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8. hiša



DUHOVNA MOČ PRENOVE 
- samozdravljenje -

skupni viri obilja
in energijske (škodljive) povezave

8. hiša =  
Škorpijonova hiša, ki ji vlada

Pluton



1. Kakšen je vaš način popolne transformacije in najhitrejše osvoboditve?

2. Katera področja najbolj vplivajo na vašo sprostitev in regeneracijo?

3. Kakšna je vaša vloga Plutona v vašem življenju?

4. Kje ima vaša podzavest največji vpliv?

5. Katero področje vam pomaga odkrivati najbolj skrite dele sebe?

6. Kakšno vlogo ima Kiron v vašem življenju?

7. Kje doživljate najgloblje karmične rane?

8. Kje imate najbolj globok in najlepši talet naravnega zdravitelja?



8. hiša = škorpijonova hisa, ki ji vlada Pluton

Predstavlja notranje duhovno življenje, 
najgloblja razmišljanja in raziskovanja,
tudi spolnost in dojemanje spolnosti ter udeležbo v intimnih odnosih. 

Predstavlja notranjo moč, sposobnost fizične in psihične regeneracije.

Je hiša smrti In predstavlja tudi dediscino, imetje, ki ga dobiš (npr. prek
partnerja)

Pokaze na tipe obolenj in na potencialne kirurske posege, pa tudi narkoze ali
podobna stanja.

Duhovno kaže na moč regeneracije skozi Dušo in način, kako se to zgodi. 



Smrt / ponovno rojstvo
Globinsko sodelovanje
Delitev.
Pustiti za sabo, pozabiti.
Skupni izvori.
Samo obvladovanje.
Življenje/Smrt usmerjenost.
Lastnine drugih.
Seks in regeneracija.
Volja in nasledstvo.
Hiša sprememb.
Ezoteričnost.
Izziv je soočiti se globoki psihi in
eventualno gojiti novo rast.
Pustiti za sabo.



povezane:
4., 8. & 12. 

hiša

SKRIVNOSTI, INTUICIJA IN 
ČUSTVA

Vse tri hiše: 4., 8. in 12. hiša - so prazne - tak človek je pri samoizražanjem odprt
in kreativen, brez posebnega emocionalnega razpoloženja. Na drugi strani pa je 
nezmožen čutiti globino čustev (razen če je vodnar bolj poudarjen).

8. hiša je zasedena, 4. in 12. hiša sta prazni: tak človek zadovoljuje svoje
emocionalne potrebe s seksom.

4. hiša je zasedena, 8. in 12. hiša pa sta prazni: taka oseba strmi k potešitvi
emocionalnih potreb pri zanj zaupnih ljudi ali osebnih odnosov.

12. hiša je zasedena, 4. in 8. hiša pa sta prazni: taka oseba se drži bolj v ozadju
ali pa rada sameva in mu zadostuje pobeg v svet fantazije. 
Je sicer sposobna globokih čustev, vendar jih nikoli ne bo jasno nazven pokazala.



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 8. hišo?



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

JIN PLANETI 
LUNA

VENERA
NEPTUN

KIRON 
TOČKA SREČE

SEVERNI VOZEL
CERES
JUNO

PALLAS
VESTA 







KJE JE VAŠA NAJGLOBLJA BOLEČINA IN HKRATI PRILOŽNOST ZA OZDRAVITEV?

Položaj kirona v natalni karti pove, kje je naša najgloblja bolečina in hkrati priložnost za zdravljenje.

1. hiša: če je kiron zelo blizu asc, potem se je bolečina zgodila kmalu po rojstvu, lahko je celo telesna. Telo ima morda
kakšno brazgotino. Oseba je bolečino doživljala zelo osebno in ta se je zelo globoko vtisnila v osebo. Skozi življenje mora 
oseba prerasti ta del oziroma skušati najti sebe. Oseba lahko tava skozi življenje, ne da bi našla svojo dušo, svoj namen v 
življenju.

2. hiša: oseba je verjetno dobila malo stvari v svoji rani mladosti, morda živela v pomanjkanju. Oseba se mora veliko naučiti
kar se tiče materialnih stvari in njihovih vrednot. Oseba ima visoka merila kar se tiče drugih ljudi. So zelo posesivni do 
vsega, njihov glavi moto je "moje", verjetno zato, ker so v zgodnji mladosti imeli malo ali zelo veliko izgubili. Slabost tega
kirona je tudi pomanjkanje samozavesti, osebe se ne cene dovolj - vse gledajo le skozi materialne dobrine. "Oh, če bi imel
denar, bi vsi problemi izginili" - pa žal ni tako.

3. hiša: oseba je bolečino doživela skozi sorodnike, sorojence, morda skozi komunikacijo (logopedske težave ali druge
težave pri govoru). Osebe veliko sprašujejo, veliko se dogaja v njihovem umu, ki pa je bil nekoč, nekje prizadet - verjetno
verbalno, oseba je doživljala poniževanja ipd. Kdaj so tudi žrtve kakšnih predsodkov. Sicer so to osebe izrazito jasnih in 
originalnih idej, ki pa jih težko pokažejo - zaradi slabih izkušenj, ki so jih imeli.

4. hiša: v zgodnji mladosti je oseba doživela veliko slabega s strani svoje družine. Oseba je živela v zelo nejasnih odnosih, 
ki so bili težki, ranljivi, konflikti so bili vsepovsod. Spomin na otroštvo je slab.
Oseba je enega od staršev doživela zelo "brutalno", ali ga pa ni imela. Oseba se velikokrat zaljubijo v nedostopne osebe -
iskanje očeta ali mame, ki je ni bilo. Osebe neprestano iščejo pozornost, tudi potem ko so same v vezi, saj so kot otroci bili
v pomanjkanju. Zelo neradi se ločijo, ker se vzbudi tista primarna izguba iz otroštva - pripravljeni so potrpeti.



5. hiša: oseba je nesposobna spontanega življenja, težko se sprosti, vedno je napeta in čaka na nekaj. Oseba je kot otrok
doživela veliko posmeha, zato je zdaj na trnih ali pa klovnovskega obnašanja zato, da sama izvabi "prijeten" nasmeh in ne 
negativno posmehovanje. Težko se samo izražajo, kreativnost je omejena in zapeta. Verjetno imajo veliko idej in so ustvarjalni, 
a ker se bojijo neuspeha, vse to ostane nekje skrito. Osebe imajo tremo pred nastopom, pred govorom, pred deklamacijo.

6. hiša: oseba lahko doživi bolečino skozi svoje delovno mesto ali delo; hkrati je lahko obsesivna z organizacijo stvari, deleža
je velikega pomanjkanja spontanosti - lahko kar zboli če ni tako, kot je mislila, da bo. Drugačnost težko prenese. Oseba je 
veliko pod stresom, predvsem zaradi dela in službe, zato potrebuje veliko gibanja in sprehoda. Oseba lahko zboli -
dobesedno se telo sesuje. Težko se sprostijo do drugih ljudi, ker imajo fobijo do tega, da jim kdo neprestano nekaj hoče.

7. hiša: oseba doživi bolečino skozi partnerja, skozi poroko oz. vezo. Ta bolečina se je samo ponovila, ker jo je oseba doživela
že ko je bila majhna - nekdo, ki ji je bil blizu, jo je ranil in kasneje zopet. Oseba ima v sebi zelo destruktivno mnenje o vezah in 
o partnerstvih - "uničil-a mi je življenje", to pogosto slišimo od teh oseb. Osebe se lahko veliko naučijo skozi druge, saj jim ti
drugi postavljajo ogledalo, zrcalo v katerega se zagledajo, tudi svoje lastne napake. Osebe velikokrat nase vlečejo ljudi, ki so 
popolnoma nasprotne njim, iščejo tisto, kar pri sebi nimajo.

8. hiša: tu je kiron zelo težek, možnosti je več - oseba je že zgodaj doživela smrt koga, kakšno spolno maltretiranje, hude
telesne bolečine (operacije), velike izgube, navale besa in jeze. Osebe so lahko bolj pogosto v družbi smrti kot ostali. Kiron tu
je dober za regeneracijo, oseba se hitro postavi na noge. Imajo zelo burno domišljijo kar se tiče ljubezni in spolnosti, dote 
mere, da že kar boli. Užitek je na meji bolečine. Osebe so verjetno zelo privlačne, karizmatične in kot da so v stiku z nekim
drugim svetom. So zelo oštrega uma in rade raziskuje, do potankosti, vsak detajl posebej. Osebe se večkrat srečajo s hudimi
preizkušnjami, borbe, ljubosumnost, smrt, težka usoda itd.



9. hiša: oseba nekje v življenju lahko izgubi vero, zaupanje v druge ljudi, v svojo pot, v svoje življenje. Lahko je to posledica
prevare ali izdaje. Oseba se je morda kot otrok kam selila, preselila in ji tu zdaj ni všeč. Oseba morda beži od kod, sanja o 
tem, da če se preseli kam daleč, daleč od teh ljudi, ji bo bolje. Oseba bo težko najdla svojo sorodno dušo blizu sebe, ta je 
nekje daleč. Osebe so zelo poduhovljene, veliko razmišljajo o religijo, o filozofskih vprašanjih in o duhovnosti, na ta način
skušajo lajšati svojo bolečino.

10. hiša: to je tudi hiša staršev, tako da oseba v sebi nosi veliko jeze glede na starše, glede na neke dogodke še iz otroštva. A 
hkrati je oseba prepričana, da če bo na kariernem področju zelo uspešna, bo vse ok, bo vsa ta bolečina izginila - skuša
kompenzirati, a ni tako. Na kariernem položaju išče in išče uspehe, se trudi, se spotika, želi si še in še več - in večkrat je 
razočarana. Oseba ima previsoka merila in standardi, verjetno so jih vcepili starši. Večno nezadovoljna oseba s svojimi uspehi.

11. hiša: oseba je imela malo iskrenih prijateljev ali kdo od njih je zadal ključno bolečino, lahko tudi teta, stric; Oseba težko
izraža svoje lastne ideje, je podaljšana roka ljudi okoli. Sama ne zmore ničesar, vedno išče privolitev prijateljev ali oseb poleg. 
Odvisna je od ljudi. Oseba ima rada revolucionarne ideje, ideje ki rušijo svet, ki so sprejemljive le za kopico ljudi. Morda
postane del neke sekte, neke skupine ljudi, goreč pripadnik politične stranke itd. oseba se kmalu odcepi od svoje primarne
družine, ker ima drugačna stališča.

12. hiša: oseba skriva svojo bolečino, o njej ne govori, morda celo trdi, kako jo nima; nekoč je bila žrtev prevare, laži in 
manipulacije. Oseba se celi tako, da se zateka v svoj svet, svet meditacije, religije ali drugih duhovnih zvrsti.
Oseba je verjetno kot otrok bila zelo jezna, to jezo je moral skrivati, morda neke vrste žrtev manipulacije s strani enega od 
staršev. Oseba za sabo vleče neko žalost, neko globoko žalostno izkušnjo.









Pluton v Ovnu
Taka oseba je močno impulzivna, ima nenavadno energijo, je sposobna se uveljaviti in se
hitro navdušuje, je dejavna, predvsem ima vodilne sposobnosti , ter je lahko na svojem
individualnem področju pionir.
Ljudje s Plutonom v znamenju Ovna so zelo neodvisni in svobodoljubni. Upirajo se
diktaturam in vsem ostalim pritiskom. Med njimi je kar nekaj gorečnežev, ki delujejo
nepremišljeno

Pluton v Biku
Taka oseba je močno odvisna od denarja in imetja, njen nagon k zaslužku je posebno
izrazit, ima veliko potrpljenja in je trdovratna, sicer pa zelo erotična oseba.
Ljudje s Plutonom v znamenju Bika si prizadevajo za večjo stabilnost v gospodarstvu in v
življenju ljudi. Predajajo se dobri hrani in pijači ter ustvarjajo udobno in prijetno okolje

Pluton v Dvojčku
Na duhovnem področju te uspe veliko dobrega (ali nekaj, kar je izrazito), hitro dojema,
ima zelo ostro razsodnost, je odrezav, dober organizacijski talent, nagnjen h kritiziranju in
prenaglemu dejanju.
Ljudje s Plutonom v znamenju Dvojčka so precej bolj lahkotna in lahkomiselna generacija
kot večina drugih generacij. Za največje spremembe si prizadevajo na področju
izobraževanja, sporazumevanja in splošne pismenosti vseh ljudi



Pluton v Raku
Ta oseba ima veliko fantazijo,
izredno sposobnost zaznavanja;
nagnjen k romantiki, sanjarji ali se
hitro navdušuje.
Je skromen, prilagodljiv, veliko

razmišlja, zelo privlačna osebnost
Ljudje s Plutonom v znamenju
Raka so zelo čustveni ter zelo
povezani s svojim domom,
družino in preteklostjo.
So nežni, dobrohotni in
pripravljeni pomagati. Med njimi
je precej »domoljubov«, ki so
sposobni narediti nekomu
krivico le zato, ker so prepričani,
da so sami v nevarnosti



Pluton v Levu
Ta oseba je zelo velikodušna,
pogojno strmi k pridobivanju
oblasti, je samozavestna, ničesar
se ne boji, je ambiciozna oz.
častihlepna, ampak pravična.
Včasih se obnaša tudi
gospodovalno, in je lahko tudi
zatiralec, ter se obnaša
nepravično, nečastno, zelo čutno,
ima pretirano željo po zabavah, je
lahko arogantna, ter zapravljiva.
Ljudje s Plutonom v znamenju
Leva imajo potrebo, da močno
poudarijo samega sebe.
Zavzemajo se za osebnostno rast,
pravice in razvoj posameznika. Žal
jim zato ostane le malo časa in
energije, da bi se posvetili še
svojemu domu in družini



Pluton v Devici
Taka oseba je intelektualna, vedno
strmi k učenju in si želi znanja: Po 
navadi je dobro izobražena, raje
opazuje, ter je lahko usmerjena k 
znanosti, s katerim se ukvarja stvarno. 
Obstaja velika želja po raziskovanju. 
Sicer pa je prilagodljiva, zelo natančna. 
Njene službene cilje in kariere
zasleduje skorajda z fanatično
pridnostjo. V slabem pomenu je zelo
materialistična, nezaupljiva, pogosto je 
tarča posmeha, očitajo ji ozkosrčnost, 
ali da je preveč občutljiva, 
malenkostna in da ne zna držati reda.
Ljudje s Plutonom v znamenju Device 
se trudijo v svetu ustvariti red, 
disciplino in se nagibajo k 
tradicionalnim vrednotam. Drugi ljudje
iz te generacije pripadajo
»upornikom«. Veliko se ukvarjajo s 
področjem medicine, zdrave prehrane, 
ekologije in izobraževanja



Pluton v Tehtnici
Taka oseba je zelo vljudna, vede se
naravno, zna se pa tudi uveljaviti
zoper svojo družino, v svojem okolju
in javnosti je (lahko) priljubljena. Ta
oseba ljubi vse, kar je lepo ali
estetsko. Veliko se prizadeva k
izenačenju in premostitvi nasprotij.
Če ima Pluton tu negativen vpliv, je
popolnoma pasivna, lena in
nedejavno bitje; nič se ji ne da delati
in se čuti brez moči, ter ne ve ali se
ne zna uveljaviti.
Ljudje s Plutonom v znamenju
Tehtnice se večinoma ukvarjajo z
odnosi. Pri tem iščejo nove načine
sporazumevanja med ljudmi. Z
izboljšanimi dogovori neposredno
vplivajo na prijetnejše okolje ter
odnose v zasebnem in poslovnem
delovanju
prehrane, ekologije in izobraževanja



Pluton v Škorpijonu
Taka oseba razvija vnemo, korajžo in
odločnost; je zelo bistroumna, ima
veliko energije, je ambiciozna, in
strastna. Vendar je lahko pod
negativnim vplivom tudi fanatična,
samovoljna, trmasta, zagrizena,
ozkosrčna in hudobna. Opaženo je
bilo tudi želja po oblasti.
Ljudje s Plutonom v znamenju
Škorpijona so globoko čustveni.
Odkriti želijo skrivnost življenja in
smrti. Privlači jih seksualnost,
skrivnosti in spletke. V času te
generacije se poveča število
kriminalnih dejanj



Pluton v Strelcu
Taka oseba je polno optimizma,
ljubiteljica resnice in človeštva,
pravična in se obnaša v prid
socialnih vidikov. Sicer si želi
spoznati veliko novega, in strmi
lahko nekaj, kar je skorajda
nedosegljivo znaj. Ta oseba rada
potuje, kjer bi rada veliko doživela,
je vedno pripravljena pomagati. Pod
negativnim vplivom Plutona je
nagnjena k ekstravaganci,
nezmernosti, bohotnosti,
neodločnosti in dolgoveznost.
Ljudje s Plutonom v znamenju
Strelca so navdušeni nad vsemi
raziskovanji novih priložnosti. So
naravni podjetniki, verski fanatiki in
filozofi. Prepričani so, da znanstvena
fantastika lahko postane resničnost



Pluton v Kozorogu
Taka oseba je zelo resna, stabilna, prizadevna, potrpežljiva, konzervativna, rezervirana,
jasna in pred vsem stvarna. To je zelo pridno bitje, ki se zaveda svojih obveznosti. V
odnosih do okolja je poštena in zvesta. Če ima Pluton tukaj negativen vpliv je po navadi
prestrašena, plaha, sramežljiva, in ima občutek, da je vezana, da nima prostosti delati to
po čemer želi. Sicer je pa lahko tudi grabežljiva, obotavljiva, prekanjena in velja za
trdosrčno bitje.
Ljudje s Plutonom v znamenju Kozoroga so zelo prizemljeni in praktični. Ukvarjajo se z
izboljšavami na področju gospodarstva, trgovine in na drugih področjih. Do drugih
delujejo pretirano resni, strogi in neobčutljivi

Pluton v Vodnarju
Taka oseba razvija neodvisnost, je ljubiteljica svobode in močne naveze na družbo ter
človečnost. Nagnjena je k načrtovanju, predvsem reformam, ter proste oblike
ljubezenskih odnosov. Je originalna spremenljiva, išče napredovanje V negativen smislu je
lahko neobrzdana, agresivna, raztresena, nepreračunljiva, perverzna, prenapeta,
ljubiteljica vratolomnih dejanj ali tveganj, ter vsega, kar ni dovoljene ali je prepovedano,
bi lahko imelo za njo poseben čar.
Ljudi s Plutonom v znamenju Vodnarja druži želja po sodelovanju in druženju. Glavno
delovanje usmerjajo v povezovanje gospodarstva in politike ter povezovanje med podjetji
po vsem svetu. Imajo dobre možnosti za napredovanje na področju znanosti in
tehnologije



Pluton v Ribah
Taka oseba je zelo dovzetna, nanjo lahko drugi zlahka vplivajo in jo pregovorijo, je
občutljiva in poduhovljena. Najraje ima življenje eremita, samsko življenje in izven oči
javnosti. Zanima se za delo povezani s prekritimi, skrivnostnimi ali nenavadnimi zadevami,
področja, ki so po navadi znane pd imenom mejnih znanosti. Sicer pa je umetniško
nadarjena; dobrovoljček, zelo nežna je in tudi zelo rada sanjari ali fantazira – skratka pravi
romantik. V negativnem smislu je preveč občutljiva, sama sebe se muči in trpi, obsedena
od neke fiksne ideje, preveč je sentimentalna, čutna, razuzdana in razuzdan in brez vsake
morale.
Ljudje s Plutonom v znamenju Ribi so zelo občutljivi ljudje, ki si v mislih slikajo popolno
življenje in hrepenijo le po lepih izkušnjah v življenju. Zaradi krutosti tega sveta se mnogi
zatečejo v svet drog ali alkohola





Pluton v 1. hiši
Dvojna narava, neskladje, želja po novem, ampak se težko
odtrga od starega; Narave te osebe se razvija. So polni ugank in 
skrivnosti ter težko dostopni. Večkrat odstopajo, so po značaju
ostri, nezaupljivi in skeptični. Oseba je lahko trmasta, čutna, 
nenavezana, zelo odporna, poduhovljena in z vztrajno voljo. 
Velikokrat kaže na osebo, ki postane pomembna osebnost, 
pionir, je samozavestna, hrabra in pokaže, da se ne boji smrti. 
Njeno življenje poteka nenavadno, na svoji življenjski poti se 
večkrat sreča z preobrati in pomembnih prelomnicah, 
velikokrat je na razpotju, je izpostavljena skušnjavam in mora 
prestati nešteto življenjskih izpitov. Le pri zelo dobrih aspektih
ta človek napreduje in postane popularen. Če so aspekti
Plutona slabi je lahko oseba nasilna, brezobzirna in rada
uničuje stvari.
Ljudje s Plutonom v 1. hiši ostanejo popolna neznanka drugim. 
Običajno niso lepi, so pa magnetično privlačni in zanimivi. So 
zelo čustveni, a svoja globoka čustva pogosto skrijejo pred
drugimi ljudmi. Za tisto, v kar verjamejo, so se pripravljeni
boriti, ne glede na ceno, ki jo morajo plačati. V življenju
pogosto doživljajo velike spremembe, od največjih vzponov, do 
največjih padcev. V negativni postavitvi so veliki manipulatorji
in diktatorji ali žrtve manipulacije



Pluton v 2. hiši
Oseba s Plutonom v drugi hiša hrepeni po imetju. Pri
denarju in zahtevah svoje vrednosti ni skromna, saj ji 
denar in imetje veliko pomenita. Izbere si več
dohodkovnih virov, pri katerih včasih pride do denarja
na bolj senzacijski, pustolovski način (špekulacije, 
patenti, izumu.) Osebe, ki imajo Plutona v tej hiši, se 
pogosto ukvarjajo poklicno ali pa kot hobij z bančnimi, 
trgovskimi špekulacijskimi zadevami ali borzo – ker
dosežejo, pod pogojem, da imajo dobre aspekte veliko
bogastvo in posvetne vrednosti. Pri slabih aspektih je 
oseba zapravljiva, grabežljiva in brezobzirna. Ljudje s 
Plutonom v 2. hiši doživljajo velike spremembe na
finančnem in materialnem področju. V toku življenja
lahko izgubijo vse svoje premoženje, a imajo dobre
možnosti, da ustvarijo veliko bogastvo. Paziti morajo, 
da je denar »čist« in ne prihaja od nelegalnih poslov. 
Tudi vrednostni sistem osebe, tisto, kar ceni, se v toku
življenja večkrat spremeni. Takšni ljudje bi morali paziti, 
da ne postanejo obsedeni z denarjem in njegovim
pridobivanjem, kar se s Plutonom v 2. hiši zlahka zgodi



Pluton v 3. hiši
Ta oseba se pogosto počuti zapostavljena. Vedno je nezadovoljna in si
želi nekaj velikega, po čemer hrepeni. Hrepenijo po nečem, česa ni, 
pogosto dela v afeku in zna dobro zavajati in blefirati. Rada bi se 
uveljavila, pri čemer uporabi nenavadna sredstva. Nesposobni so se 
vživljati v misli, poglede drugih. Svoja dejanja prikrivajo. Drugače so 
hitri, vsestranski, razdvojeni, revolucionarni v načinu razmišljanja. 
Pogosto so to dvojne narave, kar pripelje do razcepa lastnega jaza. 
Neodločnost je njihov večni problem; imajo dvojno moralo. Imajo
veliko potrebo po govoru, uporabijo zelo veliko besed, zato da bi se 
tako uveljavili. So brezobzirni pri zasledovanju svojih ciljev; 
neizčrpljivo duhovno energijo in imajo vedno drzne načrte. To so 
ljudje, ki se ukvarjajo s projekti ali pa so iznajditelji; so pa tudi dobro 
govorci, pisatelji kritiki, satiriki ali karikaturisti. So ljubitelji
pustolovskih potovanj ali senzacijske literature. Slabi aspekti kažejo
na zelo razdražljivo, trmasto osebo, ki stalno niha. Avtoritete ne 
prenesejo, še manj pa konvencije. Ljudje s Plutonom v 3. hiši imajo
naraven dar za raziskovanje. V vse posumijo in temeljito preiščejo. 
Njihovo mišljenje in razmišljanje se pogosto spreminja. Ti ljudje
morajo zelo paziti, o čem razmišljajo in kaj govorijo, saj se lahko
njihove misli in besede zelo hitro uresničijo. Naučiti bi se morali
pozitivnega razmišljanja in pozitivnega delovanja. Radi se ukvarjajo s 
skrivnostmi, vsemi skritimi zadevami in imajo izvrsten detektivski dar. 



Pluton v 4. hiši
Ta oseba je duhovno nemirna, stalno spreobrača svoje
načrte, v sebi čuti hrepenenje in se zaveda velike fantazije, 
želje po pustolovščinah. Sicer je njen um sposoben za 
znanstvene raziskave. Njen dom je nestanovit. Za njo je 
dom, tam kjer se počuti doma – in to je lahko vsepovsod, 
zato jo vedno znova vleče stran – v naravo, divjino, v veliki
svet in neznane in nedostopne kraje. Ta pozicija imajo
pogosto osebe, ki s po poklicu naravoslovci, geologi, 
vremenoslovci, arheologi ali fiziki, zanimajo se za 
nenavadna podočja raziskovanja. V starosti je pogosto velik
preobrat, včasih umski. 
Ljudje s Plutonom v 4. hiši doživljajo velike spremembe v 
domu. Pogosto se že v otroštvu srečajo z nasiljem ali
manipulacijo enega od staršev. Je eden od pokazateljev
večkratne selitve ali preselitve zaradi višje sile, kot so 
potresi, druge nesreče ali celo posledice vojne. Ker se 
takšni ljudje že zelo zgodaj srečajo z velikimi ovirami, 
pogosto razvijejo sposobnost, da jih znajo dobro reševati
kasneje v življenju. Pomembno je, da kot odrasli ne 
nadaljujejo z vzorcem nasilja in manipulacij



Pluton v 5. hiši
Ta oseba lahko ima vihravo in strastno poželenje, je v 
ljubezni neobrzdana, se večkrat predaja ljubezenskemu
opoju. Če je Pluton aktiven, vedno išče nove afere. 
Telesna združitev je zanjo zelo pomembno, vendar se tu
doživlja drugače od ostalih, zato jih je strah lastne moči, 
lastnega magnetizma.
Pluton kaže tudi pedagoške talente, in za igranje v 
gledališču ali filmu.
Na ljudi s Plutonom v 5. hiši ima umetnost in vse vrste
umetniškega izražanja zdravilen učinek. 
V ljubezni so strastni, intenzivni in goreče privrženi
partnerju. Pri tem obstaja nevarnost, da postanejo
obsedeni s svojim partnerjem in njunim odnosom. 
Ljubezen pogosto spremljajo boleči občutki ljubosumja in 
maščevalnosti. S partnerjem poskušajo manipulirati ali
dopuščajo, da partner manipulira z njimi



Pluton v 6. hiši
Ta pozicija je enkratna za osebe, ki bi radi postali
zdravniki ali kirurgi; Sposobni so reševati
metafizične probleme, deloholiki, ki zaradi njihove
pridnosti zelo veliko dosežejo.

Ljudje s Plutonom v 6. hiši so pogosto tako zelo
obsedeni s svojim delom, da zlahka postanejo
deloholiki. Njihova privrženost delu lahko hitro
povzroči probleme z zdravjem. Kadar se pretirano
ukvarjajo z zdravjem in boleznimi, med njimi
najdemo namišljene bolnike. 
V skrajni možnosti lahko zaradi izčrpanosti in 
pritiska, ki ga izvajajo nad sabo, hudo zbolijo. 
Nekateri imajo prirojene zdraviteljske sposobnosti, 
s katerimi zdravijo sebe in ljudi okoli sebe.



Pluton v 7. hiši
Oseba, ki ima v 7. hiši Plutona, včasih zelo trpi zaradi

nemirov v zakonskem življenju. Loči se, začenja novo vezo, ki
ji pa ravno tako ne prenese zadovoljstva. Zato doživlja veliko
preobratov, ljubosumnost in nezvestoba pogosto uničijo
zakon. Slabi aspekti kažejo na obljuba zakona pri
pretvarjanju. Sedma hiša je hiša javnosti, s tem kaže lahko na
nekoga ki uspejo zaradi njihove osebne note, ki ni vsakdanja, 
ali, kjer imajo nenavadne, kreativne sposobnosti, ki so lahko
tudi znak genialnosti in so postale zaradi tega v javnosti
pomembni ali znani. Taka oseba ubere individualno pot, so 
pionirji svojega področja, ki so sposobni vrhunskih dosežkov
– za druge predstavljajo voditelje, voditelje, avtorje, 
začetniki in ustvarjalci neke ideje. Vedno se morajo drugim
dokazovati in so po navadi ljubosumni, če so drugi boljši od 
njih.
Ljudje s Plutonom v 7. hiši so strastni in čustveno intenzivni. 
Takšni se tudi kažejo. Bežni stiki jih ne zanimajo. Svojega
partnerja morajo čutiti kot »svojega« in si želijo skupnih
globokih izkušenj. Pogosto njihovo partnerstvo spremlja
občutek »usodnosti«, pa tudi manipulacije s partnerjem. 
Kadar se lahko uprejo negativnim težnjam, je lahko
partnerstvo vir zdravilnih energij.



Pluton v 8. hiši
Taka oseba se rada ukvarja z vzemi zadevami ki so 
nadnaravna, nenavadna ali mistična; imajo veliko
inspiracijo. Slabi aspekti kažejo na nevarnost psihičnih
motenj. Lahko so večkrat v življenjski nevarnosti, nagnjen
k samouničenju. Nekatere osebe s Plutonom v osmi hiši
izginejo, ne da bi jih kdaj koli zopet našli; veljajo potem
za pogrešane ali izginule. 

Ljudi s Plutonom v 8. hiši vleče v vse, kar je skrivnostno
in pogosto neobičajno. Privlači jih metafizika in 
raziskovanje možnosti življenja po smrti. V življenju
doživijo veliko sprememb in se kot ptič feniks vedno
znova rodijo prerojeni. Njihovo življenje je intenzivno, 
polno mračnih skrivnosti in čarobnih moči. Privlači jih
magija, pri čemer se nikoli ne bi smeli ukvarjati s »črno
magijo«. Zelo so povezani z denarjem drugih ljudi in 
lahko zaslužijo veliko denarja z vlaganjem. V negativni
postavitvi obstaja velika verjetnost izgube denarja



Pluton v 9. hiši
Ta položaj je zelo ugoden. Oseba hrepeni po znanju in 
po nedosegljivem. Razmišlja samostojno, je pustolovski
tip, ki na svojih potovanjih strmi po dosegu najvišjih
idealov. Rad hodi na nedotaknjena ali še neodkrita ali
eksotična mesta. Včasih so ustanovitelji novih
filozofskih idej, vsaj znajo gledati na stvari dolgo naprej, 
so bistroumni, imajo izostren čut in so polni zlih slutenj. 
Splošni tipi te pozicija so pustolovci, gredo radi na lov
na senzacije, romantiki, raziskovalci, in so večni
popotniki; vendar se med njimi najdejo tudi idealisti, 
duhovni bojevniki, pionirji, ustanovitelji sekt, okultisti, 
svobodomisleci in življenjski filozofi, prognostiki ter
jasnovidci. Slabi aspekti lahko kažejo nagnjenost k 
simpatiziranju s sekto, ali verskim gurujem, ki jih in 
svojo družbe spravi v stisko. 
Ljudi s Plutonom v 9. hiši spremlja močna potreba po 
spreminjanju filozofskih in verskih pogledov. V svojem
prepričanju doživljajo mnoge spremembe. Velike
spremembe lahko doživijo tudi na potovanjih v tuje
dežele in pri srečanju s tujimi kulturami. V negativni
postavitvi morajo paziti, da ne odpotujejo na vojna
področja, saj jim lahko tam pretijo nevarnosti.



Pluton v 10. hiši
Ta tip človeka je željan oblasti, ki se v družbi pojavi kot
voditelj, diktator ali vodilna osebnost. Oseba si želi biti
samostojna in ima željo po tem, da se uveljavi, da je 
neodvisen od kogarkoli, nevezan in zato je pri nastopih
odločna. Do svojega socialnega okolja je nedostopna, hladna. 
Sicer ima veliko sposobnosti, ki mu pa ravno ne olajša izbire
poklica. Z njimi je težko vzdržati prijateljstvo, ker ne prenesejo
kritike, kjer raje vidijo, da drugi upoštevajo njegova dejanja in 
odločitve. Poklic te osebe je vedno polno nenehnih bojev in 
ubere po navadi nenavadno pot, ki jih spremljajo veliko
sprememb, kriz, nevarnosti, skrivnosti in preobratov.
Dobri aspekti kažejo na velik vzpon, nenavaden službeni
uspeh in priznanja. Pluton lahko kaže tudi na izrazit umetniški
talent ter uspeh na tem področju.
Ljudje s Plutonom v 10. hiši si prizadevajo za svoje cilje, ne da 
bi preverili, kakšno ceno bodo morali plačati, da jih dosežejo. 
V karieri doživijo močne in velike spremembe. Obdaja jih
posebna karizma, s pomočjo katere lahko spreminjajo
prepričanja ljudi okoli sebe. Vplivajo na življenja mnogih ljudi, 
zato je zanje posebej pomembno, da so pozitivno naravnani, 
saj lahko naredijo veliko dobrega medtem, ko si prizadevajo
za osebne cilje.



Pluton v 11. hiši
Če je tukaj Pluton aspektiran z Venero in Jupitrom, 
oseba kaže ljubezen do bližnjega in čut za žrtev, to je 
pravi prijatelj človeštva in dušni pastir; Taka pozicijo
imajo svečeniki, zdravniki ali osebe, ki osrečijo druge s 
svojimi deli ali dejanji. To so ljudje, ki znajo živeti, 
idealisti, ki se borijo za ideale, večkrat so pionirji novih
idej za človeštvo . Vedno imajo veliko prijateljev, 
oboževalcev ali privržence svojih idej, so zelo priljubljeni
in privlačni.
Slabi aspekti so pokazali na nevarnost s strani prijateljev, 
smrt prijatelja, nevarnost pri rojstvu. Če je še slab 
aspekt iz 5. hiše so lahko brez otrok, nagnjeni k 
platonski obliki partnerstva in podobno.
Ljudje s Plutonom v 11. hiši si prizadevajo za 
spreminjanje družbe, sveta in življenja v obstoječem
svetu. Pridružijo se skupinam ljudi, ki si prizadevajo za 
podobne cilje. Paziti morajo, da ne postanejo fanatiki. 
Pogosto takšne skupine od posameznika zahtevajo, naj
se odreče svoji osebnosti in svojim ciljem, za »dobro 
vseh«. V takih skupinah lahko ti ljudje doživijo
manipulacijo ali nasilje, zato bi bilo dobro, da premislijo, 
preden se jim pridružijo



Pluton v 12. hiši
To je najslabša pozicija Plutona. Tu kaže na usodno, 
masivno in obupno življenjsko stanje: miniran, zahrbten, 
položaj, polno vplivov zaradi oseb, ki mu niso naklonjeni. 
Sicer ima lahko uspeh, če dela v bolnicah, zaporih ali na
področju sociale, vzgojnih ustanov internatov in 
podobno; ali pa kot detektiv, kriminalist ali pravnik. Te
osebe vedno pridejo v slučajih, v katerem se izpostavljeni
skušnjav ali nesrečnih pustolovščin. 
Pod slabim aspekti lahko trpi zaradi zahrbtne, 
neozdravljive ali podedovane bolezni. V zapor lahko pride 
zaradi izdaje, prevare, ki včasih tudi sledi izgnanstvo.

Ljudje s Plutonom v 12. hiši se znajo poglobiti vase in v 
svoje največje globine. Sposobni so odkriti mnoge
skrivnosti in se soočiti z mnogimi preteklimi izkušnjami, ki
so jih potisnili v najtemnejši kotiček svoje zavesti. So 
izjemno intuitivni in sposobni razumeti ljudi v stiski. 
Postanejo lahko odlični zdravilci, saj razumejo človeško
stisko in imajo velike sposobnosti zdravljenja. Svoje
sposobnosti preizkušajo tudi v obdobjih osebne stiske




