seveda skladno z njihovim
povprečnim dnevnim hodom 1 stopinje. 

Tekom povprečnega življenja progresirani ascendent, MC in Sonce običajno »prehodijo« od dva
do štiri znamenja. Če je nekdo npr. rojen s Soncem v Vodnarju, bo to najprej progresiralo v Ribi, 
nato v Ovna in morda še v Bika. Če je nekdo rojen s Soncem v Škorpijonu, bo to progresiralo
najprej v Strelca, nato v Kozoroga in morda še v Vodnarja. Podobno velja za ascendent in MC.

Včasih presežeta takšne razdalje tudi Merkur in Venera, kar pa je zaradi njunih obdobij
retrogradnosti precej redkejši pojav (posebno pri Merkurju). 
Luna progresira mnogo hitreje. Njen povprečni dnevni hod znaša 13°5´, zato v enem letu progresira
za približno 12°, kar pomeni, da potrebuje za prehod enega zodiakalnega znamenja (30 stopinj) 
povprečno dve leti in pol. 

PROGRESIJE



Mars progresira povprečno 30´ na leto oziroma največ 40 - 50´ letno, kar pomeni, da prepotuje v 
65 letih življenja od približno 32° do 55° (1 do 2 znamenji) (seveda pod pogojem, da je vseskozi
direkten). 

Jupiter progresira povprečno 14´ letno oziroma 15° v 65 letih - če je vseskozi direkten. To pomeni, 
da v primeru direktnega gibanja tekom enega človeškega življenja ne more progresirati v 
naslednje znamenje, če ga ima oseba na prvih petnajstih stopinjah znamenja.

Saturn progresira povprečno 7´ letno oziroma 8° v 65 letih.
Uran progresira povprečno 2´ do 3´ letno oziroma 3° v 65 letih.
Neptun progresira povprečno 1´ do 2´ letno oziroma 2° v 65 letih.
Pluton progresira povprečno 1´ do 2´ letno oziroma 2° v 65 letih.



PROGRESIRANA LUNA SKOZI ZNAMENJA IN HIŠE

Vpliv progresiranih prehodov Lune skozi znamenja in hiše je manj globaleno od progresij Sonca, 
vendar je zaradi njene relativne hitrosti ter tudi moči, ki jo imajo njene »vibracije« na ljudi, opaznejši
in očitnejši od vpliva Sonca. 

Progresirana Luna, kot že rečeno, »prehodi« eno znamenje (ali hišo) v približno dveh in pol letih. 
Ker predstavlja naše instinktivne, podzavestne potrebe ter odzive, se ti spreminjajo skladno z njenim
gibanjem skozi znamenja, kar močno vpliva na naš način življenja, še posebno na tistih področjih, 
ki so povezana z našo potrebo po varnosti: to so dom, družina in medosebni odnosi. 
Toda ker Luna tako močno pogojuje oziroma opredeljuje našo energijo, vpliva njeno progresirano
znamenje tudi na druga področja – praktično na vsa. 
Logično bi bilo reči, da ta »valovanja« vplivajo še posebno močno na ženske in otroke, saj jim Luna 
»vlada«, toda opazovanja so me pripeljala do prepričanja, da deluje zelo močno tudi na moške –
še zlasti na tiste, pri katerih je v rojstni karti močna.



Če se zavedamo različnih potreb v različnih obdobjih, nam to lahko pomaga, da se bolje
razumemo, če pa se jih ne zavedamo in si jih ne znamo razložiti, lahko postanejo vir konfliktov.

Menjava Luninega znamenja se pogosto odraža v spremembi okolja, kar se običajno zgodi prav v 
mesecu, ko Luna menja znamenje, ali v mesecu, ko Luna v novem znamenju dovrši prvi aspekt z 
radix ali progresiranim planetom. 
Lahko gre za selitev, menjavo pisarne, menjavo avta, daljše potovanje... 
Včasih se oseba preseli k novemu partnerju ali se od njega odseli, v svojem domu kaj preuredi ali
začne o tovrstnih spremembah vsaj intenzivno razmišljati. 
Vse to je odraz sprememb, ki si jih zaželi in ki seveda neizbežno vplivajo tudi na njen način življenja.

Progresirana Luna močno vpliva na izbiro ljudi, s katerimi se oseba v določenem obdobju druži
oziroma ki jo takrat privlačijo. To se zato odraža tudi v njenem ljubezenskem življenju ter v 
prijateljstvih. Če progresirana Luna na primer prehaja ognjeno znamenje, bodo osebo začeli
privlačiti predvsem ljudje, ki imajo v ognjenem znamenju Sonce, včasih ascendent, Luno ali več
planetov. To gre pripisati »magičnemu« vplivu Lune, ki na najbolj temeljni ravni končno predstavlja
magnetizem in privlačnost – ali odbojnost.



Pri interpretaciji Luninih progresiranih prehodov skozi znamenja moramo upoštevati Lunino
rojstno znamenje glede na element in modus. 
Oseba, ki ima Luno denimo v vodnem znamenju, lažje in srečneje izraža svoja čustva ter so-biva
z drugimi ljudmi na povsem zasebni, intimni ravni, kadar Luna tudi v progresijah prehaja
katerega od vodnih znamenj. 

V takšnih obdobjih se kvalitete Lune izražajo bolj polno in izrazito, z več moči in vplivnosti. To so 
za takšno osebo ključna obdobja korenitih in osrečujočih sprememb na področju doma, družine
in drugih čustvenih vezi. Velja še posebno v primeru, da je/sta v vodnem znamenju tudi Sonce
in/ali ascendent. 
V nasprotnem primeru, torej kadar je v vodnem znamenju samo Luna, večina drugih osebnih
planetov pa je v drugih elementih, postane oseba zelo enostranska, poudarek na vodnem
elementu lahko preveč izključuje druge vidike njenega življenja. V tem primeru bi oseba denimo
postala zelo introvertirana, najraje bi »čepela« doma in kuhala ter skrbela za svoje bližnje ter se 
posvečala svojemu notranjemu svetu, kar bi lahko negativno vplivalo na njene siceršnje
potrebe, ki bi ostale zanemarjene. Ta primer kaže, kako moramo interpretirati Luno glede na
njen radix položaj, vodilo lahko prenesemo na vse druge položaje oziroma kombinacije.



Merkur v ovnu
Taka oseba rada argumentira in rada

pretirava, je impulzivna, neustaljeni, ima
dober intelekt in željo po znanju.

Ljudje z Merkurjem v znamenju ovna zelo
neposredno izrazijo svoje mnenje in zamisli. 

Vedno prihitijo na plan z novimi idejami in se 
težko držijo ob starih. Ob tem kažejo toliko

navdušenja nad vsemi svojimi novimi
zamislimi, da se jim je resnično težko upreti. 
Težko jih boste prepričali, naj svoje zamisli še
malo »izpilijo«, saj za to nikoli nimajo časa, niti
jih ne zanima takšno »dolgočasno« opravilo. 
Če boste pretiravali, vas bodo grobo odslovili

ali dobesedno »pohodili«.



Merkur v biku

Taka oseba je diplomatska, taktična, 
previdna v izjavah, samovoljna, dogmatična, 

rada se počuti udobno in ima veselje do 
življenja, praktičen um in trezno razmišlja. 

Ljudje z Merkurjem v znamenju bika
spregovorijo šele, ko vse dobro premislijo. 
Nikoli ne delujejo nagonsko, pač pa le, ko 

začutijo, da je tako prav. Ne marajo pritiskov
in skrajnih rokov, saj so prepričani, da naglica

ne prinese nič dobrega. Ko se odločijo za 
učenje ali pridobivanje nove spretnosti, se jim
povsem posvetijo. Pogosto niso najbistrejši v 

zodiaku. Svojo pomanjkljivost prikrijejo s 
sposobnostjo dobre koncentracije in s 

sposobnostjo nenehnega sledenja projektu
vse do njegove dovršitve. Pogosto so 

nadarjeni za petje ali risanje



Merkur v dvojčku

Kdor ima Merkur v dvojčku je duhovita oseba, 
dober retorik, ljubi študije in potovanja, dobro 
razsodnost, duhovne interese, jasne misli, le pri
slabih aspektih je klepetava in rada goljufa –

to ji je v zabavo.

Ljudje z Merkurjem v znamenju Dvojčka so 
izjemno radovedne narave. Zelo hitro se 

začnejo dolgočasiti, zato je zelo pomembno, 
da so nenehno zaposleni, v gibanju in imajo

možnost poiskati nove zamisli. Z ničemer se ne 
ukvarjajo prav dolgo časa, saj se na obzorju
vedno hitro pojavi nekaj novega, veliko bolj
zanimivega od včerajšnje zamisli. Probleme
imajo pri koncentraciji in disciplini, zato jih
drugi pogosto vidijo kot neodgovorne in 

nestanovitne. Imajo poseben talent za jezike, 
igrajo se z besedami, govorijo, pišejo ali učijo

na zabaven in poučen način



Merkur v raku

Zelo dovzetna oseba za vsa mnenja okolice, 
je prilagodljiva, previdna, neustaljena, izrabi
svojo prednost in spremenljiva v mnenju. Pri
negativnih aspektih (kvadrat,opozicija) se 
hitro razjezi, ni zadovoljna in je podvržena

bolezni živčevja,

Ljudje z Merkurjem v znamenju raka so tudi v 
svojih mislih obrnjeni navznoter. Razmišljajo o 

domu, družini, o preteklosti in svojih koreninah. 
Zelo so čustveni, zato so njihove misli vedno
čustveno obarvane in jim onemogočijo

nepristransko opazovanje ali delovanje. So 
dobri poslušalci in zaradi svoje občutljive
narave lahko tudi odlični svetovalci. Radi

imajo osebne pogovore in majhne skupine
ljudi, v velikih pa se ne počutijo najbolje. Radi

berejo in se učijo.



Merkur v levu

Z Merkurjem v levu je samozavestna, 
ponosna, ima organizacijski talent in je 

ambiciozna Pri negativnih aspektih
(kvadrat,opozicija) je prepirljiva, domišljava

in afektirana.

Ljudje z Merkurjem v znamenju leva znajo
poskrbeti, da drugi dobro poznajo njihovo

mnenje. Pri izražanju so odločni in si
pomagajo s svojim odličnim igralskim

nastopom. Izvrstno znajo pripovedovati
zgodbe in uživajo v nastopih vseh vrst. Že v 

mladosti radi nastopajo in se postavljajo
pred drugimi. Običajno imajo veliko

ustvarjalnih idej, zato tudi pri svojem delu
potrebujejo veliko mero svobode, ki jim
dopušča izraziti svojo ustvarjalnost na

najboljši način. Slabo se počutijo, če drugi
njihove sijajne ideje spregledajo



Merkur v devici

Oseba z Merkurjem v devici ima kritičen um, je 
talentirana, duhovita, znanstveno nadarjena. 

Pri dobrih aspektih sposobnost znanstveno
razmišljati, je praktična. Pri slabih aspektih je 
egoistična, neustaljena in ima ranljiv humor.

Ljudje z Merkurjem v znamenju device so 
obdarjeni z izjemnim umom. Razmišljajo jasno, 
dosledno, analitično in so sposobni za vsako
delo, ki zahteva pikolovsko natančnost ter

učinkovito organizacijo. Razmišljajo o 
vsakodnevnih in praktičnih rečeh. Vse, s čimer

se srečajo, razčlenijo do najmanjše
podrobnosti. Zato so izjemno uspešni pri

reševanju zapletenih problemov. Žal od sebe in 
drugih zahtevajo popolno točnost ter

natančnost. Zato pogosto kritizirajo
prizadevanja drugih ljudi in jih s tem

prizadenejo



Merkur v tehtnici

Z Merkurjem v tehtnici ima oseba dober
intelekt, strmi k harmoniji, je poštena, ima
veliko sposobnosti, je dobro izobražena in 

ima psihične moči,

Ljudje z Merkurjem v znamenju Tehtnice
razmišljajo o partnerstvu ter iščejo harmonijo
in popolnost v vsakem odnosu. Sposobni so 

videti obe strani in nečustveno presoditi
okoliščine drugih ljudi. Zaradi svojega talenta

za pomiritev sporov lahko odlično
posredujejo pri problemih drugih ljudi. S 
šarmom, umirjeno komunikacijo in svojo
celotno pojavo lahko uspešno delujejo

povsod, kjer je potrebna taktna komunikacija
ali posredovanje. Za mir in ravnotežje bodo
naredili vse, kar je potrebno, tudi če jim ni

popolnoma po godu



Merkur v škorpijonu
Oseba z Merkurjem v škorpijonu ima oseba
kritičen um, je ljubitelj preprostega in ima
malo smisla za zabavo ter žaljiv, direkten
način izražanja. Zelo pa skrbi za dobro 

počutje in je precej naklonjena drugemu
spolu. 

Ljudje z Merkurjem v znamenju Škorpijona se 
pogosto obsedeno zatopijo v svoje misli ali v 

svoje delo. Odgovore na svoja vprašanja
zaznavajo nagonsko. Vseh stvari v življenju se 

raje učijo tako, da jih preizkusijo »na lastni
koži«, kot iz knjig ali predavanj. So naravno

povezani z živalmi, pri čemer lahko čutijo, da 
se z njimi razumejo veliko bolje kot z ljudmi. 

Drugih ljudi niti ne spuščajo v osebni prostor, 
saj se najraje zatopijo v lasten svet misli in 

zanimanj. Le redkih izbrancem pojasnijo, kaj
počnejo in o čem razmišljajo



Merkur v strelcu

Oseba z Merkurjem v strelcu je impulzivna, hitro
razburljiva, ima rada neodvisnost, 

prenagljenost prinaša škodo, sicer pa je 
Filozofska. Strmi k časti in je željna odlikovanja. 

Pri negativni aspektih je zelo neodvisna, 
razdražena in nemirna.

Ljudi z Merkurjem v znamenju Strelca odlikuje
izjemen um, ki je nenehno zaposlen z velikimi

idejami, načrti in cilji za prihodnost. Imajo velike
probleme pri koncentraciji in pri nalogah, ki

zahtevajo, da jih morajo dokončati. Prepričani
so, da je vsa modrost v daljavah, v novih izzivih

in pustolovščinah vseh vrst. Mnogi niso prav
posebno praktične narave. Vsako ukvarjanje s 
podrobnostmi jih pošteno dolgočasi, zato se 

mu z velikim veseljem odrečejo. So večni
optimisti, ki radi razmišljajo le o lepih stvareh, o 

novih in smelih podvigih ter se hitro lotijo še
tako tveganih poslov



Merkur v kozorogu

Oseba z Merkurjem v Kozorogu je varčna, kritična, 
nezaupljiva, samovoljna, vztrajna in delovna, ima
dobro koncentracijsko sposobnost. Pri negativnih

aspektih so motnje v čustvenem življenju.

Ljudje z Merkurjem v znamenju Kozoroga so 
previdni. Pogosto prikrivajo svoje misli pred drugimi
ljudmi, vse dokler niso v nekaj povsem prepričani. O 
vsem zelo dobro premislijo in načrtujejo možnosti za 
čim večji uspeh. Vedo, da bo doseganje cilja

zahtevalo počasen napredek, a so hkrati
prepričani, da je le takšno napredovanje tisto, ki

prinaša največje nagrade. So izjemno ambiciozni, a 
znajo počakati na svoj trenutek uspeha, četudi traja
še tako dolgo. Zelo radi berejo in uživajo v mirnem

premišljevanju. Radi so »sami s seboj«. Drugim
ljudem se zdijo hladni in nečustveni. Njihovi nasveti
so nepristranski in prav nič čustveno obarvani, zato

pa skoraj vselej koristni.



Merkur v vodnarju

Če ima oseba Merkurja v Vodnarju je modra
in prijazna s toplim sočutjem za šibkost

in nebogljenost drugih, sicer abstraktno
razmišlja in zna dobro oceniti človekov

značaj in sposobnost dobre koncentracije.

Ljudje z Merkurjem v znamenju Vodnarja so 
tisti, ki razmišljajo hitro. Pogosto pravijo, da se 

jim zamisli porodijo kot »strela z jasnega
neba«. So zelo intuitivni in pripravljeni

poslušati, kaj o čem govori njihova intuicija. 
Vedno so pred svojim časom in pogosto s 

svojimi zamislimi šokirajo druge ljudi. Ne 
prenesejo tradicije, niti starokopitnih ali

previdnih ljudi. Seznanjeni so z najnovejšimi
dosežki in radi sodelujejo pri kakršnih koli

sodobnih ter novih projektih. So veliki
človekoljubi, ki se odkrito borijo za človekove

pravice in pogoje za človeka dostojno
življenje



Merkur v ribah

Če ima oseba Merkur v ribah in dobre
aspekte je senzitivna, se z lahkoto prilagaja, 
veliko bogastvo idej. Če pa ima negativne

aspekte je domišljava, površna, neurejena in 
negativna.

Ljudi z Merkurjem v znamenju Ribi veliko bolj
odlikuje intuicija kot razum. Po naravi so 

občutljivi in težko razumejo logični svet. Veliko
bolje se znajdejo v svetu glasbe, umetnosti in 

poezije. Pogosto zelo težko ubesedijo tisto, 
kar čutijo ali zaznajo. Včasih svojih občutkov
in razmišljanj sploh ne morejo deliti z drugimi
ljudmi. Radi sanjarijo in se povsem stopijo s 
svojim svetom domišljije. Drugih logično ne 

ocenjujejo, pač pa nagonsko začutijo, 
kakšno osebo imajo pred seboj. Pogosto so 

zelo nepraktični, a zelo sočutni do drugih ljudi



Merkur v 1. hiši

Oseba z Merkurjem v prvi hiši je nervozna, 
ima dobre sposobnosti dojemanja in je 

dober retorik. Lahko je posebno naklonjena
znanosti, knjigam ali vzgoji. Pri negativnih

aspektih je zaverovana vase, kritizira, 
razdražena klepetava, površna, širokoustna

in nezanesljiva.

Ljudje z Merkurjem v 1. hiši se radi družijo, pri
tem pa se glasno sporazumevajo. So odprti
in neposredni. Radi govorijo o sebi in so 
prepričani v svoj prav. So bistri, pametni, 
zgovorni in prijetni. Druge znajo pritegniti k 
pogovoru ali k poslušanju.



Merkur v 2. hiši
Oseba z Merkurjem v 2. hiši je uspešni pri vseh
poklicih, ki jim vlada Merkur. Če tvori Merkur
dober aspekt z Luno, ima uspeh v javnosti, z 

Jupitrom z delom v uradu, zakonodajo, športu, 
ali tujino, če z Marsom s tehniko, z Venero pa pri

umetnost in modo, z Uranom z izumi ali
nenavadnim ukvarjanjem. 

Če tvori negativni aspekt, doživlja izgubo zaradi
lastne neprevidnosti in lahkomiselnost.

Ljudje z Merkurjem v 2. hiši so spretni govorniki, 
zato se lahko preživljajo z govorništvom, 

pisanjem ali poučevanjem. Zelo radi razmišljajo
o denarju in materialnih vrednostih. Ne le to. O 

njih lahko poučujejo ali pišejo. Imajo dober
občutek za vrednost stvari, za gospodarstvo in 

materialno plat življenja



Merkur v 3. hiši

Oseba z Merkurjem v 3. hiši in z dobrimi
aspekti, živi ugodno, če dela kot trgovski

potnik, Pogosto hodi na kratka potovanja, 
ima pregnan smisel za posel, je zgovoren, ima

ljubezen do umetnosti, znanosti, literaturo. Z 
dobrim aspektom s Saturnom je sposoben

globoko razmišljati in se koncentrirati, z 
Uranom je ljubitelj mistike. Pri negativnih

aspektih (kvadrat,opozicija) z Saturnom težko
dojema in je melanholičen ali depresiven.

Ljudje z Merkurjem v 3. hiši so zelo radovedni. 
Zanima jih življenje, dogajanje in vse novo. 

Uživajo v mnogih izzivih in jih pritegne mnoštvo
različnih zanimanj. Težko se osredotočijo le na
eno stvar. Zelo radi se učijo, zato so običajno
dobri učenci. Zelo so povezani s sorodniki, z 

bratom ali s sestro. Zelo radi potujejo, se 
družijo, obiščejo prijatelje ali sorodnike



Merkur v 4. hiši

Če Merkur v 4. hiši tvori negativne aspekte, 
lahko oseba doživi nesrečo ali ima pretirane
skrbi glede starosti in doma. Lahko tudi, da 

večkrat menja prebivališče in mesto bivanja. 
Pri dobrih aspektih ima dobre umske

sposobnosti, je vitalna do konca življenja in 
ima uspeh z poslovanjem, ki so povezana s 

poljedelstvom, nepremičninami,

Ljudje z Merkurjem v 4. hiši so intuitivni in 
čustveni. Veliko premišljujejo o svojem

življenju, preteklosti, o domu in družini. Radi se 
učijo in berejo. V otroštvu je običajno zelo

pomembno učenje in vpliv enega od staršev
na način dojemanja sveta. Zaradi svoje

občutljive narave se najraje pogovarjajo o 
osebnih in domačih zadevah



Merkur v 5. hiši

Če ima oseba Merkurja v 5. hiši ima rada vse
dejavnosti, ki so povezana z premišljevanjem, 

misli ali strategijo. Pri njej bolj odloča razum, kot
pa čustvo, rada ima zabave in stave.

Uspešna je kot učitelj ali pri poklicih na področju
zabave ali prireditve. Pri negativnih aspektih

ima težave v ljubezni, izgube zaradi igre, stave, 
špekulacije, in skrbi zaradi otrok.

Ljudje z Merkurjem v 5. hiši so zabavni, prijetni in 
nenehno v gibanju. Radi se pogovarjajo in z 
drugimi tekmujejo pri reševanju ugank ali pri

drugih miselnih igrah. Nadarjeni so za pisanje in 
govorništvo. Njihovi nastopi so nepozabni in 
dramatično obarvani. Želijo si, da bi drugi

spoznali in cenili njihovo sposobnost
sporazumevanja. Zelo dobro se razumejo z otroki, 

zato so lahko odlični učitelji



Merkur v 6. hiši

Ta pozicija je neugodna za zdravje, posebno
živčni sistem v dvojčku ali devici, v strelcu in v 
ribah obolenja zaradi želodca ali dihal. Če je 

slab aspekti z Uranom ali Saturnom je 
izpostavljen obolenju živčnega sistema
zaradi pregaranosti, pri dobrih aspektih

(trigon, sekstil in konjunkcija) študij medicine.

Ljudje z Merkurjem v 6. hiši so zelo praktični in 
prizemljeni. Zaradi svoje naravne kritičnosti se 

ukvarjajo z vzpostavljanjem reda in boljšim
organiziranjem stvari v okolju. Pri svojem delu
so praktični in pripravljeni opraviti naloge, ki
jih drugi imenujejo dolgočasne ali moreče. 

Imajo dobre ročne spretnosti in različne
druge sposobnosti, zato pogosto nekaj

izdelujejo ali oblikujejo



Merkur v 7. hiši

pri dobrih aspektih (trigon, sekstil in konjunkcija) je 
oseba spodbujana v javnem položaju, še

posebej v zvezi z literaturo ali znanjem. Zakonski
partner je ponavadi mlajši. Pri negativnih

aspektih (kvadrat,opozicija) ni harmonije v 
zakonu, nemir zaradi procesov, dokumentov in 

izgube zaradi partnerja ali družabnika.

Ljudje z Merkurjem v 7. hiši razmišljajo o svoji drugi
polovici – o partnerju, saj se raje pogovarjajo in 
družijo z ljudmi, kot pa ostajajo sami s seboj. Z 
velikim navdušenjem se pridružijo vsaki vrsti

sporazumevanja in izmenjave informacij. Imajo
naraven dar za sporazumevanje in svetovanje. 

Potrebujejo partnerja, ki je mladosten, rad potuje
in se rad pogovarja z njimi



Merkur v 8. hiši

Pri dobrih aspektih (kvadrat,opozicija) pridobi
premoženje zaradi dediščine ali ker se poroči, 
Smrt brata ali sorodnika, prijatelja, ki pa vpliva
na dobiček. Smrt lahko doživi zavestno, v njej

sodeluje v dobro. Pri slabih aspektih nevarnosti
obolenja možganov ali živcev, obstaja

možnost da je v življenjski nevarnosti zaradi
nervoznih motenj (hranjenje tega področja

pomembno).

Ljudje z Merkurjem v 8. hiši so pravi raziskovalci
in detektivi. Privlači jih vse skrivnostno in 
neznano, kar nato z največjim veseljem

raziskujejo. Mnogi imajo naraven dar, da s 
pomočjo svojih misli in besed spreminjajo svoje
življenje in z njimi vplivajo na druge ljudi, zato je 

zanje izjemno pomembno, da razmišljajo o 
prijetnih in lepih stvareh. Privlači jih misel na

veliko moč in veliko denarja



Merkur v 9. hiši

Ta oseba ima dobre umske sposobnosti, Uspeh
kot pisatelj, v založništvu, dolga potovanja ali z 

zadevami s tujino. Če Merkur tu tvori slabe
aspekte je omahljiv, neuspehe in sodne

težave.

Ljudje z Merkurjem v 9. hiši so pravi popotniki. 
Vodi jih želja po znanju in modrosti ter

neizmerna potreba po širitvi svojih meja. 
Razumejo lahko še tako zapletene principe in 

zmorejo logično razmišljati. Radi se učijo in 
imajo dobre sposobnosti za učenje tujih

jezikov. Svoje zamisli radi izmenjajo z drugimi
ljudmi in so lahko zelo uspešni predavatelji. Iz

njihovih misli vejeta optimizem in upanje



Merkur v 10. hiši

Oseba z Merkurjem v 10. hiši ima smisel za posle, 
praktično presojo in hkrati več poklicev, uspeh

ima z literaturo, trgovski stan, trgovanjem, 
prometom ali v potovalni agencij. Slabi aspekti

kažejo na težave in škodovanje ugleda.

Ljudje z Merkurjem v 10. hiši so osredotočeni na
doseganje svoje kariere in poklicnih ciljev. O tej

temi se lahko nenehno pogovarjajo ali o njej
razmišljajo. Pogosto si izberejo poklicno delovanje

na področju sporazumevanja, poučevanja, 
pisanja in potovanj. Lahko se zgodi, da zamenjajo

dva ali več poklicev, preden so prepričani, kaj
želijo v življenju početi



Merkur v 11. hiši

Oseba z Merkurjem v 11. hiši ima
mnogo prijateljev, pri katerih bolj vlada

razum kot čustva. Od oseb ki se 
ukvarjajo z literaturo, znanost ali
prodajo dobi veliko podpore, pri

negativen aspektih (kvadrat,opozicija) 
ima veliko težave in zlovoljnost zaradi

prijateljev.

Ljudje z Merkurjem v 11. hiši so 
prijateljski in se hitro priključijo skupinam

podobno mislečih ljudi. Privlači jih
politika, javno govorništvo in vsa

miselna množična gibanja. Potrebujejo
bližino prijateljev in znancev, s katerimi

se lahko zabavajo in delijo mnoga
različna zanimanja z njimi. Pogosto jih
spremljajo prebliski. Nekateri nosijo v 

sebi seme izvirnosti in genialnosti



Merkur v 12. hiši

Oseba z Merkurjem v 12. hiši ima rada
okultizem. Če Merkur v tej hiši tvori Dobre

aspekte z Marsom ima dobre matematične
in konstruktivne sposobnosti. Slabi aspekti

kažejo na pomanjkanje stanovitnosti in 
samozavest, ima malo sočutja, veliko skrbi

zaradi tajnih sovražnikov, nevarnost kazensko
pravni preganjanja.

Ljudje z Merkurjem v 12. hiši so mirni in 
zadržani. Razmišljajo v sebi, ne govorijo veliko
in se zdijo drugim »čudni«. Njihova domišljija je 
tako zelo močna, da pravzaprav težko izrazijo
svoje občutke in razmišljanja. Bojijo se, da jih

drugi ne bi jemali resno, če bi jim razlagali vse
tisto, kar sami čutijo in opažajo. Logično

mišljenje jim ni najbližje. Veliko pogosteje se 
odločajo na podlagi intuicije in težko

določljivih občutkov




