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Duhovnost se nahaja onkraj fizičnega in jo je težko zaobjeti s čutili, čeprav prav ta sprejemajo 
in posredujejo višje impulze in vibracije ter prebujajo nižje energije za sprejem Duše v telo.  
Bistvo je povezati se, priti “nazaj k sebi,” zaživeti Dušo v tej realnosti in delovati povezano v 
vseh aspektih življenja. 
 



Preko astrologije najdemo notranje, psihološke gradnike človeka. Jezik astrologije je 
sestavljen iz znamenj, planetov in hiš, ki jih v natalni karti pregledujemo. Duhovni 
potencial in življenje iz Dušne perspektive lahko osvetli življenje osebe čisto na drug 
način. Kar je v nezavednem polju, se pojavi v zavesti posameznika in v določenem 
obdobju se realizira v dobrih spremembah za življenje.  
 

ASTROLOGIJA JE POSEBEN JEZIK 

KI NAM SLUŽI ZA POGOVORE Z VESOLJEM 



Preko astrologije najdemo notranje, psihološke gradnike človeka. Jezik astrologije je 
sestavljen iz znamenj, planetov in hiš, ki jih v natalni karti pregledujemo. Duhovni 
potencial in življenje iz Dušne perspektive lahko osvetli življenje osebe čisto na drug 
način. Kar je v nezavednem polju, se pojavi v zavesti posameznika in v določenem 
obdobju se realizira v dobrih spremembah za življenje.  
 

Tisti trenutek, ko se odločite za spremembo, 
je isti trenutek, ko se Vesolje odloči, da vas v tem podpre. 



 
 
 
 

V natalni rojstni karti kot simboliko duhovnosti gledamo predvsem  
 
planete v vodnih hišah, ki so povezane s čutenjem skozi korenine prednikov (4), 
globljo transformacijo (8) in mističnim popotovanjem (12),  
 
ali so v interakciji z planeti, ki imajo še poseben duhovni pomen,  
bodisi skozi predajanje, zaupanje in vero ( Neptun, Jupiter)  
ali okultne, karmične, univerzalne in mistične vsebine ( Pluton, Uran, Neptun ).  
 
Prav ti planeti v interakciji s svetili ( Sonce, Luna )  
ali osebnimi planeti ( Merkur, Venera in Mars )  
in na kotnih točkah ( Ascendent, Descendent, IC, MC),  
dajejo osebi  poseben pečat, ki je viden tudi navzven.  
 
Kaj posameznik naredi z duhovnim potencialom (višji planetarnimi vidiki)  
in koliko ga uspe razviti in realizirati, je odvisno od družinskega in širšega okolja, 
kulturološke sredine, dobrih priložnosti, njegovega karakterja in pa seveda od 
zavestne odločitve, da žali nekaj narediti v tej smeri.  



Osebe, ki imajo planete večinoma v vodnih hišah (4,8,12), se usmerjajo v 
duhovnost iz potrebe, da bi se rešile iz vzorca čustvene, seksualne in psihične 
odvisnosti in nemoči, ki jih v življenju doleti in samo višji, duhovni vidik 
dojemanja realnosti prinaša njihovo osvoboditev in odrešitev.  
 
Planeti v zračnih hišah (3, 7,11), stremijo k nabiranju duhovnega znanja, 
preučevanju in izmenjavi informacij zaradi svoje radovednosti, želje po 
povezovanju in učenju.  
 
Planeti v zemeljskih hišah (2,6,10) si želijo konkretne materializacije 
abstraktnega znanja in so vezani na bolj materialno raven, zato vsaj navzven, 
tudi največ naredijo v tej smeri.  
 
Ognjene hiše (1,5,9) so po moč dojemanja blizu vodnim. Voda začuti, ogenj 
ve, kaj je bistvo, resnica in prava esenca življenja. Razlika je v intenzivnosti in 
trajanju.  



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. 



Kakšen pomen imata Jupiter in Saturn?  
 
Oba sta socialna planeta, ki nas povezujeta z drugimi preko višjih znanj 
(Jupiter) in hkrati določata meje (Saturn) med osebnim in transpersonalnim 
svetom (Uran, Neptun, Pluton).  
 
Duhovnost je področje onkraj Saturna,  
kjer je vse povezano - Uran,  
brez omejitev- Neptun 
 in hkrati skrito, težko dostopno in transformativno –Pluton,  
čeprav je vse, kar je zunaj nas, dejansko znotraj nas. 
   
Zato je Saturn še kako pomemben, da kljub širjenju in dvigovanju zavesti in 
dostopanju do višjih energij duše, ostanemo trdno zasidrani na materialni ravni, 
ki je nujna za naš fizični obstoj.  
 
V nasprotnem smo neživljenjski, izgubljeni, nekoristni in iracionalni, še posebej, 
če jemljemo duhovnost kot odmik od realnosti, namesto, da bi si z njeno 
pomočjo olajšali in izboljšali kvaliteto življenje.  



Ključna vprašanja: 

Kaj vam kot Duši prinaša leto 2023 in kateri osebni izzivi so pred vami? 
 
Kakšna je vaša aurična moč navzven? 
 
Kaj kot Duša dajete svetu takoj, ko se kje pojavite?  
 
Kakšna je vloga Sonca, Duše in Višjega Jaza pri vas in v vašem življenju? 
Kje lahko najbolj osebno doživljate pomoč Angelov in Vodnikov? 
 
Kako utrditi ali nazaj vzpostaviti osebno povezavo s Svetlobnimi energijami, ki 
ste jih prinesli v to življenje in jih velikokrat zaradi okoliščin ali težkega življenja 
zanemarili? 
 
Kakšne je (bil) vpliv očeta na vaše življenje ter kaj vam prinese pomiritev z 
njegovo Dušo? 
 
Kako sprejeti njegove blagoslove za uspešnost v poslu? 



























PLANETI, KI “VZHAJAJO”, SE DVIGUJEJO IZ ASCENDENTA 

SONCE -  INDIVIDUALNOST 
 
LUNA – ČUSTVENOST, PODZAVEST 
 
MERKUR – UMSKA MOČ & KOMUNIKACIJA 
 
VENERA – NAKLONJENOST 
 
MARS – ENERGETIČNOST, TEMPERAMENT 
 
JUPITER – ŠIRITEV & SREČA 
 
SATURN – UČITELJ Z AHILOVO TETIVO 
 
 

 
 

URAN -  PREBUJEVALEC 
 
NEPTUN – IZBIRA:  ILUZIJA ALI RESNICA 
 
PLUTON – INICIACIJA NA ŽIVLJENJE IN 
SMRT,  
                  TRANSFORMACIJA 
 
S & J VOZEL – NAJVEČJI VPLIV POVSOD 
 
LILITH – MAGNETNA SEKSUALNOST 
 
KIRON – POPOLNA PREDAJA 
 
TOČKA SREČE – AKTIVACIJA VSEH 
                             POTREBNIH DOGODKOV 
 

 
 



PLANETI &   ANGELI  

SONCE -  Mihael – razsvetljevati svet 
 
LUNA – Gabrijel – dajati moč upanju in sanjam 
 
MERKUR – Rafael - civilizierati 
 
VENERA – Amael - animirati 
 
MARS – Samael - uničevati 
 
JUPITER – Zahariel - organizirati 
 
SATURN – Orifiel - nadzorovati 
 
 

 
 

URAN -  Metatron 
 
NEPTUN – Jofiel – sodelovanje z naravo  
 
PLUTON –  Lucifer – ponovno vstajenje 
 
S VOZEL –  Azrael – hotditi po pravi poti 
 
J VOZEL – Jeremiel . opuščanje preteklosti 
 
Črna Luna –   Ariel – so-čutenje narave in živali 
 
KIRON – Haniel – doživljanje nežnosti 
 
TOČKA SREČE  - Angel Varuh – večna podpora   
 

 
 



SONCE 

 

 
 

-  Poseduje moč vsrkanja kateregakoli planeta 
-  znotraj orbite 7 stopinj.  

-  Predstavlja uspešnost. Poleg Saturna je 
najmočnejši planet v fizični menifestaciji.  

-  Od kvalitet Sonca je odvisen karakter osebe. 

-  Tam, kjer je Sonce potavljeno, tam se mora 
-  oseba najbolj  in najpogosteje izražati.  

 

 
 



SONCE 

 

 
 

-  ZRAČNA ZNAMENJ težijo k temu, da se 
razvijajo skozi razum, uvid in logiko.  

-  ZEMELJSKA ZNAMENJA potrebuje razvoj 
praktičnih, prizemljenih načrtov. Razvijajo se 
potrpežljivo in odločno.  

-  VODNA ZNAMENJA nakazujejo razvoj v 
uravnoteženosti usklajevanja čustvenih in 
ustvarjalnih navad. Tećijo k razvoju psihične, 
duhovne narave.  

-  OGNJENA ZNAMENJA predstavljajo razvoj 
skozi navdušenje, nagnjenja in navdih. Pri 
tem potrebujejo samostojnost v razvoju.   

 

 
 



SONCE 

 

 
 

-  Če je Sonce v kotni hiši (1, 4., 7., 10.) to 
pomeni, da je vaša individualnost vidna 
drugim. To vam daje moč, ki vam lahko 
prinese slavo in ugled.  

-  Če je Sonce v eni izmed sledilnih hiš (2., 5., 
8., 11.) to teži k odrekanju publicitete in mora 
posameznik napredovati na lastno pest.  

-  Če je Sonce v padajoči hiši (3., 6., 9., 12.) to 
kaže najbolj na to, da posameznk najbolje 
uspeva v zakulisju. To naredi posameznika, ki 
služi. Njegova lepota in moč je vidna le 
njegovim najbližjim, ki so v stiku z njim.  

 

 
 



Sonce v aspektu z Luno 

 

 
 

Pozitiven: nasploh kazalo, da ima veliko 
sreče, življenjski uspeh, dobro zdravje, 
vitalnost, harmonija z straši in družino, 

skladnost s zakonskim partnerjem. 
 

Negativen: moteno zdravje, težave v 
družini in poklicu, neprijetnosti doživi s 

drugim spolom, javne  nevšečnosti. notranji 
konflikti in težave pri komuniciranju, 

 
 

Konjunkcija: se ne zna uveljaviti, 
je površen in zavrt. 

 
Inkonjunkcija  zahteva 

prilagajanje med čustvi in voljo.  
 



SONCE & LUNA 

Sonce harmoničen aspekt Luna  
Ljudje s tem aspektom so običajno srečni in 

zadovoljni. So prijetni, družabni in velikodušni. 
So iskreni in odprto izrazijo sebe in svoja 

čustva. So zelo ustvarjalni in pogosto uspešni. 
Drugi jih imajo radi. Aspekt govori o tem, da 
sta se v času, ko se je oseba rodila, oče in 

mama dobro razumela. 

 
 

  
Sonce neharmoničen aspekt Luna  
Ljudje s tem aspektom imajo velike 

probleme določiti, kaj v življenju sploh 
želijo. Običajno jih v duši privlačijo 

popolnoma druge stvari, kot jih morajo 
početi v zunanjem svetu. Želijo se izkazati 
kot poseben in priznan posameznik, hkrati 
pa imajo probleme z notranjim doživljanjem 

in čustvenimi vezmi. Pogosto imajo 
probleme pri odnosih in v partnerstvu.  

 



SONCE & MERKUR 

Sonce v aspektu z Merkurjem 
 
 

Merkur ni od Sonca nikoli odmaknjen  
več kot 28 stopinj.  

Če je oddaljen od Sonca  
do 6 stopinj ni najbolj ugoden položaj, kaže na 

površnost in manj osredotočen um, saj ga 
Sonce absorbira in je bolj osebno udeležen v 

vseh zadevah ter manj objektiven.   

 
 

Med 6 do 23 stopinj je Merkur manj 
obremenjen z osebnostjo – Soncem, zato je 

bolj jasen, bister, kaže dobro zmožnost 
koncentracije, dober spomin, je tudi odličen 

retorik, ima razumevanje za umetnost, 
jezikovne talente in izrazit interes za 

literaturo. 
  



SONCE & MERKUR 

. 

Sonce harmoničen aspekt Merkur  
Ljudje s tem aspektom so zelo družabni in 

še  bolj zgovorni. Samozavestno 
zagovarjajo svoja prepričanja in uživajo v 
nenehnem pogovoru. Pri tem nenehno 

poskušajo izraziti svoje mišljenje, a 
pozabljajo, da imajo tudi drugi svoje 

mnenje, ki bi ga radi izrazili. Zelo radi 
potujejo, se učijo in so nenehno v gibanju. 

 

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Merkur  
Ljudje s tem aspektom so zelo družabni in 
se radi sporazumevajo z drugimi. Iščejo 

družbo ljudi, s katerimi se lahko 
pogovarjajo. Pri tem poskušajo prevzeti 

vodilno vlogo in ne znajo prisluhniti drugim 
ljudem. S svojimi pogledi poskušajo 
prevladati, zato se jih včasih drugi 

izogibajo.  
  

 



SONCE & VENERA 

Sonce v aspektu z Venero 
 
 

Sonce in Venera sta oddaljena maksimalno 48 
stopinj, zaradi lahko nastane le konjunkcija, 

polkvadrat in polsekstil. 
 

Pozitiven: močen čut za ljubezen, želja po 
razvedrilu, ljubezen do nadstandarda in 

lepote; umetniške sposobnosti, zelo priljubljen 
pri drugemu spolu  

 
 

Negativen: ošabno bitje, skorajda že 
izumetničeno obnašanje, precej pretirava; 
na erotičnem področju precej aktiven in je 

nagnjen k ekscesom 
  

Konjunkcija:ljubezniv, ima rad razvedrila in 
zabave, dober okus, se poroči zaradi 
denarja, poudarja prisrčnost, šarm in 

erotičnost.  
  



SONCE & VENERA 

. 

Sonce harmoničen aspekt Venera  
Ljudje s tem aspektom so prijazni in 

prijateljsko naravnani do vseh, ki jih srečajo 
v svojem življenju. Zelo radi so v družbi. 
Drugi jih doživljajo kot zelo prijetne ljudi, 

zato so zelo priljubljeni. Veliko se ukvarjajo 
s svojim videzom, saj je zunanja privlačnost 

in očarljivost ena od najpomembnejših 
lastnosti na lestvici tistih, ki jih cenijo. 

Pogosto so nadarjeni za umetnost in igro. 
  

 

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Venera  
Ljudje s tem aspektom so na prvi pogled 
prijetni, prijazni in privlačni. Mnogi imajo 

umetniški dar. So ljubeznivi in velikodušni, 
vendar pri svojem delovanju pogosto 

pretiravajo. Tudi v ljubezni in romantiki 
poskušajo prevzeti vodilno vlogo in so 

preveč osredotočeni le nase, na partnerja 
pa včasih malce pozabijo.  

  

 



SONCE & MARS 

 

 
 

SONCE V HARMONIJI Z MARSOM  
Ta aspekt naredi pogumno osebo, ki je polna 
energije. Na koncu najde uspeh v vsem, česar 
se loti. Uspešna je v vsem, kar jo navdušuje, 
um je aktiven in vitalen.  
 
SONCE NI V HARMONIJI Z MARSOM  
Oseba je polna energije, a pogosto preveč 
čustvena, kar povzroča nestrpnost, bojevitost 
in pogosto celo nasilje. Podvržena je 
infekcijam, nesrečam in kirurškim posegom.  
Energija se pogosto troši v prazno  
 
ARHETIP – BOJEVNIK 

 
 



SONCE & MARS 

Sonce v aspektu z Marsom 
 

Pozitiven: prinaša ogromno energije, pogum 
in velike umske potenciale, Zelo dejaven, ima 

močno voljo, hraber in samozavesten; 
sposobnost da vodi druge, prevzem velike 

odgovornosti, oseba ne prosi ampak zahteva! 
 

Negativen kaže na polemično, togo, 
militantno, prepirljivo, sicer odločno oseba a 

hitro izgubi živce, je prenagel, rad neodvisen, 
večkrat je strast premaga voljo; odtujitev od 

šefov, neprijetne pripetljaji s uradi ali 
oblastnimi organi 

  

 
 

. 
 

Konjunkcija krepi tekmovalnega duha in 
daje sposobnost vodenja, močna 

življenjska volja, vendar nagnjen k emu da 
svoje zdravje zlorabi, nesreča, vročina, 

prenapetost 
 

Inkonjunkcija zahteva krepitev zaupanja v 
lastne sposobnosti.  



SONCE & MARS 

. 

Sonce harmoničen aspekt Mars  
Ljudje s tem aspektom so pogosto zelo 

uspešni. Imajo dovolj energije, da dosežejo 
svoj cilj oziroma vidno vlogo in 

prepoznavno pozicijo v življenju. So 
izjemno samozavestni in podjetni. Zelo radi 

tekmujejo, pri čemer si želijo ne le 
sodelovati, pač pa tudi zmagati. Njihov cilj 

je »zlata medalja«.  
 

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Mars  
Ljudje s tem aspektom so zelo tekmovalni. 
Za vsako ceno želijo doseči svoj cilj in ne 
preverijo, koga bodo »pohodili«, da bi ga 
dosegli. Vedno želijo biti prvi in so vedno 
pripravljeni na »dober spopad«. Zaradi 

svoje nepremišljenosti, vihravosti in 
nepotrpežljivosti imajo pogosto probleme. 
Zaradi pomanjkanja taktnosti zelo težko 

vzdržujejo prijetne in trajne odnose.   

 



SONCE & JUPITER 

 

 
 

SONCE V HARMONIJI Z JUPITROM  
Ta aspekt naredi posameznika, ki je iskren, 
radodaren in pogosto ima rad religijo, filozofijo 
in šport. Prinaša napredek v poklice v 
medicini, pravu, religijah in v politiki. Je 
pokazatelj odličnega zdravja in obnovitvene 
moči.   
 
SONCE NI V HARMONIJI Z JUPITROM 
Posameznik nima sreče pri igrah na srečo, niti 
v pravu in je pogosto preveč avanturističen, 
manjka mu preudarnosti. Težave lahko 
nastajajo zaradi razlike v filozofslih 
prepričanjih 
 
ARHETIP – POLITIK  

 
 



SONCE & JUPITER 

Sonce v aspektu z Jupitrom 
 

Pozitiven: dobro zdravje in življenjsko moč, v 
življenju uspešen, je priljubljen, napreduje 

poklicno in v družbi močen občutek za 
pravičnost, večina ima dobesedno izredne 

veliko sreče. 
 

Negativen ošaben, izumetničen, zapravljiv, se 
upira zakonskim pravilom in nadrejenim, 

pravne težave močno voljo. 
  

 
 

. 
 

Konjunkcija kaže na izredno srečo v 
življenju, kar se loti ta oseba vsakič mu uspe 

ali pa »strašen krompir«. Z drugo besedo 
srečno roko, izredno spreten pri kupčijah, 

zaradi tega ima materialno gledano skorajda 
vedno dobiček, če pa nima ne traja dolgo, da 
zadevo popravi, zavarovan vase, vedno ve 

kaj hoče, sreča mu sije iz oči, ima optimizem 
in zanos. Doseže veliko dosežke.  

 
Inkonjunkcija kaže na pomanjkanje 

neodvisnosti, kot tudi na nagnjenost k 
debelosti. 



SONCE & JUPITER 

. 

Sonce harmoničen aspekt Jupiter  
Ljudje s tem aspektom samozavestni in 

velikodušni. Vidijo »veliko sliko« in si 
prizadevajo za velike stvari. So rojeni 

optimisti. Brez napora privabljajo uspeh in 
koristi v svoje življenje. Imajo veliko 
prijateljev in velika pričakovanja za 

prihodnost.  
  

 

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Jupiter  
Ljudje s tem aspektom so veliki optimisti, 

vedno pripravljeni na lov za neko 
oddaljeno, a zelo svetlo zvezdo. Odločeni 
so, da bodo v življenju uspeli. Pogosto pri 
svojih načrtih pretiravajo in precenijo svoje 
sposobnosti. Kadar doživijo poraz, se hitro 

poberejo in takoj načrtujejo nov, običajno še 
večji podvig. Ne obremenjujejo se z 

odgovornostmi in omejitvami »običajnega 
smrtnika«, zato pogosto delujejo nezrelo.  

 



SONCE & SATURN 

 

 
 

SONCE V HARMONIJI S SATURNOM 
Teži k temu, da naredi vztrajno, ambiciozno, 
pošteno in pridno osebo, ki skozi življenje 
počasi pridobiva vse stvari, ki ji nekaj 
pomenijo. Pomoč dobiva od ljudi z avtoriteto.  
 
SONCE NI V HARMONIJI S SATURNOM 
Teži k temu, da pogosto dela kontra od 
organizacij, vlad in oblastnikov. Težave 
nastopajo zaradi starejših ljudi in avtoritet, 
Kaže na zakasnite vsega, kar želi doseči 
(napredovanje, poroka.. )  
 
ARHETIP – PRIDNA MRAVLJICA 

 
 



SONCE & SATURN 

Sonce v aspektu s Saturnom 
 

Pozitiven trden, uspešen, stalen, takten, 
pošten in vedno stvaren, se zna obvladati; 
vedno doseže cilj, sicer z veliko delom in 

trudom, ampak tudi zaradi vztrajnosti, smisla za 
red in žilavosti. Vztraja pri delu dokler ni 
končano, četudi je povezano s problemi. 

Sposoben človek, ki lahko vodi in organizira 
velika podjetja. Zelo dobro se razume z 

očetom. Oseba je kmalu zrela in vedno bolj 
resne narave, redkokdaj se smeje, rad 

povpraša za nasvet prej starejše osebe, kot 
druge.  

 

 
 

. 
 

Negativni: ima težave v poklicu in pri delu, 
je negotov, pogosto plah ali sramežljiv, ki jih 

prekriva z pretirano samozavest, 
hladnokrvnost in vztrajnost. Sreča se 

pogosto z težavami, nagnjen k turobnosti, 
pesimizmu ali depresiji ali celo melanholiji. 

Oče igra veliko vlogo v življenju, pogosto oče 
zgodi zapusti družino, odide ali nadloge z 

njim. Konflikte z avtoritarnimi osebami, 
težave s starejšimi ljudmi,  



SONCE & SATURN 

Konjunkcija: je slaba za vitalnost in telesno 
konstitucijo, občutki krivde, pomanjkljivosti ali 

neuspeha za ljubezen neugoden položaj, 
pogosto kaže na ločitev ali zgodnjo izgubo 

partnerja; materialni uspeh in orientiranost na 
en sam življenjski cilj, 

  
 

. 
 

Inkonjunkcija pa zahteva popuščanje. 



SONCE & SATURN 

. 

Sonce harmoničen aspekt Saturn  
Ljudje s tem aspektom so zelo ambiciozni. 

Svoje cilje sicer dosegajo počasi, a z 
gotovostjo. Pripravljeni so na težko delo in 
odrekanje, vse dokler imajo pred seboj cilj, 
ki ga morajo doseči. So zelo disciplinirani in 
odgovorni. Pogosto imajo problem, da ne 
pokažejo dovolj topline in razumevanja za 

druge ljudi.  
 

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Saturn  
Ljudje s tem aspektom so preveč previdni, 
zato niso najbolj uspešni. Za svoj uspeh 

trdo delajo, pogosto veliko dlje kot večina 
ostalih ljudi. Vse počnejo počasi, a z 

gotovostjo. Pogosto izpustijo priložnosti, ker 
se predolgo odločajo, ali bi se lahko lotili 

novega podviga ali ne. So preresni in zato 
pogosto nepriljubljeni pri drugih ljudeh.   

   
  

 



SONCE & URAN 

 

 
 

SONCE V HARMONIJI Z URANOM 
Naredi um poln energije, ki rad vodi in ima tudi 
vodstvene sposobnosti. Sprejema potrebno 
odgovornost. Je simbol karizme in je 
širokogrudna oseba, ki je konvencionalnost ne 
ovira.   
 
SONCE NI V HARMONIJI Z URANOM 
Naredi podobno kot zgoraj, le da je za to 
potrebno več volje in vztrajnosti. Posameznik 
je pogosto netakten in si dela sovražnike 
zaradi osebnostnih muh. Pogosto je prenapet 
in spreminja stališča in dejanja 
 
ARHETIP – ARTHUR 

 
 



SONCE & URAN 
Sonce v aspektu z Uranom 

 
pozitiven: samozavesten, originalen um, 

podjeten, ambiciozen, jasen in aktiven mislec, 
zanima se za vse novosti, omogoča hitro 

odločanje, inventivnost in originalnost, 
privlačen, Ljubi samostojnost in svobodo, 

nemara konvencionalnih reči. 
 

negativen pa povzroča ekscentričnost in 
nervozo, pomanjkanje takta, bistrino pa tudi 
seksualno perverznost. Osebo naredi tako 

dominantno, da smo ji težko kos, samovoljen, 
hitro se razburi, je impulziven in preveč hitro 

reagira. Z drugim spolom se večinoma prepira, 
večkrat začenja in prekinja odnose, če se 

poroči sreča ne traja dolgo, zaradi njegovega 
karakterja, pogosto se mu tudi zgodi nesreča  

 

 
 

. 
 

Konjunkcija kaže na domišljijo in 
samozavest, nadutost, pa tudi zahtevo po 

osebni svobodi, zaljubljen  se poda v 
romantično poroko, ki pa ne traja dolgo. 

 
Inkonjunkcija pa naglaša prekomerno 

potrebo po dokazovanju lastnih sposobnosti.  



SONCE & URAN 

. 

Sonce harmoničen aspekt Uran  
Ljudje s tem aspektom so zelo napredni. 

Ne ozirajo se na tradicijo, niti na »ustaljeno 
prakso«. Svoje cilje običajno dosegajo s 

pomočjo novih prijemov in sodobne 
tehnologije. So pravi uporniki v družbi, 

pripravljeni na nepričakovano in na nove, 
še neodkrite stvari. Pogosto tak aspekt 

najdemo med izumitelji in drugimi 
naprednimi ustvarjalci.  

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Uran  
Ljudje s tem aspektom so zelo 

nepremišljeni. Nikoli ne razmišljajo, kako in 
zakaj bi nekaj naredili, pač pa se pogosto 

brezglavo podajo novemu podvigu nasproti. 
V življenju doživijo kar nekaj nepredvidenih 
preobratov ali nenadnih sprememb, ki jim 

popolnoma spremenijo življenje. So 
uporniki proti tradiciji in vsemu staremu.  

 
  

 



SONCE & NEPTUN 

 

 
 

SONCE V HARMONIJI Z NEPTUNOM 
Povzroči nagnjenje k mističnemu življenju in 
željo po izkustvu polne notranje ravni zavesti. 
Aktivira domišljijo, navdušenje in naredi 
dojemljivost za razne vtise – notranje in 
zunanje.  
 
SONCE NI V HARMONIJI Z NEPTUNOM 
Povzroča dojemljivost za negativne vplive, 
nejasnost ter nejasne, čudne in posebne 
občutke (obsedenosti, ukletve, začaranosti...) 
Zato je moč volje oslabljena, kar povzroča 
potrebo ali nagnjenje do alkohola, poživil, 
mamil.. Je eden od pokazateljev samoprevare 
 
ARHETIP – NEW AGE 

 
 



SONCE & NEPTUN  

Sonce v aspektu z Neptunom 
 

Pozitiven: povzroča kreativnost in senzibilnost, 
dober okus, ljubi lepoto tudi v ljubezni, izrazite 

občutke za umetnost, nagnjen k mistiki, 
originalen. 

 
Negativen pa strahove, zmedenost in 

slepljenje, se moti pri občutkih, zapeljiv, 
prevarana upanja, laže, veliko razočaranj, 

morala problematična. 
 

 
 

. 
 

Konjunkcija kaže na nagnjenost k 
okultnemu in umetnosti, čuden karakter, 

slabo za zdravje zelo tankočuten. 
 

Inkonjunkcija pa naglašuje potrebo, da se 
zaradi ohranjanja lastne energije reče ne.  



SONCE & NEPTUN 

. 

Sonce harmoničen aspekt Neptun  
Ljudje s tem aspektom so nežni in 

zasanjani. Pogosto se ne morejo odločiti, 
kateremu cilju naj sledijo. Imajo izjemen 
umetniški dar. Hitro prepoznajo lepoto in 
umetnost. Živijo v svetu pravljic in imajo 

bujno domišljijo. Pogosto imajo težave, da 
bi izrazili z  besedami, kar čutijo.  

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Neptun  
Ljudje s tem aspektom so sanjači. Imajo 
zelo močno domišljijo, ki pa jih pogosto 
zbega. Zelo jih vleče v umetnost in vse 
ustvarjalne dejavnosti, vendar se jim 
pogosto na pot postavi nekaj, kar jim 

prepreči, da bi se izrazili, kot si želijo. So 
zelo nežni in miroljubni. Niso praktični ter 
jim manjka tekmovalnega duha, zato jih 

redko najdemo med zmagovalci.  
 

  

 



SONCE & PLUTON 

 

 
 

SONCE V HARMONIJI S PLUTONOM 
Povzroča naprezanje za moč s pomočjo 
mentalnih in fizičnih energij. Prinaša 
voditeljske moči, ker prinaša ustvarjalne 
energije in zavest o ciljih.  
 
SONCE NI V HARMONIJI S PLUTONOM 
Povzroča težko hrepenenje po moči in 
nadvladi. Pogoste gre za precenjevanje lastne 
vrednosti in sposobnosti ter spretnosti, kar 
povzroča ošabnost. Iz tega izhajajo fanatične 
težnje.  
 
ARHETIP – ZMAGOVALEC  

 
 



SONCE & PLUTON  

Sonce v aspektu s Plutonom 
 

Pozitiven: daje veliko sposobnost 
transformiranja dejanskosti, močno življenjsko 
voljo, energije in izredno dejaven, priljubljen pri 

drugih veliko doseže ima zdravilno moč 
 

Negativen pa povzroča destrukcijo in 
samouničenje. Nepremišljena dejanja, 

prenagljeno stori, aroganten, nagnjenje k 
oporekanju,  precenjevanje samega sebe, 

nadut in ošaben. duševen pretresi, tragična 
ljubezen. ogrožen nesreče. disponiran za 

obolenja srca; zapravljanje življenjske energije. 
Hoče vedno vse ali nič, izkorišča oblast ali 

oblastni položaj;  
 

 
 

. 
 

Konjunkcija krepi želje po oblasti; je 
netoleranten; težaven aspekt, ker prinaša 
človeku življenjske in živčne krize, lahko 

telesna invalidnost, omejitve gibanja, ločitev, 
pomanjkanje sposobnosti prilagajanja, 

usoden vezi, pogosto v sporu  z državo, 
upravo, oblastnimi organi ali predstojniki in 

šefi. 
 

Inkonjunkcija neprestano povzroča potrebo 
po akciji. 

  



SONCE & PLUTON 

. 

Sonce harmoničen aspekt Pluton  
Ljudje s tem aspektom so magnetično 

privlačni. Že na prvi pogled lahko opazimo 
dominantno osebo, ki je oborožena z močno 
voljo, da bo dosegla svoje cilje. V vse, česar 

se lotijo, morajo verjeti. S svojim ciljem 
postanejo dobesedno obsedeni. Predano mu 
sledijo vse do končnega rezultata. Pri tem jim 
ni mar, koga bodo »pohodili« ali prizadeli, saj 

ne čutijo nobenega sočutja do šibkih ljudi.  
  

  
  

Sonce neharmoničen aspekt Pluton  
Ljudje s tem aspektom v sebi nosijo 

nevarnost in so magnetično privlačni. V njih 
se bojuje želja po moči in dominaciji, zato 
so pripravljeni narediti vse, da bi dosegli 
svoje cilje. Prizadevajo si, da bi jih drugi 

spoštovali in sprejeli kot karizmatične vodje. 
Zelo jih privlači vse skrivnostno, ki jih hkrati 

tudi plaši.  
 

  

 



SONCE & S vozel 

. 

Sonce v aspektu s Severnim luninim 
vozlom 

 
Pozitiven: ugodne vezi, harmonično delo z 

drugimi, veselje do novih kontaktov  
.  
  

  
  

Negativno disharmonija v skupini ali 
skupinskem delu, notranjost »raztrgana,  

zamujene prilike  
 

Konjunkcija išče in želi kontakte. 
 

  

 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Ovnu 
Imate veliko energije, ste zelo dejavni, 
življenjske volje, ste žilavi, močno voljo in 

samozavest, Ste sposobni biti pionir, vodja 
in prevzeti vodilno pozicijo, Glava je 
izpostavljena obolenju in nevarnosti 

poškodbe, 
 

 
 

Ljudje s Soncem v znamenju Ovna se 
veselijo vsakega izziva. Radi so v gibanju, 

vedno prvi in neodvisni.  
Že ob sami misli na sodelovanje z drugimi 

jih spreleti srh in komaj čakajo, da se 
znajdejo v neodvisnem, novem okolju. 

Rutina ali dolgočasna opravila jih »spravijo 
ob živce«. Takrat se raje umaknite pred 
njihovo nejevoljo. Prepričani so, da so 

nepremagljivi, zato se lahko izkažejo pri 
nalogah, ki se jih večina drugih ne bi niti 

lotila. Težave imajo predvsem pri odnosih z 
drugimi, saj so preveč vročekrvni in 

prepirljivi. Pogosto se ne zavedajo, kako 
zelo prizadenejo bolj čustvene in manj 

nemirne ljudi.  
 

 
 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Levu 
Ste iskreni, simpatično bitje, ki na zunaj 
pokaže veliko časti in samospoštovanje. 

Sovražite vse, kar je nizkotno in nesramno 
Imate izrazit smisel za odgovornost. Imate 

sposobnost vodenja drugih. Do prijateljev se 
vedete korektno, do ljudi, ki pa vam niso 
naklonjeni, pa popustljivo. Pri negativnih 

aspektih (kvadrat ali opozicija) degenerira 
vaša ljubezen v obliko obvladovanja 
partnerja in moči. Negativni vplivi se 

pokažejo potem v avtoritarnem obnašanju, 
gospodovalnosti, domišljavost in predrznost. 
Paziti morate pri zdravje predvsem na vaše 

srce in krvni obtok. 

 
 

Ljudje s Soncem v znamenju Leva so zelo 
ponosni nase in na svoje dosežke. Želijo biti 

prepoznani, priznani in cenjeni. Vedno 
morajo izstopati. Vse, kar počnejo, morajo 
ožigosati z lastnim pečatom. Po srcu so 

plemeniti, romantični, zaljubljeni v dramo, 
barvitost življenja in ekstravaganco. Zanje 
velja, da je "ves svet oder". Želijo postati 

"Zvezda" ali "Heroj" v igri. Potrebujejo 
nekoga, ki verjame vanje in v njihove sanje. 

Zelo so odvisni od potrditev, ljubezni in 
priznanja drugih ljudi. Dobro bi bilo, da bi se 
naučili, da na svetu niso sami, pač pa je ob 
njih še drug, večji svet, ki se ne vrti le okoli 

njih. 
 

 
 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Strelcu 
Ste iskreno bitje, ki je sicer hitro razdražljiv in 

nagle jeze, ampak se tudi hitro pomirite. 
Radi imate občutek svobode, športni ste 

zgovorni in človek, ki ga je mogoče 
navdušiti. Vse nizkotnega in prostaškega se 
vam zdi vredno zaničevanja. Kot združljivo in 

prijetno bitje si pridobite vse povsod hitro 
ljubezen in prijateljstvo. Paziti morate na 

stegna in kolke. 

 

Ljudje s Soncem v znamenju Strelca ljubijo 
potovanja, gibanje, spremembe in 

spoznavanje novih ljudi. Zdi se jim, da je 
potovanje ena sama pustolovščina, ki jo je 

potrebno v čim večji meri doživeti. Ne 
prenesejo ustaljenosti in rutine, saj jih 

začneta hitro dolgočasiti. Njihov optimizem 
je brezmejen. Obdajajo jih velike sanje in 

optimistični načrti. Naravno začutijo 
prihodnje trende in vidijo veliko sliko. Uživajo 
v prijateljstvu in druženju, a le do tedaj, ko jih 
začnejo ovirati premočne vezi. Izogibajo se 

zelo čustvenih ter posesivnih ljudi.  
 
 

 
 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Biku 
Imate veliko vitalnost, ampak pri negativnih 
aspektih (kvadrat,opozicija) z Marsom ali 

Saturnom obstaja možnost nevarnosti 
resnega obolenja, Konservativni ste in zelo 
zaverovan vase, Posebno ste naklonjeni 

umetnosti. Imate veselje do življenja, se radi 
počutite udobno, Sposobni ste metodičnega, 

sicer počasnega nadgrejenega dela, Vaš 
vrat je izpostavljen nevarnosti, 

Ljudje s Soncem v znamenju Bika so 
umirjeni. Lotijo se praktičnih nalog in so 

sposobni vztrajati pri njih tudi ko že vsi drugi 
obupajo. Težko jih boste prepričali le, naj se 
lotijo nečesa novega ali naredijo nekaj na 
povsem nov način. So zelo prizemljeni in 

zaljubljeni v praktično materialno stvarnost. 
Veliko delajo le zato, da lahko v sadovih 

svojega dela uživajo. Obožujejo dobro hrano 
in pijačo ter potrebujejo preprosto, a udobno 

okolje. So izjemno zvesti in potrpežljivi. 
Dobro bi bilo, da bi malce omejili 

svojeglavost in vsaj malo manj zavračali 
novosti. 

 
 
 

 
 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Devici 
Ste intelektualni, iznajdljivi in metodični. Radi 

kritizirate, včasih ste egoistični, preveč se 
osredotočite na podrobnosti in ponavadi 

izgubite pregled nad celoto, kar velja 
posebno začetku vaših projektov, vendar ste 

po naravi veseli, ljubitelj zabave, izletov in 
ste radi v prijetni družbi. Manj ste sposobni 
za samostojne poklice. Če vaš horoskop 

pokaže, da ste preveč nagnjeni k 
preciznosti, kar pa nekateri poklici ravno to 
zahtevajo, je lahko ta vaša negativna stran 
na nekaterih področjih tudi lahko izredno 

pozitivna, posebno če ste praktični. Pogosto 
pokažete veliko ambicioznost in varčnost. 
Paziti morate posebno na vaše prebavne 

organe. 
. 

Ljudje s Soncem v znamenju Device so po 
srcu skromni, preprosti in ponižni, zato se 
običajno najbolje počutijo v ozadju. Imajo 

oster analitičen um in ostro oko za 
podrobnosti. Pomanjkanje samozavesti 

pogosto skrijejo za svojimi sposobnostmi in 
postanejo strokovnjaki na svojem področju. 
Radi organizirajo, razporejajo in vse urejajo 

v logične sisteme. Zelo hitro jih zmoti 
nepopolnost ali nered. Delujejo precej 

hladnokrvno, so neodvisni in vase zaprti, a 
radi pomagajo drugim in uživajo v skrbi za 
druge. Dobro bi bilo, da bi se zavedli, da 
življenje ni popolno in je naravno (včasih 
blagodejno) narediti tudi kakšno napako 

 
 

 
 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v Kozorogu 
Ste praktično, premišljajoče bitje, ki trezno 
razmišlja. Vaša vztrajnost vam omogoča 

doseg velikih ciljev, kajti težave in  
nasprotovanja premagate spretno in 

premišljeno. Sicer ste po naravi diplomatski, 
redko besedni in vztrajni. Paziti morate na 

vaše kosti in vaše kolena. 

Ljudje s Soncem v znamenju Kozoroga so 
resni, disciplinirani in zelo ambiciozni. Mnogi 
se odrečejo srečnemu zasebnemu življenju, 
da dokažejo, kako so uspešni in prizadevni. 
Svoje cilje dosegajo počasi, a z gotovostjo. 
Že kot otroci izgledajo zreli, resnobni in 

mirni. Verjamejo, da le čas pokaže resnične 
vrednosti tega sveta. Spoštujejo tradicijo in 

ne kršijo zakonov. Vse, kar počnejo, počnejo 
temeljito in potrpežljivo. Imajo težave s 
čustveno bližino in ne cenijo ljudi, ki so 

nepremišljeni ali čustveno nestabilni 

 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Dvojčku 
Imate hitri in dovzetni intelekt, ljubezen do 

umetnosti in znanosti, ste dobri retorik. 
Lahko bi bili po poklicu sposobni novinar, 
pisatelj ali spreten govornik. Zelo razgiban 
človek, vendar spremenljiv um in rahlo 

površen. Drugače ste ljubeznivi, vljudni, in 
prijazni. Radi spreminjate vaše občutke in 

način mišljenja. Le pri dobri predispoziciji ste 
metodični in vztrajni. V nevarnosti so vaša 

dihala. 

Ljudje s Soncem v znamenju Dvojčka so 
radovedni, nemirni in hitro prilagodljivi. 

Potrebujejo mnoga zanimanja, saj jih vsaka 
stvar začne zelo hitro dolgočasiti. Brez 

sporazumevanja z drugimi jih življenje duši. 
Radi berejo, pišejo, razmišljajo in opazujejo. 

Imajo dober smisel za humor in pogosto 
delujejo neresno. Njihova čustva niso prav 

globoka, saj se jim zdi, da bi jim globlja 
čustvena navezanost lahko odvzela njihovo 
svobodo in priložnosti za druženje. Dobro bi 

bilo, da bi se naučili večje vztrajnosti in 
stalnosti.  

 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v Tehtnici 
Ste intuitivni, zelo pravični z izrazito željo po 
harmoniji in vzdrževanju ravnotežja, izredno 

ljubeznivi, prisrčni, družabni, se radi 
zabavate, prijazni v odnosih do vaših soljudi, 
poleg tega imate umetniško žilico. V ljubezni 
ste ljubitelj prefinjene erotike. Paziti morate 

posebno na vaše ledvice, križ in dimlje. 

Ljudje s Soncem v znamenju Tehtnice 
hrepenijo po ravnotežju in prijetnih odnosih z 
drugimi ljudmi. So taktni in diplomatski. Želijo 
se izogniti sporom, prepirom in neenotnosti. 

Svoje cilje dosežejo s svojim šarmom in 
diskretnostjo. Zelo si želijo partnerja in 

intimnih odnosov z eno osebo. Uživajo v 
tradicionalnih simbolih ljubezni - dvorjenju, 

snubljenju, cvetlicah in podobnem. 
Verjamejo v popuščanje, zmernost in mir. 
Obdajo se z lepoto in skladnim okoljem. 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Vodnarju 
Ste bitje, ki ljubi človeštvo, ima veliko 
intuitivno moč in ste navdušeni nad 

umetnost, zlahka se prilagodite, imate 
širokopotezne dojemljivost, sicer pa nagnjeni 

k močnim spremembam razpoloženja in 
volje. Vaše obljube niso vedno 100% 
zanesljive. Sicer imate radi svobodo, 

samostojnost, pogoste spremembe in vaše 
način razmišljanja so bolj humanitarno 

usmerjena, včasih je vaše obnašanje lahko 
tudi bizarno. Pazite morate na vašo goleno, 

mečnice in gležnje. 

Ljudje s Soncem v znamenju Vodnarja ljubijo 
svobodo. Velike težave imajo v tesnih 

odnosih, sploh kadar je partner ljubosumne 
ali posesivne narave. So veliki uporniki, ki so 
prepričani v svoje ideale. Glavno besedo v 
njihovem življenju ima njihov razum in ne 
srce. Skrbi jih za svet, za mesto, narod ali 

cel planet, težave pa imajo v tesnih osebnih 
odnosih. Težko se prilagajajo in se zato 

izmikajo družinskemu življenju. Zanima jih 
vse sodobno in zelo radi preizkušajo nove 

stvari. Zelo se zavzemajo za enakost, 
pravičnost, človečnost in blaginjo celega 

sveta, ne le peščice ljudi 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Raku 
Zelo dovzetni ste za zunanje vtise in 

reagirate močno na simpatično in anti-
patično nenaklonjenost. Zlahka se da na vas 
vplivati, ker imate manj volje in samozavesti. 
Drugače ste plemeniti, prijazni, zelo skrbni 
za dom, harmonični, tankočutni in imate 

veliko fantazijo. Občasna mislite samo na 
vašo korist. Paziti morate na organe na 

področju trebuha in na želodec. 

Ljudje s Soncem v znamenju Raka so 
močno navezani na svojo družino in na svoje 

»korenine«. So zvesti, predani in zelo 
čustveni. So naravni vzgojitelji in hitro 

začutijo potrebe drugih ljudi. Njihove osebne 
izkušnje imajo večjo težo kot razum, logika 

ali težko razumljiva načela. Vse jemljejo zelo 
osebno in včasih zgradijo zid, da se 

zavarujejo pred bolečino in zavrnitvijo. Dobro 
bi bilo, da bi se naučili večje nepristranskosti 

in pustili ob strani svoje predsodke, ki jim 
pogosto zameglijo jasno presojo.  



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Škorpijonu 
Ste izredno bistro bitje, vendar tudi izredno 
ponosni, pogosto se vedete ošabno in ste 

precej dovzetni za simpatijo in antipatijo. Po 
naravi ste izredno strastni, če ne pokaže vaš 
horoskop kaj drugega, ste dejavni, stanovitni 
in žilavi, predvsem če imate cilj pred očmi. 

Pri negativnih aspektih ste pogosto 
ljubosumni, ostri, gospodovalni, nergavi, 

odrezavi in včasih ste lahko tudi zelo 
neprijetna oseba, ki bi se rada kar naprej 
spopadla z drugimi ljudmi. Razvit tip tega 

znamenja je to fazo že dal skozi in se 
pokaže kot izredno dejavna in energična 
oseba. Glede zdravja morate paziti na 

organe okoli trebuha. 

Ljudje s Soncem v znamenju Škorpijona so 
tihi, skrivnostni in občutljivi. Do vseh, ki jih 

dobro ne poznajo, so previdni in nezaupljivi. 
So posesivni in pogosto ljubosumni na 
kogarkoli ali karkoli, ki ga začutijo kot 

grožnjo svoji navezanosti na ljubljeno osebo 
ali stvar. Zanje je ločitev izjemno boleča. 
Škorpijoni ne oproščajo in ne odpuščajo. 

Živijo v skrajnosti. Ali so popolnoma vključeni 
v nekaj ali to sploh ne obstaja zanje. Nikoli 

ne verjamejo, da je nekaj takšno, kot 
izgleda. Vedno poskušajo pod površjem ljudi 

in situacij odkriti, kaj se v resnici dogaja. 



SONCE v znamenjih 

 

 
 

Sonce v  Ribi 
Ste prijazni, ljubeči, pripravljeni pomagati in 
polno požrtvovalnosti. V življenju doživljate 

veliko nasprotij. Le z težavo se lahko 
uveljavite in ste pogosto pod vplivom drugih. 
Sicer radi sanjate in vaše fantazije vladajo 
nad vašimi čustvi in misli.  Ne vidi se vam 
močno strast, ki jo skrivate pod površjem. 

Pomemben je za vas dom, solidnost in 
družina. Paziti morate na vaše noge, 

gležnje, kite, pa tudi na želodec in črevesa. 

Ljudje s Soncem v znamenju Ribi so zelo 
nežni in ljubeznivi. So čustveni, nagnjeni k 
umetnosti, glasbi in bogati domišljiji. Z eno 

besedo bi jim lahko rekli, da so sanjači. 
Svoje misli težko v zunanjem svetu težko 
izrazijo. Z drugimi sočustvujejo in jim radi 
pomagajo. Niso napadalni in težko rečejo 

»NE«. Poskušajo se izogniti odprtega 
nasprotovanja ter prepirov. Niso praktični in 
pogosto upajo, da bodo težave izginile kar 

same od sebe. So zelo ustvarjalni. V 
težavnih obdobjih postanejo neurejeni, 

zmedeni ali se »utapljajo« v 
samopomilovanju. Dobro je, da se izognejo 

alkohola, drog in vseh vrst narkotikov 



SONCE v aspektih 

Negativen aspekt: slabi vitalnost, malo 
uspeha v življenju, škodo zaradi drugih, 

doživlja obrekovanje, poniževanja 
Konjunkcija: Harmonična naravnanost do 
življenja in okolja, priden, javno priznanje, 

sla po uveljavljanju, želja po udejstvovanju, 
dobro zdravje 

Sonce v aspektu z ascendentom 
Pozitivni aspekti: močno življenjsko voljo, 

poklini in javni uspeh, sposobnost 
uveljavljanja, pozitiven pogled na življenje 

krepi vitalnost,  
  



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 1. hiši 
Stabilen značaj in markantna osebnost 
pogojuje čast, uspeh in Napredovanje v 
življenju, ste samozavestni, častna in 
avtoritarna osebnost, močno voljo, ki 

ponavadi presega druge. 

Ljudje s Soncem v 1. hiši so zelo 
samozavestni in optimistični. Pogosto 

prevzamejo vodilno vlogo. So zelo 
tekmovalni, pa kljub temu zelo »sončni«. 

Svoje cilje zavzeto zasledujejo in ostanejo 
pozitivno naravnani. V največji meri se 

posvečajo sebi in radi pozabljajo na želje in 
potrebe drugih ljudi. Imajo naraven dar za 

vodenje. 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 2. hiši 
pri dobrih aspektih (trigon, sekstil in 

konjunkcija) z Luno, Jupitrom, Marsom ali 
Venero imate pogoste finančne uspehe, V 
bistvu imate stalni pritok denarja ali pa vam 

tega v življenju le redkokdaj zmanjka - vedno 
se znajdete in veste kako ga zaslužiti. Pri 

negativnih aspektih, torej če na sonce vpliva 
kvadrat ali opozicija ste zapravljivi in z 

svojim denarjem ravnate bolj lahkomiselno. 
Če ne pazite bi lahko bili hudo zadolženi. 

Ljudje s Soncem v 2. hiši se osredotočajo na 
svojo lastnino, ki jim daje občutek varnosti. 

Dobro se zavedajo, da jim le materialna 
varnost omogoča dovolj svobode, da v 

življenju počnejo tisto, kar imajo radi. Hkrati 
jim materialna varnost zagotavlja tudi 

občutek lastne vrednosti. Imajo naraven dar 
za finance, trgovino in oceno vrednosti 

blaga. 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 3. hiši  
Pri dobrih aspektih (trigon, sekstil in 

konjunkcija) doživite uspeh pri vseh delih, pri 
katerem je potrebno pisati, govoriti ali 

komunicirati, tako bi lahko postali uspešni pri 
vseh pismenih, literarnih dejavnost ali pa kot 
novinar. V življenju veliko potujete, vendar so 

ta potovanja ponavadi na zelo kratka 
razdalja. Ponavadi se zelo dobro razumete z 

bratom in sestro. Po naravi ste stabilnega 
značaja in imate dober intelekt, ljubitelj 
umetnosti, kulture in znanosti. Na teh 

področjih je možno, da boste ustvarjali 
spodbudna dela.  Ponavadi kaže Sonce v 3. 
hiši tudi na to, da je bil nekdo v vaši družini 
slaven. Pod določenimi pogoji ste lahko to 

tudi vi. 
  

Ljudje s Soncem v 3. hiši so umetniki v 
govorništvu in sporazumevanju. So zelo 

prepričljivi in pogosto pretirano cenijo lastno 
mnenje. Vedno želijo imeti zadnjo besedo. 
Zelo so radovedni, radi potujejo, se učijo 
novih spretnosti in se družijo z drugimi 
ljudmi. Pogosto imajo zelo tesne vezi s 

svojimi brati ali sestrami. Imajo naraven dar 
za govorništvo in poučevanje.  



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 4. hiši  
Uspeh imate šele v drugi življenjski polovici 
(od 40 naprej). Vaša starost bo srečna  in 

brez skrbi boste živeli v zelo dobrih 
razmerjih. Pogosto postanete lastnik 

posestva. Če vplivajo na Sonce negativni 
aspekti (kvadrat ali opozicija) so lahko pri 

tem težave, kjer se morate izkazati. 

Ljudje s Soncem v 4. hiši se trudijo urediti 
varen in prijeten dom. Zelo pomembna zanje 

je čustvena varnost in bližina. Pogosto so 
zelo navezani na svoj dom in družino ter na 
svoje starše. So topli, čustveni in občutljivi, 
zato radi poskrbijo za tiste, ki jih imajo radi.  

Imajo naraven dar za delo z nepremičninami 
  



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 5. hiši  
To je ugoden položaj za tveganja in podjetno 

dejavnost v zvezi z ponujanjem zabave, 
raznovrstna razvedrila za prosti čas, vse 

stvari, ki imajo radi otroci  in za ustvarjalce 
izdelkov za strastne ljubitelj hobija. Sonce v 

tej hiši kaže, da nimate težav v ljubezni, 
priljubljeni partner ste in radi vas ima 
nasprotni spol. Zanima vas življenje 

skupnosti in z vašimi otroci imate srečo.  

Ljudje s Soncem v 5. hiši želijo biti v 
središču pozornosti. Znajo uživati v življenju, 

se radi družijo z drugimi ljudmi in se radi 
zabavajo. So tisti, ki se zavedajo »svojega 

notranjega otroka«. Svojo ljubezen 
svobodno izrazijo in pogosto tekmujejo z 
drugimi. Imajo naraven dar za igranje, za 

umetniško izražanje ali za športno 
udejstvovanje 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 6. hiši  
Sta pozicija oslabi vitalnost in kaže na slabo 

stanje zdravja, če je sonce v negativnem 
aspektu. Drugače brez pomena. Sonce v 6. 
hiši imajo ljudi, ki pogosto dolgo časa delajo 

na enem in istem delovnem področju ali 
podjetju. Deležni so spoštovanja avoritet, le 

pazite morate, da se ne pregarate, ker bi 
lahko to škodovalo vašemu zdravju. Pri 

dobrih aspektih (trigon, sekstil in konjunkcija) 
bi lahko imeli uspeh kot predstojnik, šef, 
organizator ali v podrejenem položaju ali 

celo kot samostojni podjetnik ali na 
samostojni bazi. 

Ljudje s Soncem v 6. hiši se osredotočijo na 
vsakodnevno delovanje. V okoliščinah 

nereda poskušajo ustvariti popoln red. Nase 
niso popolnoma osredotočeni, pač pa 

poskušajo služiti drugim ljudem. Predstavlja 
zaposlene osebe. Vodje so lahko le na manj 

pomembnem delovnem mestu. Imajo 
naraven dar za delovanje na področju 

zdravljenja, diet in prehranjevanja 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 7. hiši   
Pri dobrih aspektih (trigon, sekstil in 

konjunkcija) imate uspešno javno pozicijo, 
deležni ste časti priznanja in odlikovanja, 

gotovo imate uspeh z družabništvom. 
Ponavadi je vaša življenjska pot na nek 

način nenavadna, bi rekla bolj uspešna od 
sovrstnikov. Vaš zakonski partner je 

ponavadi premožen ali zelo bogat, če ni to, 
pa je znana ali slavna osebnost. (kaj od tega 
je vidno od ostalih plantov). Vsekakor imate 
srečen zakon, razen če na sonce vplivajo 

slabi aspekti (kvadrat,opozicija), v tem 
primeru niste tako srečni v zakonu. Lahko 

sledi najmanj enkrat v življenju ločitev.  

Ljudje s Soncem v 7. hiši se osredotočajo na 
odnose z drugimi ljudmi. Ne želijo biti sami 

niti ničesar početi sami. V zasebnem in 
poslovnem življenju si prizadevajo za 
uspešno in enakovredno partnerstvo. 
Prisegajo na sodelovanje po načelu 

»zmagaš – zmagam«. Takšna postavitev 
lahko kaže tudi na partnerja, ki je zahteven 
in poskuša uveljaviti svojo voljo. Osebe s 

Soncem v 7. hiši si pogosto prizadevajo za 
uravnoteženost v odnosih. Imajo naraven 
dar za pogajanja, diplomacijo in pomiritev 

sprtih strani 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 8. hiši   
Pri dobrih aspektih imate močno vitalnost, 

dosežete visoko starost, in ste dobitnik 
dediščine ali pa imate v primeru dobrih 
aspektih (trigon, sekstil in konjunkcija) z 
Neptunom ali Uranom dobiček zaradi 

ljubezni. Pogost ta pozicija kaže na interes 
za okultne vede. Slabi aspekti sonce z 
Marsom ali Saturnom vam srce dela 

zdravstvene težave. 

Ljudje s Soncem v 8. hiši v življenju izkusijo 
veliko sprememb, pri čemer so nekatere 
lahko tudi kritične. Mnogi se zapletajo v 

nevarne okoliščine ali morajo na operacijo. 
Neustavljivo jih privlačijo skrivnosti in jih 

spremljajo močna čustva. Privlači jih velika 
moč in nadvlada nad drugimi ljudmi. Imajo 

naraven dar za bančništvo, vlaganja, davke 
ali so povezani s partnerjevim denarjem 

  



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 9. hiši   
Obeta se vam srečno in dolgo potovanje v 

tujino, kjer imate uspeh. Dolgo se zadržujete 
v tujini. Imate dobro razvite slutnje, ste bistri 

in spretni pri odnosih s soljudi, visoko 
prizadeven um in ima poseben uspeh z 

dejavnosti, ki so povezana z pravno znanost, 
univerzami, višjo izobrazbo, vero ter ali 

dejavnostjo povezano tako ali drugače s 
tujino. 

Ljudi s Soncem v 9. hiši vodi neustavljiva 
želja po širjenju meja in svojih možnosti. So 

večni optimisti, ki se z največjim 
navdušenjem podajo v nove pustolovščine. 
Privlačijo jih potovanja, študij, daljni kraji, 

filozofija in vse drugo, kar jim pomaga 
pridobiti nova spoznanja. Iščejo pot, resnico 

in pravico. Imajo naraven dar za pravo, 
filozofijo in religijo 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 10. hiši  
V karieri taka oseba napreduje in včasih tudi 

dospe do slave. Ta pozicija daje čast in 
priznanje. Ponavadi ste popularna oseba ter 

imate pogosto uspeh v življenju Od svoje 
družine ste ponavadi najbolj uspešen član. Z 

Materjo imate dobre odnose. Samo pri 
negativnih aspektih (kvadrat,opozicija) se 
pokaže predrzen, aroganten, domišljav in 

zelo ponosen karakter. 

Ljudje s Soncem v 10. hiši se v svojem 
življenju osredotočijo na posel, kariero in 
pazijo na podobo, ki jo kažejo v javnosti. 
Želijo biti vidni, prepoznani in cenjeni. So 

resni, predani in delovni. Svoje cilje običajno 
dosežejo, čeprav pogosto zanje žrtvujejo 
dom in družinsko življenje. Nikoli se ne bi 

smeli prepustiti pesimističnim mislim. Imajo 
naraven dar za posel, vodstveno vlogo in 

uspeh v karieri 



SONCE v aspektih 

Konjunkcija: močna individualnost, 
harmonična nadarjenost, pozitiven odnos do 

življenja;  neverjetne načrte uresniči. 
Energična oseba, aktiviranje življenjske poti, 
izstopi iz množice; zaradi pameti in izkušenj 

doseže visoko pozicijo. 

Sonce v aspektu z zenitom - MC 
Pozitiven: odločen vzpon v življenju, osebna 

priznanja. Zaradi pozitivnih življenjskih 
nazorov doseže slavo in čast. 

Negativen: zaradi nejasnih prizadevanj in 
brezciljnosti mu dela življenje težave, trud 

odpravljanja teh lahko prinese uspeh  



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 11. hiši  
Ta oseba je deležna veliko pomoči od dobro 

situiranih prijateljev, od njih ima korist. 
Njegova upanja in želje se uresničujejo, ter 

uspeh na družabnem področju mu je 
zagotovljen. Če pa je tu Sonce deležen 

napetih aspektov, mu prijatelji lahko 
škodujejo ali zavajajo.   

Ljudje s Soncem v 11. hiši se radi vključijo v 
različne skupine podobno mislečih ljudi ali v 

večje organizacije, pri čemer si želijo 
prevzeti vodilno vlogo. Drugi poskušajo 

izraziti svojo izvirnost in delujejo na področju 
znanosti ter najnovejše tehnologije. Imajo 
vplivne prijatelje, ki jim lahko pomagajo do 

uspeha oz. jim »odprejo vrata«. Po naravi so 
zelo neodvisni, uporniški in nepredvidljivi. 

Imajo naraven dar za znanost, politiko, 
vodenje skupin in za vse, kar je še 

nepreizkušeno. 



SONCE v hišah 

 

 
 

Sonce v 12. hiši 
Na splošno ta položaj Sonca ni dober, ker 
obremenjuje človeka s težkim bremenom. 
Pogosta doživi omejitve, spodbijanje od 
sovražnikov, ločitev od družine. Rad ima 

okultne vede, ni priljubljen pri predstojnikih 
ali sistemih. Ima lahko zdravstvene 

nevšečnosti, zadrževanje v bolnicah. Pri 
dobrih aspektih so te vplivi bolj oslabljeni, 

vseeno pa mu v življenju ni lahko, dokler ne 
sprejme podore Duše. 

Ljudje s Soncem v 12. hiši niso najsrečnejši 
v ospredju, pač pa poskušajo delovati skrito 
in »iz svojih globin«. Zanje je pomembno, da 

dovolj časa preživijo sami s sabo, saj tako 
lažje najdejo mir v sebi. So zelo miroljubni, 
sočutni in nežni. Pogosto jih vleče v osamo. 
Razočarani se hitro poslužujejo alkohola ali 

drog, ki jih le še bolj razočarata. Imajo 
naravni dar za vse poklice, ki so povezani s 

pomočjo drugim ljudem 




