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7. hiša





DUHOVNA PARTNERSTVA

stik z ljudmi
dolgoročne povezave

7. hiša =  
Tehtničina hiša, ki ji vlada Venera



1. Kakšen je vaš Dušni potencial v partnerstvu?

2. Kakšni so vaši pomembni odnosi za duhovni razvoj in življenje vaše Duše na Zemlji?

3. Kdo so vaši Dušni zavezniki oz. na kakšen način jih sprejemate?

4. Kakšna je vloga Saturna v vašem življenju?

5. Na kakšen način sprejemate učenje in učitelje?

6. Kako vam čas prinaša potrebne sestavite za večje karmične preobrate 
ter poravnavo z življenjem?



7. hiša
kaže predvsem
kvaliteto naših
partnerskih
odnosov, 
tako intimnih kot
poslovnih. 

Kaže sporazume, 
pogodbe, 
posle z javnostjo, 
sodelovanje in
način komuniciranja
v partnerskem odnosu



Poroke in partnerstva
Zavednost do drugih.
Razmerja.
Poročni partnerji.
Poslovni partnerji.
Pogodbe.
Skupni napori.
Značajni drugi.
Družbene zadeve.
Aktivnosti v zvezi z drugimi.
Intimnosti.
Prijatelji in javnost.
Izziv je razviti predano razmerje in
odnos z drugimi.
Biti v zvezi.



Vse tri (3., 7. in 11.) hiše so prazne: tak človek ne kaže osnovnih potreb po izpostavitvi izrazitih
komunikacijskih odnosov na omenjenih področjih. Če poleg teh hiš še prazno 5. ali 8. hišo,
potem izpostavlja odnose bolj na emocionalen ali fizičen način.

11. hiša je zasedena, 3. in 7. hiša pa prazni: tak človek rad komunicira z ljudi, ki jih spozna po naključju.
Ne trudi se posebno, da bi oblikoval bolj tesno ali intimno komunikacijsko razmerje.

3. hiša je zasedena, 11. in 7. hiša sta prazni: za takega človeka so sorodstveni odnosi bolj pomembni
kot odnos do prijateljev oz zakonskega partnerja.

7. hiša je zasedena, v 3. in 11. hiša pa prazni: za takega človeka so partnerski odnosi zelo pomembni.
Taka oseba se izogiba partnerjev, ki imajo veliko

KOMUNIKACIJA 
3 = bližnja okolica
7 = zakonska zveza, pogodbe
11 =  prijatelji, organizacije, javnost



C

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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Kaj prinašajo planeti v 7. hišo?



VPLIVI PLANETOV  V 7. HIŠI

JIN PLANETI 
LUNA
VENERA
NEPTUN
KIRON 
TOČKA SREČE
SEVERNI VOZEL
CERES
JUNO
PALLAS
VESTA 

JANG PLANETI 
SONCE

MERKUR
MARS

JUPITER

SATURN
URAN

ČRNA LUNA
PLUTON

JUŽNI VOZEL 
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Saturn v Ovnu
Ima organizacijski talent, je ambiciozen, 
vztrajen in trdovraten, rad ima samoto, Do 
drugih je strog Če ima slabe aspekte, je do 
drugih gospodovalen, samovoljen, se 
pogosto upira, je nagle jeze in samotarski.
Ljudi s Saturnom v znamenju Ovna je strah
vsega novega, a jih okoliščine vztrajno
potiskajo v novosti. Želijo si napredovati, a 
pogosto zaradi svoje nepremišljenosti
zgrešijo v svojem delovanju, saj so prehitri, 
ko bi se morali ustaviti in prepočasni, ko bi 
morali delovati. Svoja dejanja pogosto
obžalujejo in se obtožujejo za svoje
napake, ki so jih storili v naglici. Grize jih
občutek nezadostnosti in pomanjkanje
samozavesti



Saturn v Biku
Tak človek ima močno voljo, je vztrajen, 
odločen, stanovit in metodičen, predvsem
pa varčen in žilav, Strmi k pridobivanju
posesti, Negativni aspekti se pokažejo v 
grobem in viharnem ter egoističnem
vedenju, le z težave napreduje.
Ljudi s Saturnom v znamenju Bika mučijo
problemi, povezani z njihovim materialnim
stanjem. Del njih jim prigovarja, naj uživajo
v materialnih dobrinah in posvetnih užitkih, 
drug del pa jim žuga s prstom in prinaša
občutek slabe vesti. Zelo jih je strah
revščine in pomanjkanja. Pogosto se 
zapletajo v nesmiselna razmišljanja o tem, 
koliko premoženja sploh potrebujejo, da bi 
lahko prijetno in udobno živeli. Zanje bi bila
dobra rešitev, če bi se lahko malce bolj
sprostili in uživali v vsem, kar so ustvarili



Saturn v Dvojčku
S Saturnom v Dvojčku ima človek dobro razvite
umske sposobnosti, zna logično razmišljati, je 
prilagodljiv, rad se oči in je pri tem natančen
tako tudi pri delu. Posebno je naklonjen
natančni znanosti, ukvarja se rad s težkimi
problemi, jih spretno rešuje in ima talent za 
iznajdbe in odkritja. Negativni aspekti bi se lahko
pokazali kot nagnjenost k lažem, razdražljivosti, 
neprilagodljivost, nebogljenost
Ljudi s Saturnom v znamenju Dvojčka grize
občutek, da niso dovolj bistri. Želijo si študija in 
visoke izobrazbe, a se v njihovem življenju
pojavljajo okoliščine, ki jim dokazujejo, da njihovi
načrti ne bodo uspeli. Nekateri izmed njih se 
pošteno zagrizejo v knjige in opravijo naloge, 
drugi pa ob prvi priliki odnehajo. Probleme imajo
pri sporazumevanju z drugimi, saj se zdijo preveč
resni in nedružabni. Zelo jim koristi, če si dovolijo
več lahkotnosti in igrivosti, saj življenje nikoli ni
tako zelo resno, kot se jim zdi



Saturn v Raku
Tak položaj je manj ugoden. Pokaže
zadržanost, obvladanje občutkov, 
občutljivosti, ljubitelj je neodvisnosti, kaže na
težave s starši in domačimi. Negativni
aspekti kažejo na preobčutljivost, tečnost, 
nezaupljivost, preračunljivost, egoistično
vedenje, težak odnos do svojcev,
Ljudje s Saturnom v znamenju Raka imajo
probleme pri izkazovanju resničnih čustev in 
občutkov. Bojijo se čustvene ranjenosti, zato
se izmikajo okoliščinam, ki bi jih posrkale v 
takšno skušnjavo. S tem si naredijo veliko
škodo, saj je človek bitje, ki potrebuje bližino
in je težko sam. Pogosto se zapirajo v samoto
in osamljenost, čeprav si v resnici želijo topline 
in bližine. Svojo ranljivost in prestrašenost
skrivajo za neprijazno pojavo



Saturn v Levu
Človek s Saturnom v Levu je vztrajen, ima
močno voljo, je taktičen, odločen, molčeč, 
podjeten in lahko napreduje na višje
položaje. Je zanesljiv in ni naklonjen vsem kar
je povezano z formalnostjo ali diplomacijo. 
Negativni aspekti kažejo, da nima preveč rad 
zabave, njegov nagonsko življenje je zavrto, 
pokaže se trdosrčnost, mrzel, ljubosumnost, 
togota in nabrit značaj,
Ljudje s Saturnom v znamenju Leva delujejo
samozavestno, a v resnici vlagajo veliko
energije, da pred drugimi skrijejo svojo
negotovo naravo. Želijo si priznanja za svoje
dosežke, a hkrati nenehno preverjajo, ali je 
pohvala pristna ali ne. Nikoli se povsem
sproščeno ne prepustijo zabavi. Zabava zanje
predstavlja trdo delo, ki pa ga morajo
opraviti, če želijo doseči svoje cilje. Kadar jim
uspe, da se sproščeno zabavajo, jih kasneje
spremlja občutek krivde



Saturn v Devici
Človek s Saturnom v Devici ima kritičen in 
analitičen um sposoben za znanstvene
raziskave, je zelo natančen in pedanten, 
korekten resen, temeljit molčeč in diskreten. 
Tipično je znaj, da je pri vseh načrtih zelo
previden. Negativni aspekti se lahko pokažejo
kot depresivnost, melanholija, zadržanost, 
nezaupljivost in samotarstvo.
Ljudje s Saturnom v znamenju Device so zelo
praktični in povsem prizemljeni. Vsako stvar v 
življenju dobro pretehtajo in delujejo šele, ko 
se jim zdi, da je vse popolno pripravljeno. 
Vsake naloge se lotijo s pikolovsko
natančnostjo, ki je brez primere. Žal pogosto
ne morejo izkoristiti priložnosti, ker je prepozno, 
da bi jo izkoristili, preden so sposobni o vsem
premisliti in pripravljeni delovati. Pogosto
postanejo deloholiki ali namišljeni bolniki.



Saturn v Tehtnici
Ponavadi v življenju doseže visoko razvitost, je 
prijetnega značaja in zelo čustven, njegov um je 
živahen, poln domišljije, pa tudi sam sili k temu
da bi se ukvarjal čim več z umskimi zadevami. 
Ima močen občutek za obveznosti, je vesten in 
zanesljiv. Pri negativnih aspektih se lahko pokaže
kot razsipanje z denarjem, zavrtost v odnosu z 
ostalimi, nezadovoljivost in prepirljivost. Ljudje s 
Saturnom v znamenju Tehtnice prisegajo na
poštenje, resnico in pravico. V svojih odnosih z 
drugimi se trudijo, da bi bilo vse popolno in 
uravnoteženo. Tako pogosto odnos izgubi ves
smisel. Zakon izgleda prej kot garanje kot pa 
prijetna skupnost dveh, ki se ljubita. Mnogi čutijo, 
da ljudje od njih zahtevajo več, kot so sposobni
dati ali kot se jim zdi, da si drugi zaslužijo dobiti. 
Zelo so previdni. Bojijo se, da bi se navezali na
napačno osebo. Dolgo časa testirajo, ali je 
oseba, s katero so v zvezi, tista prava zanje, saj
verjamejo, da le test časa lahko prinese pravilen
odgovor.



Saturn v Škorpijonu
Močno vpliva na vladarja Marsa in Plutona, 
kar se pokaže v vztrajni navezanosti, kaže na
zelo dejavno bitje z izrazito voljo in smislom za 
zaslužek, pa tudi ambicioznost in ostri um. 
Pokaže izrazite mehanične in konstruktivne
sposobnosti, edino v mladosti bi lahko zdravje
pehalo, obstaja nevarnost, da mora oseba
pod nož ali je udeleženec nesreče. Pri
negativen aspektih je zelo strasten obenem
zelo čuten,
Ljudje s Saturnom v znamenju Škorpijona se 
bojijo odpreti in pokazati svojo čustveno
ranljivost. Želijo si globoke povezanosti in 
tesnega odnosa, hkrati pa jih strah hromi in 
svari, naj ne nasedajo komurkoli. Ljudem ne 
dovolijo, da bi jih spoznali, kakršni so v resnici, 
s čimer delajo krivico sebi in drugim. Pogosto
jih spremljajo seksualne zavore in problemi pri
intimnosti. Skrivajo svoje prave motive, saj jih je 
strah, da bi se odprli napačni osebi.



Saturn v Strelcu
je nadarjen za filozofijo, iskren, zanesljiv , 
človekoljuben, idealističen, neodvisen v načinu
mišljenja, brez predsodkov, in je resen pri vseh
svojih ciljih. Ima  močen smisel za pravičnost, ki
se lahko pokaže tudi kot pravni talent. Veliko se   
ukvarjal s športom. Najraje upravlja dva poklica
hkrati. Pri negativnih aspektih je sarkastičen, 
nepošten, ciničen in strmi k visokemu položaju, 
ima egoistične namene. Ljudje s Saturnom v 
znamenju Strelca si želijo novih dogodivščin, a 
jih je hkrati strah, da se ne bi prenaglili. S tem
sami preprečijo, da bi lahko nekaj spoznali v 
novi luči in v novem duhu. V svoje delovanje
vpletajo moralo, ki je že preživeta in jih zato
ovira pri napredovanju. Ukvarjajo se s teorijami
in jih primerjajo z globoko vgrajenimi vzorci, ki
živijo v njihovi globini. Običajno svojega mnenja
ne spreminjajo, saj se jim zdi, da vse, kar je novo, 
še ni prestalo testa časa, ki je po njihovem
mnenju edino merilo vrednosti



Saturn v Kozorogu
je nepodkupljiv, ima močno in vztrajno voljo, je 
zaključena osebnost, ki se zna obvladati, je 
avtoritaren, konzervativen, se zna dobro 
skoncentrirati, je priden in zelo varčen ter
napreduje sicer počasi ampak zagotovo doseže
svoj cilj. Za finance je to ugoden položaj. Če ima
negativne aspekte, je enostranski, samovoljen, 
nezaupljiv, turoben, zaprt in bolj tihe narave, 
nagnjen k pesimizmu, melanholiji in sam sebe muči
z negativnimi misli. Obstaja možnost kroničnega
obolenja. Obstaja nenaklonjenost k zakonskemu
življenju, tudi pri prijateljih so lahko zmote. Ljudje s 
Saturnom v znamenju Kozoroga se popolnoma
posvetijo svojemu delu in doseganju dolgoročno
zastavljenih ciljev. So veliki garači, ki se vsakemu
cilju popolnoma zavežejo in mu sledijo, tudi če jih
to popolnoma izčrpa. Do sebe in drugih so 
nepopustljivi, strogi in neizprosni. Sposobni so se 
odreči vsem zabavnim in prijetnim stvarem v 
življenju. Zaradi svoje resnosti in pretirane
osredotočenosti na svoje delo so pogosto
razočarani v zasebnem in družinskem življenju.



Saturn v Vodnarju
kaže na odločno osebo, prepričljivo v mislih in 
dejanjih, je resen in zamišljen. Uspeh ima z 
umetnostjo, znanostjo in tehniko, je človekoljuben
ter zvest do prijateljev. Njegovo načrtovanje in 
uresničitev načrtov se harmonično ujemajo. 
Ponavadi želi študirati in je pri tem natančen. Kot
partner je zanesljiv in tudi glede financ ima v 
življenju malo težav. Rad se udeleži splošno
koristnimi dejavnosti Pri negativnih aspektih ima
preveč visoka pričakovanja, ki jim pogosto sledijo
razočaranja, Lahko se pokaže zahrbtnost, 
nezvestoba in prekanjenost.
Ljudje s Saturnom v znamenju Vodnarja se 
nagibajo k starokopitnosti, čeprav drugi od njih
pričakujejo, da bodo sprejeli novosti. Do različnih
skupin in organizacij hitro postanejo nezaupljivi, če
se v družbi ne počutijo najbolje. Pestijo jih
problem, kako se vključiti v delovanje takšne
skupine. Zaradi negotovosti, ki jo poskušajo skriti
pred drugimi, delujejo hladno, vzvišeno in 
samopomembno



Saturn v Ribi
Ta položaj Saturna je manj ugoden, pokažejo
se veliko skrbi in omejitve. Osebi manjka
potrebna odločnost, trdnost in zaupanje v 
lastne sposobnosti. Sicer pokaže tudi skromnost
in zadržanost, pretirano previdnost, ki poteši in 
ovira njegovo ustvarjalnost. Včasih se pokaže
tudi strah, samotarsko življenje, depresije, boj z 
okoljem. Njegovo ljubezenske in zakonske
razmerja se ponavadi končajo nesrečno ali
tragično,
Ljudje s Saturnom v znamenju Ribi želijo
dokazati, da obstaja le povsem prizemljen in 
materialen svet, vendar tega ne morejo
uresničiti. Hkrati jih notranji občutki vodijo k bolj
subtilnim področjem, sploh v mistiko in 
parapsihologijo. Trmoglavo se upirajo tem
občutkom in včasih povsem izgubijo občutek
za pravo smer. Kadar se za trenutek prepustijo, 
jih pestijo občutki krivde. Bojijo se prevare, zato
nenehno preverjajo, kaj se dogaja okoli njih.



Saturn v 1. hiši
Človek z Saturnom v prvi hiši je odločen potrpežljiv, 
praktičen, delaven, ambiciozen, vesten, in previden. Svoje
cilje neprestano zasleduje, dokler jih ne doseže. Je bolj
resne narave s smislom za obveznost. Naklonjeni je 
znanosti (Geografiji, Geologiji, Geometriji, poljedelstvom, 
arheologiji), Zaradi vpliva uspehi ne pridejo zlahka vsak
uspeh si mora trdo pridelati. Manjka mu potreben smisel za 
velikodušnost in pozitiven odnos do življenja. pa tudi
preveč pretirano se ukvarja z zaslužek, posestjo in 
denarjem, kaže lahko tudi pretirano varčnost do škrtosti, ki
strmi ki gospodarski stabilnosti. Uspeh ima šele v starosti . Pri
negativnih aspektih je opaziti težavne okoliščine v 
vsakdanjem življenju revščino, odrekanje in 
pomanjkanje, veliko skrbi, krize, in ovire pri napredovanju
ter resne poškodbe
Ljudje s Saturnom v 1. hiši vedno delujejo resno, zaskrbljeno
in zrelo. Počutijo se nezadostno in niso pretirano družabni. 
Svoje slabosti in občutek nezadostnosti poskušajo skriti za 
svojimi ambicijami. Pogosto si prizadevajo doseči velik
uspeh in priznanje v družbi. Mnogi so imeli težko otroštvo, ki
je zelo vplivalo na to, kakšni so postali. Hitro postanejo
negativno naravnani, zato bi morali paziti pri izbiri družbe



Saturn v 2. hiši
Če ima Saturn tu dobre aspekte ima zdrav smisel
za zaslužek, je varčen, metodičen, videti je 
finančne uspehe zaradi trdega dela, če ima
Saturn aspekt z Jupitrom ima večji finančni uspeh. 
Ugodno je tudi za dejavnosti povezano z 
podjetništvom v poljedelstvu, gradnjo, 
nepremičninami, rudniki, minerali, barvami usnjem, 
lončarstvo, tekstilom, sindikatom, gozdno
gospodarstvo, kemijo, veleblagovnicami, 
gospodarsko politiki, Komunalno politiko in z 
starinami. Pri negativnih aspektih je oseba okorna
pri zasluženju svojega denarja, in bolj s težavo
napreduje.
Ljudje s Saturnom v 2. hiši so zelo zaskrbljeni glede 
svoje finančne in materialne varnosti. Pesti jih strah
pred izgubo premoženja. Včasih postanejo
pretirano stiskaški. Svoje materialno stanje
povezujejo z lastnim občutkom vrednosti. Težko se 
odločijo, da bi si privoščili stvari, ki jih nujno ne 
potrebujejo. Dobro bi bilo, če bi večkrat uspeli svoj
»Ne, ne morem.« ali »Ne, ne bom.« nadomestiti z 
»Ja, seveda.« ali »Ja, tole si pa lahko privoščim.« in 
podobno.



Saturn v 3. hiši
Oseba s Saturnom v tretji hiši ima dobro sposobnost
koncentracije, je resen in vesten in vztrajni v svoji
metodiki, natančno dela, logično razmišlja, 
uvideven in resen v življenju. Pri negativnih aspektih
je nagnjen k nečastnimi dejanji. Negativni aspekti z 
Jupitrom je hinavski, z negativni aspekti z Marsom je 
nezvest, neiskren, strasten, silovit, z Venero nima
dober okus, z Merkurjem laže, goljfa, krade in je 
nepošten, s Soncem ali Luno ima težave s sestro ali
bratom in sorodniki, ovire in težave pri pisnih
zadevah, njegov trud da bi kot pisatelj uspel pade v 
vodo, zdravje ni trdno. Nevarnosti na potovanjih na
vodi in na kopnem zaradi slabega vremena ali
utrujenosti
Ljudje s Saturnom v 3. hiši se premalo zavedajo svojih
mentalnih sposobnosti. Pogosto so prepričani, da 
niso zanimivi ter se težko opogumijo, da bi pristopili k 
drugim in navezali kak nov stik. Za slednjega se 
odločijo le, če je neizogibno pri njihovem doseganju
ciljev. V družbi drugih ljudi se ne počutijo dobro in se 
praviloma ne znajo zabavati. Spregovorijo le o resnih
in pomembnih stvareh ter tako lahko nehote
povzročijo nelagodje pri bolj sproščenih ljudeh



Saturn v 4. hiši
Ta konstelacija pokaže da ima oseba izredno
močen smisel za zaslužek, bolj je star bolj
postane uspešen. V starost je lastnik posestev in 
zemljišč, ima pogosto profit zaradi ukvarjanja z 
nepremičninami. Pri negativnih aspektih
posebno s Soncem izgubi zgodaj mater ali
očeta, neprijetne družinske razmerje, nesloga v 
lastnem domu, izguba lastnine, konec življenja
v neugodnih razmerjih ali revščini, pogosto so 
taki ljudi vezani na taka razmerja, in si sami sebi
omejujejo razvoj, tudi rojstni kraj je lahko zelo
neugoden, ker tam ni možno razvoja
Ljudje s Saturnom v 4. hiši so se drugim zdeli zreli
in odgovorni že v otroštvu. Pogosto so živeli v 
okoliščinah, ki so jih omejevale. Že v otroštvu so 
na njihova vprašanja in želje drugi odgovarjali z 
»Ne!«. Za tak odnos lahko najpogosteje okrivijo
starše, skrbnike ali stare starše. Zaradi
pomanjkanja ljubezni in topline v najzgodnejših
letih v sebi nosijo hlad in se zlepa ne odprejo
pred drugimi ljudmi. Celo pred najdražjimi
skrivajo svoja prava čustva



Saturn v 5. hiši
Je neugoden položaj za zgodnja ljubezenska razmerja, 
ker je z njim povezano veliko razočaranja, prepir ali
nesreča. Izguba zaradi tveganja. Saturn zavira pri vseh
ljubezenskih razmer in je problematičen, opaziti je 
sramežljivost, pretirana previdnost, malo interesa za 
zabave, strasti utišajo, lahko nastopi smrt ljubljene, 
malo otrok Pri negativnih aspektih zaradi Marsa ali
Venere, so osebe brezčutni in nagnjeni k nenaravnimi
dejanji, tendenca k stanovitnosti in zvestobi, preprost in 
zanesljiv. Uspehe je pričakovati v povezavi z vzgojo, 
izobraževanjem, poučevanjem, poljedelstvom, 
arhitekturo, geologijo in zabave, stave ali loteriji
Ljudje s Saturnom v 5. hiši niso dovolj sproščeni in se le s 
težavo prepustijo igri ter drugim prijetnim stvarem v 
življenju. Strah jih je sproščenosti in ne znajo uživati v 
življenju. Pred drugimi skrivajo svoje prave želje in se 
pretvarjajo, da jih sproščeno in prijetno življenje ne 
zanima. Oprimejo se kakega delovanja, npr. v športu, 
kjer se počasi, a vztrajno trudijo doseči vidno mesto v 
družbi zaradi svojega prav posebnega dosežka. Zelo
dobro bi bilo, če bi našli »svojega notranjega otroka« in 
ga pogosteje negovali



Saturn v 6. hiši
Človek z Saturnom v 6. hiši je lahko sposoben
predstojnik, je priden, resen, umirjen in 
pedanten. Za zdravstveno razmerje je ta 
položaj Saturna neugoden. Oseba lahko
večkrat zboli in je na splošno bolj šibka Posebno
pri negativnih aspektih s Soncem ali Luna 
tendira k kroničnemu obolenju, prehladom, 
putiki ali revmi. Pojavijo se lahko tudi bolezen
povezana s sapnicam, pljuči, želodcem, 
mehurjem ali srcem. Na splošnem nakazuje
težaven življenjski boj in oseba najde le s težavo
delo v dobrih razmerah
Ljudje s Saturnom v 6. hiši se tako zelo posvetijo
svojemu delu in zdravju, da med njimi pogosto
opazimo deloholike in namišljene bolnike. So 
zelo zanesljivi delavci, ki bodo naredili vse, kar je 
v njihovi moči, da bo delo zares dobro 
opravljeno. Zavedati bi se morali, da obstaja
življenje tudi na drugih področjih in da 
pretiravati ni zdravo. Dobri so pri delu, ki zahteva
pozorno usmerjenost na podrobnosti. Morali bi 
paziti na svoje telo in ga negovati, saj so 
pogosto nagnjeni k boleznim



Saturn v 7. hiši
Le če Saturn stoji dobro je zakon srečen z zvestim, 
modrim in varčnim partnerjem z izrecnim občutkom
za obveznosti in stalne naklonjenostjo, večkrat
zavlačevanje ali ovir pri nastopanju v zakonski stan 
Skupno življenje takega zakona je manj na podlagi
strastni ali naklonjenosti, ampak bolj na tovarištvo in 
zaupanje. Pri negativnih aspektih mora računati z 
hladnim, egoističnem, ravnodušnim zakonskim
partnerjem, s katerim ima veliko nesoglasij in 
konfliktov. Skupno življenje je težavno, prihaja do 
problemov in resignacije, ali celo do ločitve ali
predčasno smrt partnerja, Uspeh v javnem življenju je 
pri zelo dobrih aspektih možen, Pri negativnih vplivih
pride do procesa, težave z družabniki in neuspehi v 
javnem življenju .
Ljudje s Saturnom v 7. hiši se pogosto bojijo poroke in 
tesne povezanosti z drugo osebo. Kadar se zavežejo
eni osebi, so v zvezi pripravljeni vztrajati »do groba« in 
potrpijo v zakonu, tudi če gre vse narobe. Partnerstvo
je običajno dolgotrajno in včasih tudi zelo hladno. Zdi
se, da v zakonu manjka čustev in sproščenega
sodelovanja. Partner je pogosto starejši ali deluje
veliko bolj zrelo, kot je običajno za njegova leta



Saturn v 8. hiši
Dobri aspekti, posebno v Tehtnici, Kozorogu
ali Vodnarju ima dobiček zaradi poroke ali
dediščine. Dolgo življenje, polne telesne in 
duševne aktivnosti do pozne starosti. Pri
negativnih aspektih poslabšanje finančnega
položaja po poroki, često nelegitimna zveza, 
kronične bolezni ali nesreče. Pričakovana
dolgost življenja ni dolga.
Saturn v 8. hiši je pogosto en od pokazateljev
dolgega življenja. Ljudje s tako postavitvijo so 
pogosto nezaupljivi do drugih. Privlačijo jih
skrivnosti in vse nepoznano, čeprav jih je 
istega strah. Pogosto so povezani z denarjem
drugih ljudi, pa naj gre za zakončev denar, 
za delo v banki, zavarovalnici in podobno. 
So stiskači. Bojijo se, da ne bi izgubili svoje
lastnine. Tudi v zakonu se le stežka odločijo
za skupno lastnino



Saturn v 9. hiši
Oseba se zanima za filozofijo, pravoslovje in je 
resnega in premišljenega značaja. Ustvarjalna
moč in smisel za pravičnost, sta izrazita . 
Življenje ga loči od domovine, ali pa se izseli. 
Pri negativnih aspektih je ravnodušen
posebno do višje usmerjenosti mišljenja, ima
bolj omejene poglede, ne zaupa zlahka in je 
ponavadi pesimističen. Nevarnosti zaradi
procesov, dolga potovanja ali zadevah
povezane s tujino
Ljudje s Saturnom v 9. hiši se ne vpišejo na
visoko šolo ali tam doživijo okoliščine, ki jih
prisilijo v zastoj pri šolanju. Pogosto jih je strah
odhoda v tujino ali pa se jim zgodi, da tam 
doživijo kako neprijetno izkušnjo. V sebi nosijo
globoko vgrajene strahove pred bogom in 
religijo, zato je njihov bog neprijazen, krut in 
neprizanesljiv. Pri svojih prepričanjih prisegajo
na tradicijo in so zelo starokopitni



Saturn v 10. hiši
Tak človek je samozavesten, ambiciozen, priden
in vztrajen, s tem pa naredi pomembno
kariero, napreduje do vodilnega mesta, vendar
se mora za svoje uspehe boriti in trdno delati, 
Občasno si je negotov, kdaj pa kdaj doseže
slavo. Pri negativnih aspektih zelo napreduje, 
vendar pa sledi padec zaradi precenjevanje
svojih zmogljivosti. ali pa v življenju čuti
primanjkljaj prilik, preveč trden boj in 
obupanost nad ovirami pri napredovanju, vse si
mora sam priboriti. Že kot otrok od doma ne dobi
podpore, prav nasprotno ga pri tem ovirajo in 
nasprotujejo, včasih se to nadaljuje celo do 
obdobja, ko hodi v šolo. Nekako manjka osebi
zanosnost. Veliko znanih osebnosti je imelo ta 
položaj, nakar je sledil padec kot npr. Napoleon, 
Hemmlex, Rasputin)
Ljudje s Saturnom v 10. hiši so zelo ambiciozni in 
natančno vedo, kaj želijo doseči. So trdno
odločeni, da bodo svoje cilje dosegli, pa naj
traja, kolikor časa hoče. Ovire na svoji poti do 
cilja odstranijo drugo za drugo in ne dovolijo, da 
bi jih s poti speljala katera od drugačnih
priložnosti. Dobro bi bilo, da bi pri svojem
delovanju uporabili več milosti in prijaznosti. 
Pogosto se morajo soočiti s starejšimi ali bolj



Saturn v 11. hiši
Kdor ima ta položaj ima le malo zares
zvestih prijateljev in če jih ima so ti
ponavadi starejši. Posebno težek položaj in 
v aspektu s Soncem ali luno ali Marsom ga
svari naj se pazi prijateljev, ki so starejši od 
njega. Če je Saturn v 11. hiši v Ovnu, 
Tehtnici, Raku ali Kozorogu je možnost da 
doživi težke izgube zaradi prijateljev ali
znancev, če je pa v Biku, Škorpijonu, Levu
ali Vodnarju doživi vrsto ovir v življenju, 
posebno pa v prvi življenjski polovici. Če je 
pa v Dvojčku, Devici, Strelcu ali Ribi doživi
veliko ovir v službenem življenju
Ljudje s Saturnom v 11. hiši so nezaupljivi do 
drugih ljudi in imajo le malo prijateljev. Sami 
prijateljstvo jemljejo kot najpomembnejšo
zavezo in so zelo vdani svojim prijateljem. 
Do novo nastajajočih skupin so zelo
zadržani. Prepričani so, da se je vredno
pridružiti le tistim, ki so že prestale test časa. 
Radi si izberejo skupino starejših ali bolj zrelih
ljudi



Saturn v 12. hiši
Samo pod pogojem, a je tukaj Saturna zelo dobro 
aspektiran in je človek prizadeven ter varčen lahko
premaga ovire težav in ovir. Oseba s takim položajem
Saturna ljubi samoto in je melanholičen. Pri negativnih
aspektih z Marsom mu grozi tragičen konec življenja, z 
Uranom izguba časti, s Soncem ali Luna ima skrbi in 
težave zaradi izgube osebe, ki jo ta ima rad in ima
zasnova da oboli na živcih ali pa postane hipohonder
(umišljen bolnik). Vpliv Saturna na to hišo pogojuje
nevarnost številnih prikritih nasprotnikov, nagnjenost k 
kriminalu, kateremu sledijo posledice odvzem prostosti
izločanje od družbe, zapor, kazenski proces, težave ter
odrekanja. Nevarnost obstaja tudi da zboli z 
dolgotrajno bolezen ali pa z boleznijo, ki se razvije
prikrito, preden izbruhne na dan
Ljudje s Saturnom v 12. hiši v sebi nosijo polno strahov. 
Zdi se jim, da jih obdajajo sence, ki so z njimi že vse
življenje in ne bodo nikoli izginile. Vleče jih v pretekle
izkušnje in negativne vzorce. Poznajo občutek
osamljenosti, obupanosti in nemoči, zato lahko razumejo
in uspešno pomagajo drugim, ki se soočajo s svojimi
strahovi. Dogaja se jim tisto, o čemer razmišljajo, zato je 
zanje še posebej pomembno, da razmišljajo »v pastelnih
barvah« in odženejo sence iz svojih misli




