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MALA ŠOLA (PSIHOLOŠKE) ASTROLOGIJE 
za udeležence tečajev in delavnic ter druge uporabnike  

 

Kaj je psihološka astrologija (PA) 
Psihološka astrologija je v prvi vrsti psihologija! Je način dela na sebi, kjer se na pot 
osebnostnega razvoja podamo s pomočjo astrološke simbolike. Za razliko od 

tradicionalne astrologije je njen poudarek na notranjem dogajanju v človeku 

(mikrokozmos), ki je slika dogajanja na nebu (makrokozmos). 
 

Astrološki gradniki 
Psihološka astrologija uporablja v osnovi iste osnovne astrološke gradnike kot 

tradicionalna astrologija, pomembna je predvsem razlika v interpretaciji. Najbolj osnovni 

so: 
1. Znamenja (12): Oven, Bik, Dvojčka, Rak, Lev, Devica, Tehtnica, Škorpijon, Strelec, 

Kozorog, Vodnar in Ribi. 

2. Planeti (11; niso vsi astronomsko pravi planeti, vendar jih kot take obravnavamo): 

Sonce, Luna, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Kiron. 
3. Občutljive točke: AC - Ascendent (Podznak)/DC - Descendent, IC - Nebesno 

dno/MC - Sredina neba, Severna/Južna lunina zanka (vozla) ter po potrebi tudi druge. 

4. Hiše: 1. - 12. 
5. Aspekti (oziroma "vrsta stika" med dvema planetoma): aspekti 1. reda  so 

konjunkcija, opozicija, trigon, kvadrat, sekstil in inkonjunkcija.  

 
 

1. Znamenja 
 
Astrološka znamenja predstavljajo na simbolični ravni pomembne teme duhovnega 

razvoja duše, katere doživlja vsak posameznik na svoji življenjski poti, to je poti 

"kozmičnega učenja duše". Vsak posameznik ima v svojem rojstnem horoskopu vseh 12 

astroloških znamenj, vendar so le nekatera poudarjena, druga pa so precej bolj v 
"ozadju", kar pomeni, da manj očitno vplivajo na celotno dogajanje oziroma doživljanje 

posameznika. 
 

1.1 OVEN ♈  

Od 21. marca do 20. aprila, Kvaliteta: glavna, Element: ogenj, Polarnost: moška 

Lastnosti: pogumen, napadalen, smel, samozadosten, impulziven 
 

1.2 BIK ♉  

Od 21. aprila do 21. maja, Kvaliteta: stalna, Element: zemlja, Polarnost: ženska 

Lastnosti:  produktiven, trdno usmerjen, vztrajen, nepopustljiv, praktičen, trmast 
 

1.3 DVOJČKA ♊ 

Od 22. maja do 21. junija, Kvaliteta: spremenljiva, Element: zrak, Polarnost: moška 

Lastnosti:  prilagodljiv, lahkoten, spreten, komunikativen, nestalen 
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1.4 RAK ♋  

Od 22. junija do 22. julija, Kvaliteta: glavna, Element: voda, Polarnost: ženska 

Lastnosti:  tenkočuten, sramežljiv, zaščitniški in materinski  
 

1.5 LEV ♌  

Od 23. julija do 23. avgusta, Kvaliteta: stalna, Element: ogenj, Polarnost: moška 
Lastnosti:  ponosen, močan, žareč, neposreden, napuh 
 

1.6 DEVICA ♍  

Od 24. avgusta do 22. septembra, Kvaliteta: spremenljiva, Element: zemlja, Polarnost: 

ženska 

Lastnosti:  delovna, učinkovita, natančna in kritična, pretanjena, pazljiva, pedantna 
 

1.7 TEHTNICA ♎  

Od 23. septembra do 23. oktobra, Kvaliteta: glavna, Element: zrak, Polarnost: moška 

Lastnosti:  usklajevalna, pomirjujoča, harmonična, združevalna, všečna, (ne)odločena 
 

1.8 ŠKORPIJON ♏  

Od 24. oktobra do 22. novembra, Kvaliteta: stalna, Element: voda, Polarnost: ženska 

Lastnosti:  intenziven, poglobljen, trdoživ, strasten, transformativen, posesiven 
 

1.9 STRELEC ♐  

Od 23. novembra do 21 decembra, Kvaliteta: spremenljiva, Element: ogenj, Polarnost: 

moška 

Lastnosti:  širokopotezen, odprt, filozofski, dobrovoljen, površen, neutruden 
 

1.10 KOZOROG ♑  

Od 22. decembra do 20. januarja, Kvaliteta: glavna, Element: zemlja, Polarnost: ženska 
Lastnosti:  previden, preudaren, organiziran, discipliniran, konstruktiven, zadrt 
 

1.11 VODNAR ♒  

Od 21. januarja do 18. februarja, Kvaliteta: stalna, Element: zrak, Polarnost: moška 

Lastnosti:  idejno izviren, distanciran, nepristranski, ekscentričen, upornik 
 

1.12 RIBI ♓  

Od 19. februarja do 20. marca, Kvaliteta: spremenljiva, Element: voda, Polarnost: ženska 
Lastnosti:  neotipljiv, kaotičen, nestalen, spremenljiv, sanjav, boemski, iluzoren 

 

 

2. Planeti: 
 
Psihološko-astrološki planeti so v psihološkem smislu "zaresni" bogovi. So življenjske 

energije z namerami in voljo tako kot človek, a precej večje, zato znotraj nas predstavljajo 

različne aspekte delovanja naše psihe. Vsak planet ima določeno naravo, poseben niz 

potreb in hrepenenj ter določen pogled na svet. 
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2.1 Sonce  ☉☉☉☉ - vlada Levu  ♌ 
Sonce kot center našega Osončja zaseda najpomembnejše mesto, saj predstavlja vir 
svetlobe, toplote in vitalnih energij, ki simbolizirajo posameznikovo zavestno delovanje, 

individualnost, zdravje, smisel, pomen in usmeritev v življenju. Neposredno pa je povezan 

tudi z očetom, vsemi moškimi v življenju, lastno kreativnostjo, naravnimi danostmi in 
prirojenimi talenti, poklicnimi ambicijami in življenjskimi cilji. Na psihološki ravni 

simbolizira ego oziroma polje zavedanja najpomembnejše, v jedro osebnosti 

zakoreninjene bazične lastnosti, ki se ob koncu adolescence skorajda nespremenljive. 
 

2.2 Luna  ☾☾☾☾  - vlada Raku ♋ 
Luna je naša ženska plat, naša dediščina, tisto, kar prinesemo s sabo na svet, kar 

podedujemo v genetskem smislu. Luna je tudi naša mati in tisto, kar se prenaša kot 

dediščina: fizična, emocionalna in karmična. Prenašajo se vzorci, po katerih reagiramo 
tako, kot so reagirali naši starši. Luna je povezana z našo preteklostjo, z našimi 

koreninami, z domom, otroštvom.  
 

2.3 Merkur ☿☿☿☿ - vlada Dvojčkom ♊ in Devici ♍ 

Simbolično predstavlja Merkur kozmičnega sla ali paža, ki je vedno v stiku s Sončevo 

ustvarjalnostjo, hkrati pa je posrednik med njim in vsemi ostalimi planeti. Merkurjeva 

najpomembnejša funkcija je komunikacija z okoljem in razdeljevanje Sončevih "stvaritev" 

– je posrednik med zavestnim in nezavednim. Je simbol intelektualnosti, pameti, znanja, 
učenja in poučevanja. Povezujemo ga z retoriko, razumom in logiko. 
 

2.4 Venera ♀♀♀♀ - vlada Biku ♉ in Tehtnici  ♎ 
Venera je boginja lepote in ljubezni in opisuje žensko spolno energijo. V horoskopu 
moškega je Venera pokazatelj tipa ženske, ki ga privlači - se kaže skozi ženske, ki jih 

srečujejo (anima oz. druga polovica). Je edina boginja, ki zagovarja zvezo moškega in 

ženskega principa na erotični ravni, oziroma ki zagovarja zvezo moškega in ženske širše. 

Afrodita je bila žena in mati, vendar je bila predvsem in najprej ljubica. To je edini 
arhetip, ki združuje te principe. 
 

2.5 Mars ♂♂♂♂ - vlada Ovnu  ♈ 
Mars simbolizira "moško" obliko in način izražanja romantičnih čustev, erotike, okusa za 
estetiko oziroma naše intimne odnose nasploh. Gre pa tudi za aktivni napadalno - 

obrambni princip, ki varuje Sonce in vse tiste planete, ki jih ima na svojih notranjih 

orbitah. Mars kot vladar moškega znamenja Ovna, bojevnika Zodiaka, nam pokaže, kako 

se vedemo v konfliktnih situacijah, koliko smo borbeni in kako pogumno se 
spoprijemamo z življenjem. 
 

2.6 Jupiter ♃♃♃♃ - vlada Strelcu ♐ 
Jupiter in Saturn predstavljata tako imenovana socialna planeta; predstavljata področje, 

kjer se naše osebno sreča z družbenim, socialnim okoljem.  

 

Vloga Jupitra/Zevsa v mitologiji je ena najimpozantnejših in zanimivo je, kako se le-ta 

vklaplja psihološko-astrološko v nas. Jupiter nam govori o naši notranji biti in težnji po 
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doživljanju svetega. Odkriva nam smisel našega bivanja, kot tudi to, kako je povezan z 

našo ustvarjalnostjo in kakšni so njegovi negativni vplivi. Znamenje v katerem je Jupiter, 

nam pove, kako in na kakšen način se kaže naša moč optimizma in zaupanje v življenje, 
na kakšen način uresničujemo svoje filozofsko prepričanje. 
 

2.7 Saturn ♄♄♄♄ - vlada Kozorogu ♑ 
Saturn v psihološkem smislu predstavlja meje našega jaza. Omejuje nas pri našem 
napredovanju, obenem pa nam pomaga, da z resnostjo, samodisciplino in modrostjo 

premagujemo omejitve, frustracije in samozanikanje ter gradimo trdno jedro v sebi, ki 

pomeni samozavedanje in samoizpolnitev. Znamenje, v katerem se nahaja Saturn, kaže, 
s kakšno življenjsko temo in s kakšnimi karmičnimi izkušnjami se bomo srečevali v 

življenju ter na kakšen način bomo skozi frustracije in omejitve napredovali proti 

modrosti.  
 

2.8 Uran XXXX - vlada Vodnarju ♒ 
Razlago Urana lahko začnemo mitološko, s Prometejem, saj ga psihološki astrologi 

največkrat povezujemo s tem planetom. Prometej je ukradel kozmični ogenj in ga dal 

ljudem kljub Zevsovem nasprotovanju. Če razumemo, kaj pomeni kraja ognja - iskre 

zavesti - potem ugotovimo bistvo Urana. Prometejev ogenj povezujemo s kreativno 
iskrico, kulturnim in tehnološkim napredkom, okrepitvijo človeške avtonomije, 

osvobodilnim darom iz nebes, nenadnim razsvetljenjem, intelektualnim in spiritualnim 

prebujenjem.  
 

2.9 Neptun ♆♆♆♆ - vlada Ribi  ♓ 
Neptun predstavlja vse tisto, kar je v nas idealnega, pa tudi meglenega, neoprijemljivega 

in tisto, pred čemer bežimo. Vsi hrepenimo po idealnih romantičnih odnosih, vendar pa 

se velikokrat slepimo in si ne priznamo, da stvari ne delujejo. Včasih nekako ne uspemo 
najti svoje identitete ali smo od nekoga odvisni, pa morda tega niti ne vidimo. Tudi 

uporaba "bližnjic" za dosego odrešitve v obliki umika v kakršne koli že vrste omame, je 

samo začasen beg pred frustracijami, ki jih prinaša ta svet.  
 

2.10 Pluton ZZZZ  - vlada Škorpijonu ♏ 
Pluton niti ni planet, saj je izjemno majhen, a predstavlja najmočnejšo silo preobrazbe, ki 

je povezana s podzemljem, smrtjo in ponovnim rojstvom. Gre torej za temo preporoda, 
transcendence, pa tudi naše moči oziroma nemoči. Pogledali si bomo osnovne značilnosti 

Plutonskega procesa in kje, na katerem področju našega življenja, se nas dotika njegova 

moč. 
 

2.11 Kiron tttt 

Asteroid Kiron je nosilec mitološke zgodbe o kentavru, ki je bil velik učenjak in zdravilec. 

Zdravil je z zelišči in bil dobro podkovan v kirurgiji, ki je verjetno dobila ime po njem. Mit 

pravi, da je bil v boju s kentavri ranjen s Heraklejevo strupeno puščico. Ker pa je bil 

nesmrten, ni mogel umreti in je bil obsojen na večno trpljenje. Mit sporoča, da se je treba 
zavedati svoje omejenosti in ranljivosti in s tem sprostiti energije. Zato prisotnost Kirona 
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v astrološki karti kaže na nekakšno rano v psihološkem smislu, ki jo mora človek 

ozdraviti sam. 

 

3. Občutljive točke  
 
Občutljive točke v horoskopu so tista mesta v astrološki karti, ki ne predstavljajo 

astronomske lege nekega konkretnega nebesnega telesa, je pa v trenutku rojstva oziroma 

izdelave karte njihov položaj možno izračunati matematično iz položaja nebesnih teles 

oziroma Zemlje same.  
 

3.1 Ascendent (Podznak) - AC: 

Ascendent je zunanja oseba (persona), s katero se predstavimo, in to drugi na nas najprej 

vidijo, je maska, obrambni mehanizem, zunanja lupina in vtis, ki ga prvega pustimo na 

sočloveku. Ni nujno, da je komplementaren z našim Soncem, z našim najožjim bistvom, 
je pa lahko veliko močneje izražen. Zato včasih ljudje, ki v dnevnem časopisju prebirajo 

tovrstno literaturo, za nekoga rečejo: "Tale pa ni čisto nič podoben (tipičnemu) Dvojčku." 

- ker veliko močneje vzdržuje svojo persono (na primer Kozoroga).  
 

3.2 Descendent - DC 
Descendent se nahaja na nasprotni strani karte od našega Ascendenta in predstavlja 

naravo našega poslovnega ali ljubezenskega partnerja, pa tudi druge ljudi (tudi stranke). 

Gre za arhetipska (nezavedna) pričakovanja posameznika v njegovih medčloveških 
odnosih (vseh tipov). 
 

3.3 Nebesno dno - IC 

IC predstavljata posameznikov primarni, rodni dom in kasneje tudi lasten dom - če vmes 

ni naredil ničesar, da bi bilo kaj drugače ... Predstavlja najbolj občutljivo točko 
horoskopa, kjer se začne posameznikov vzpon (korenine); kaže na izvor bitja, prednike in 

arhetipska pričakovanja v zasebnem življenju. 
 

3.4 Sredina neba - MC 

MC je občutljiva točka, ki je po moči takoj za ASC in odslikava tako imenovani „javni ego“ 
- del osebnosti, ki nastopa v javnosti (tudi DHARMA - naša pot, način, na katerega gremo 

skozi življenje). MC kaže, kaj želi posameznik doseči v trenutni inkarnaciji s pomočjo  

ozaveščanja svojega namena in smisla, ki je v mnogočem pogojen z vplivom staršev in 

vzgoje.  
 

3.5 Severna in Južna lunina zanka ☊☊☊☊☍☋☋☋☋ 
V astronomiji je Lunin vozel točka, kjer se Lunina orbita seka z ekliptiko. Os med 

Severnim in Južnim vozlom predstavlja izkušnje in dogodke oz. pot, na kateri si človek – 

če uspe preiti "iz Južnega v Severnega" - pridobi posebno modrost.  

S tega gledišča predstavlja Južni lunin vozel odprta vrata, lahkotnost in ugodje. Prav 
tako lahko Južni vozel povežemo z dediščino preteklosti kot nosilcem osebne dediščine 

posameznika tako na družbenem kot na duhovnem polju. Povezan je torej s preteklostjo, 

običajnimi navadami, bežnimi potmi in z nerešeno "staro karmo".  



 

__________________________________________________________ 

© Metida, Tina Robič s.p.  � astrološko in osebno svetovanje  �  Borovška cesta 7a   �  4280 Kranjska Gora 

gsm 030 383 241  �  e-pošta:info@svetovanje-metida.si   �  www.svetovanje-metida.si   �  MŠ 7172648 
 

6/9 
 

Severni lunin vozel ustreza zaprtim vratom, nekakšni prepreki, težavi, ki jo moramo 

preseči, če hočemo napredovati. Severni vozel lahko povežemo s prevladujočim projektom 

sedanjega življenja, ki izhaja iz nepotešenih želja v prejšnjih življenjih. Ta kaže 
usmerjenost na bodočnost, nove naloge, poti razvoja. 

 

4. Hiše 
 

Klasična astrologija uporablja 12 hiš. Razdelitev horoskopa na astrološke hiše je odvisna 

od kraja in časa rojstva, pa tudi od "sistema", ki ga uporabimo. V psihološki astrologiji se 
večinoma uporabljata sistema Koch in Placidus.  

Vsak dan preidejo vsa znamenja in vsi planeti vseh dvanajst hiš. Na horizontu se vsake 4 

minute dvigne druga stopinja znamenja, tako da se vseh trideset stopinj znamenja 
premakne v dveh urah.  

Vsaka hiša ima določen pomen in pokaže določena življenjska področja. Hiše označujemo 

vedno v nasprotno smer od urinega kazalca. 
 

4.1 Prva hiša in Ascendent 
Vladar: MARS, Znamenje: OVEN, Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša 

Predstavlja naš videz, našo osebnost, pojavnost, začetke naših podvigov, našo 

individualnost in način izražanja in oblačenja. Kaže način, na katerega dopuščamo 

drugim, da nas vidijo in dojemajo. Kaže tudi na naše rojstvo, na kakšen način stopamo v 
akcijo in se lotevamo podvigov, kakšen je naš osnovni pogled na svet in pristop do 

življenja. Kaže našo osnovno bit.  
 

4.2 Druga hiša 

Vladar: VENERA, Znamenje: BIK, Tip hiše: fiksna hiša 
Predstavlja zavedanje sebe, občutek lastne vrednosti in občutek za vrednost nasploh. 

Kaže naše naravne talente in osnovne vrednote in potrebo po izpolnitvi. Sicer je to tudi 

materialna, finančna hiša, ki predstavlja naše finančno poslovanje, naša vlaganja in 

investicije, naše imetje, možnosti zaslužka in način našega poslovanja. Kaže tudi dobičke 
in izgube na finančnem (materialnem) področju. 
 

4.3 Tretja hiša 

Vladar: MERKUR, Znamenje: DVOJČEK, Tip hiše: spremenljiva hiša 

Predstavlja naše neposredno okolje, sorodnike, sestre, brate, sosedske odnose, šolanje, 
izobraževanje, način naše komunikacije in sklepanja znanstev, kaže tudi naše zgodnje 

otroštvo, kakšen način komunikacije in kakšne sisteme učenja in izpopolnjevanja smo si 

privzgojili in pridobili. Kaže naš način doživljanja prometa in obnašanja v njem in 
predvsem krajša potovanja. 
 

4.4 Četrta hiša in IC 

Vladar: LUNA, Znamenje: RAK, Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša 

IC ali lat. Imum coeli - najjužnejša točka horoskopa - predstavlja naš dom, naše korenine 
(tudi psihološke) in naše začetke. Kaže naše starše, prednike in sorodstvene vezi; iz 

kakšne družine izviramo, kakšno je naše dojemanje družinskega življenja, prav tako pa 

kaže tudi, kakšne izkušnje in kakšne vrednote smo si na tem področju pridobili. 
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Predstavlja imetje, naše privatno življenje. V bistvu predstavlja vse, kar je privatnega; 

temelje, na katerih gradimo svoj značaj.  
 

4.5 Peta hiša 
Vladar: SONCE, Znamenje: LEV, Tip hiše: fiksna hiša 

Predstavlja način, kako dajemo ljubezen. Kaže na podvige, šport, hobije, našo 

kreativnost, umetniška nagnjenja in sposobnosti, naše družabno življenje in klube in 

organizacije, v katere se včlanjamo. Kaže otroke, zadovoljstvo, zabave, dopuste, praznike, 
igre in spekulacije. 
 

4.6 Šesta hiša 

Vladar: MERKUR, Znamenje: DEVICA, Tip hiše: spremenljiva hiša 
Hiša "vsakdanjega življenja". Kaže na sposobnost prilagajanja, in način, na katerega 

sprejemamo in na katerega se lotevamo svojega dela in poslovnih obveznosti. Predstavlja 

naše vsakodnevne navade, videz, naš odnos do zdravja in osebne higiene. Kaže tudi naše 

hišne ljubljence. 
 

4.7 Sedma hiša in DC 

Vladar: VENERA, Znamenje: TEHTNICA, Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša 

DC (Descendent) je točno nasproti Ascendenta in kaže naše partnerstvo. Bolj kot na 

znaku, v katerem se pojavi DC, je poudarek na tipu človeka s takšnimi osnovnimi 
značilnostmi. 7. hiša kaže predvsem kvaliteto naših partnerskih odnosov, tako intimnih 

kot tudi poslovnih. Kaže sporazume, pogodbe, posle z javnostjo, sodelovanje in način 

komuniciranja v partnerskem odnosu. 
 

4.8 Osma hiša 
Vladar: PLUTON, Znamenje: ŠKORPIJON, Tip hiše: fiksna hiša 

Predstavlja naše notranje duhovno življenje, naša najgloblja razmišljanja in raziskovanja, 

pa tudi naše dojemanje spolnosti in našo udeležbo v intimnih odnosih. Predstavlja našo 

notranjo moč, sposobnost naše fizične in psihične regeneracije. Ta hiša vlada nad 
ponovnim rojstvom in transformacijo. Večkrat jo razlagajo kot hišo smrti. In res 

predstavlja tudi dediščine ter imetje, ki ga dobimo npr. prek našega partnerja (skupne 

finančne zadeve).  
 

4.9 Deveta hiša 
Vladar: JUPITER, Znamenje: STRELEC, Tip hiše: spremenljiva hiša 

Predstavlja naš super-ego. Naše ideale in vizije, nadgradnjo našega znanja, ki smo ga 

pridobili v življenju, potovanja, pa tudi duhovno raziskovanje. Kaže, na katerem področju 
in na kakšen način se bomo posvetili ideji in izpolnitvi, ki jo hočemo uresničiti v življenju. 

Predstavlja zanimanje za znanost, filozofijo, psihologijo, tuje (daljne) dežele in njihove 

kulture, ukvarjanje z etiko, estetiko, moralo in pravom. 
 

4.10 Deseta hiša in MC 
Vladar: SATURN, Znamenje: KOZOROG, Tip hiše: kardinalna hiša 

Predstavlja našo kariero, posel, dosežek v življenju, izpolnitev, področje in način, na 

katerega bomo dosegli uspeh. Pomeni poklic, status, položaj, ugled, pozicijo v družbi. 

Kaže na vtis, ki ga naredimo, način, na katerega pravzaprav želimo, da nas drugi 
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dojemajo in vrednotijo. Deseta hiša narekuje službeno podobo in obsega strokovnjake, 

pomembne osebe in vlado, torej vse osebe, ki bi lahko bile pri službi ali uspehu koristne. 
 

4.11 Enajsta hiša 
Vladar: URAN, Znamenje: VODNAR, Tip hiše: fiksna hiša 

Predstavlja naše dojemanje prijateljstva in stališče do prijateljstva, naše prijatelje in 

znance, družabno življenje. Predstavlja odnose, ki niso le čustvene narave. Predstavlja 

tudi naše cilje in sodelovanje v (predvsem) humanitarnih in podobnih organizacijah, 
način našega vključevanja v skupine, klube, institucije in organizacije, ki jim pripadamo. 
 

4.12 Dvanajsta hiša 

Vladar: NEPTUN, Znamenje: RIBI, Tip hiše: spremenljiva hiša 
Je zadnja hiša, ki prav tako kot znamenje Rib nosi v sebi vse značilnosti prejšnjih 

znakov. Predstavlja naš notranji svet, naše sanje, nadčutne sposobnosti, našo 

ustvarjalnost, domišljijo, sposobnost vizualizacije. Pa tudi notranje raziskovanje, 

podzavest, vse stvari, ki jih skrivamo pred drugimi. Predstavlja in kaže naše skrivno 
delovanje, skrivnostne ljubezenske zveze ali nenavadne kozmične odnose. Po navadi ji 

pravijo Hiša karmičnega dolga.  

 

Primer izrisa astrološke karte z vsemi gradniki: 
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5. Aspekti  
 

Aspekt pomeni, da sta dva planeta v "stiku", se na nek način "vidita".  

Poznamo aspekte 1., 2. in 3. reda. Aspekti 1. reda so temeljnega pomena za psihološko 
dinamiko, ki jo doživlja vsak posameznik.  

Delimo jih tudi na dinamične (opozicija, kvadrat, inkonjunkcija - obarvani z rdečo barvo) 

in harmonične (trigon, sekstil - obarvani z modro barvo). Konjunkcijo ne vštevamo ne k 

enim, ne k drugim, ker je po svoji dinamiki aspekt, katerega manifestacije so tako 
odvisne od planetov, ki so v odnosu, da je ne moremo umestiti. 

Upoštevani odmik ali orbis med dvema planetoma je na splošno +/- 8° oziroma pri 

svetilih (Soncu in Luni) pa +/- 10°.  

 
Oznake za aspekte 1. reda so: 

- konjunkcija  ☌☌☌☌  (360/1),  

- opozicija   ☍☍☍☍    (360/2),  

- trigon   △△△△    (360/3),  

- kvadrat   ☐☐☐☐    (360/4),  
- sekstil   ���� (360/6), 
- inkonjunkcija   ���� ((360/12)*5). 

 
Aspekti 2. in 3. reda so npr. poldrugi kvadrat �, kvintil Q, polsekstil � itd. 
 

 

Primer izpisa aspektov za predstavljeno rojstno karto: 
 

Prm: 

- Sonce in Luna sta v konjunkciji (aplikativno (A) z orbisom 2o)  �   ☉☌☾ 

- Jupiter in Saturn sta v kvadratu (separativno (S) z orbisom 7o)   �  ♃ ☐ ♄ 
 

 


