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30. 12. 2019     15:50    (29. 12. 2019 do 1. 1. 2020)    Mars kvadrat Jupiter                                                          
 
    Ste optimistični, navdušeni nad novimi zamislimi in projekti ter pripravljeni tvegati vse, kar imate, 
da bi dosegli svoje cilje in se dokazali pred drugimi ljudmi. Pri tem zlahka spregledate drobna 
opozorila, ki govorijo, da boste morali to, kar obljubljate, izpolniti ali pa vas bo pošteno bolela glava 
kasneje, ko bo vpliv že mimo. V kolikor boste uspeli pogledati na zadeve realno in brez 
napihovanja, je to lahko vas čas uspeha.  
 
 
31. 12. 2019      5:05    (30. 12. 2019 do 1. 1. 2020)    Merkur kvadrat Merkur                                                       
 
    Vaše misli so zdaj hitre, vendar ostre kot nož. Druge zelo hitro lahko izzovete ali z besedami 
prizadenete, zato se raje ustavite in "dajte jezik za zobe", kot bi si naredili škodo v odnosih. Pri 
sprejemu pomembnih odločitev si vzemite nekaj časa za razmislek, če je le mogoče, saj bi se zdaj 
lahko napačno odločili. V kolikor je mogoče, počakajte s telefonskimi klici, pomembnimi sporočili in 
srečanji dokler vpliv ne mine.  
 
 
31. 12. 2019     21:03    (31. 12. 2019 do 1. 1. 2020)    Merkur kvadrat Saturn                                                       
 
    V tem obdobju so lahko vaše misli mračne, otožne, žalostne in pesimistične. Vidite odvečne 
stvari, pomanjkljivosti, neumnosti in nepraktičnost. Le s težavo se sporazumevate ter naletite na 
odpor pri drugih ljudeh. Zaznate veliko ovir, prepovedi, zadržkov in problemov. Čutite, da vas in 
vaših idej drugi ne sprejemajo kot si želite. V tem času vas lahko odgovori razočarajo. Pojavi se 
lahko občutek, da se srečate le z negativnimi odzivi. V kolikor si lahko privoščite, preživite zdaj čim 
več časa sami. Zadeve boste bolj uspešno uredili, ko bo vpliv mimo.  
 
 
1. 1. 2020       2:16    (31. 12. 2019 do 2. 1. 2020)    Venera sekstil Luna                                                             
 
    Privoščite si zabavo in druženje z ljudmi, ki jih imate radi. Ste gostoljubni in ljubeči. Svoje udobje 
in naklonjenost delite s tesnimi prijatelji ter z družino. V kolikor imate še karkoli nerešenega z 
mamo, bi morali zdaj naleteti na ugoden odziv. Je pravi čas za ureditev doma ali polepšanje 
okolja. V kolikor imate talent za delo z ljudmi (svetovanje, zlasti ženskam, skrb, varovanje ipd. ), 
boste zdaj pri delu lahko zelo uspešni. Lahko bi našli službo na tem področju.  
 
 
2. 1. 2020      14:28    (1. 1. 2020 do 3. 1. 2020)    Sonce opozicija Ascendent                                                      
 
    V tem obdobju se lahko spoznate pomembno osebo, ki vam bo spremenila življenje ali pogled 
na zadeve okoli vas. Želite si družbe in težko prenašate samoto. Pojdite ven, med ljudi in se z 
njimi posvetujte ali zabavajte po mili volji. Poslušajte svojega partnerja ali prijatelja, ki vas lahko o 
nečem pouči. V tem času lahko partnerja sicer čutite kot "sovražnika", vendar mu raje prisluhnite, 
ker vam sporoča pomembne stvari.  
 
 
3. 1. 2020       2:27    (2. 1. 2020 do 4. 1. 2020)    Venera sekstil Venera                                                              
 
    Spoznate lahko nove prijatelje, se zabavate v družbi drugih ljudi in sodelujete z različnimi ljudmi. 
Želite si ljubezni in partnerstva, za kar je zelo ugoden čas, saj lahko s svojim šarmom sežete do 
marsikoga, ki vam je bil zdaj nedosegljiv. Možni so materialni dobitki. Uspešni ste lahko na 
področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor razmišljate o zamenjavi službe na 
teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak.  
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3. 1. 2020       4:58    (2. 1. 2020 do 4. 1. 2020)    Merkur trigon Neptun                                                              
 
    Ste ustvarjalni, umetniški ali poduhovljeni, skratka v stiku z "višjo silo", ki pošilja blagodejne 
energije v vaše življenje. Imate bujno domišljijo, močno intuicijo in ste psihično zelo dovzetni na 
vplive iz vašega okolja. Lahko se zalotite v želji, da bi slikali, poslušali glasbo, plesali, sanjarili in 
gradili gradove v oblakih ter tako odplavali od obveznosti, ki jih zahteva praktično življenje. V 
kolikor ta želja močno tli v vas, premislite, da bi se predali ustvarjanju in navdihu. Seveda, če ste 
opravili naloge, ki jih od vas zahteva realni, materialni svet ali jih lahko odložite, dokler vpliv ne 
mine.  
 
 
3. 1. 2020      18:32    (2. 1. 2020 do 4. 1. 2020)    Sonce sekstil MC                                                             
 
    V tem obdobju se osredotočite na dolgoročne cilje, na pravo smer v življenju in na kariero. 
Jasno čutite, kaj je pravo za vas. To lahko zdaj dosežete brez večjih naporov. Zlasti se vprašajte, 
kaj imate zelo radi in se osredotočite na iskanje načinov, da to počnete ves čas. Lahko prejmete 
priznanje, napredovanje ali podporo pri vaših prizadevanjih. V kolikor si želite zamenjati službo, je 
pravi čas, da napišete prošnjo za delo.  
 
 
5. 1. 2020       7:32    (3. 1. 2020 do 6. 1. 2020)    Mars kvadrat Uran                                                              
 
    Vplivu bi lahko z eno besedo rekli "kaos". Nemir povzročajo potreba po uporu, brezbrižnost, 
nepotrpežljivost, nenadni izbruhi jeze in potreba po kršenju pravil. Ne prenesete nobenih omejitev, 
težko se ustalite ali se osredotočite na eno samo aktivnost za dlje časa. Želite si "letati naokoli", 
čeprav s tem razmetavate dragoceno energijo. Drugi se čudijo, kaj vas je "pičilo", česar niti ne 
komentirate ali jih osorno zavrnete, naj se brigajo zase. Dobro bi bilo, če bi to ustvarjalno energijo 
usmerili v ustvarjalno aktivnost, zlasti na tehničnem področju. Pazljivi bodite pri delu z orodjem, pri 
športu in v prometu, da se izognete poškodbam.  
 
 
5. 1. 2020      13:46    (4. 1. 2020 do 6. 1. 2020)    Merkur opozicija Ascendent                                                     
 
    V tem obdobju se lahko zapletete v prepire in brezplodne debate s partnerjem in s prijatelji. 
Napočil je čas, ko bi morali resnično dobro poslušati in se učiti od drugih ljudi, ne pa trmasto 
vztrajati pri svojem prepričanju. Če obstaja neka zadeva, ki vas skrbi, je zdaj odličen čas, da se o 
njej pogovorite s strokovnjakom ali vsaj z dobrim prijateljem, ki vam morda lahko pomaga z 
nasvetom. Potrebujete nasvet drugih ljudi.  
 
 
6. 1. 2020       5:19    (1. 1. 2020 do 10. 1. 2020)    Jupiter trigon Neptun                                                              
 
    V tem obdobju ste bolj blagi, nežni in razumevajoči. Vaša pozornost je usmerjena bolj na 
globalne zadeve in filozofske teme. Pritegne vas lahko proučevanje religije, zamenjava religije ali 
popoln umik v svoj notranji svet (meditacija, vizualizacija, hipnoza ipd. ). Vodi vas "višja sila", ki 
blago pazi na vsak vaš korak.  
 
 
6. 1. 2020       7:38    (5. 1. 2020 do 7. 1. 2020)    Merkur sekstil MC                                                               
 
    V tem obdobju je koristno premisliti, kaj ste do sedaj dobrega naredili in pri čem ste bili uspešni. 
Na osnovi tehtnega premisleka si postavite uresničljive cilje glede vaše poklicne poti. Srečate 
lahko pomembne ljudi, ki vam lahko pomagajo odpreti vrata, ki so bila do sedaj za vas zaprta. V 
kolikor si želite zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
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7. 1. 2020      20:14    (6. 1. 2020 do 8. 1. 2020)    Sonce kvadrat Venera                                                             
 
    Zdaj vas spremlja zelo močna želja po ljubezni, nežnosti, ljubeznivosti, lepoti in uživanju. Veliko 
lažje kot običajno delujete v skladu s svojim občutki in ustvarjalnimi nagibi. Če niste zadovoljni z 
nekim delom svojega osebnega življenja, se lahko v času, ko so dejavni ti vplivi, pojavijo 
nesporazumi in napetosti v tesnih odnosih. Pazite, da se ne boste sprli s tistimi, ki jih imate najraje.  
 
 
8. 1. 2020       1:34    (6. 1. 2020 do 9. 1. 2020)    Mars trigon Merkur                                                             
 
    Govorite zelo jasno, prepričljivo in učinkovito, zato je pričakovati, da bodo ljudje razumeli, kaj jim 
želite povedati. Hitro vas lahko zgrabi želja, da bi v pogovoru prevladali, čeprav bi morda morali 
poslušati in osebo nato prepričati v lasten prav. Splošno pa je vpliv zelo ugoden, da nekaj 
razjasnite in naredite, kot se vam zdi prav. Le nikar se tega ne lotite preveč agresivno. Ugoden čas 
je tudi za pisanje testov in študij zahtevne, zlasti matematične ali tehnične snovi. Pri iskanju 
zaposlitve, kjer se zahtevajo odlične umske sposobnosti, bi lahko bili zdaj uspešni.  
 
 
8. 1. 2020      21:21    (8. 1. 2020 do 9. 1. 2020)    Merkur kvadrat Venera                                                             
 
    V tem obdobju se zelo verjetno počutite bolj zaskrbljeni, nesrečni ali obupani kot običajno. 
Poskušajte se izogniti resnim diskusijam, sporom ali nesoglasjem z drugimi ljudmi. Težko se 
osredotočite na miselno delo in se težko koncentrirate. Hkrati se lahko pojavljajo težave v ljubezni 
ali partnerstvu, ki se vam zdaj zdijo nerešljive. Lahko celo so. Kljub temu se poskušajte izogniti 
prepirom in obtoževanju, da se izognete neprijetnim posledicam. Raje urejajte zadeve, ko vas 
bodo planeti podpirali pri razrešitvi. Podobno se vam lahko dogaja tudi na poklicnem in delovnem 
področju.  
 
 
9. 1. 2020      10:33    (8. 1. 2020 do 10. 1. 2020)    Venera kvadrat Pluton                                                            
 
    Vaše odnose lahko pretresajo skrite strasti, strahovi, ljubosumje, hrepenenja, želje ali potrebe, 
ki privrejo na površje in vam lahko povzročijo težave. Vodi vas neka notranja močna sila, ki ima 
predvsem negativne učinke. V obstoječih odnosih se lahko pojavi potreba po manipulaciji, ki ne 
prinaša nič novega, zato se poskušajte kontrolirati in karkoli se že dogaja, izraziti na čim bolj 
pozitiven način. Le tako se lahko odnosi poglobijo in prerodijo v pozitivni smeri. V nasprotnem se 
lahko zgodi, da boste deležni nasprotovanja, posesivnosti in celo psihičnega ali fizičnega nasilja. V 
tem času nikar ne porabite več, kot zaslužite.  
 
 
9. 1. 2020      14:45    (8. 1. 2020 do 11. 1. 2020)    Mars trigon Saturn                                                             
 
    Sposobni ste izjemne koncentracije, imate ogromno energije in moči, ki pa jih ne razsipavate 
naokoli, pač pa ste jih sposobni v celoti usmeriti na tisto, kar počnete. Želite si dosežkov in prav to 
boste s takšno osredotočenostjo dosegli. Uspešno lahko opraviti s čimerkoli si želite, ne glede na 
to, koliko napora in odrekanje zahteva ta zadeva od vas. Oboroženi ste z disciplino in 
samokontrolo, ki bosta prinesli dolgoročno pozitivne rezultate. V kolikor se ozirate za novo službo, 
ki zahteva te vrline, je zdaj ugoden čas. Vedite pa, da vas tudi tam čaka ogromno trdega dela, ki 
ne prinese najvišjega plačila.  
 
 
11. 1. 2020     16:57    (10. 1. 2020 do 12. 1. 2020)    Venera konjunkcija Jupiter                                                  
 
    Glavna tema je sreča in želja, da bi svojo dobro srečo in veselje delili z drugimi. Počutite se 
velikodušni, zgovorni, zaupljivi in odkriti. Druge radi zasipavate z darili ali si kupite nekaj lepega, 
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celo kaj takega, kar je predrago za vas. Dieta ali proračun se ne bosta obnesla, zato se jima nikar 
ne posvečajte v tem času. Vse do tedaj, ko ne pretirate, je to dober čas za vas. Prepustite se 
svojim občutkom prijaznosti do drugih ljudi in bodite prijazni ter popustljivi do sebe. Pritegne vas 
bogat, intelektualen in zanimiv partner.  
 
 
12. 1. 2020     21:00    (12. 1. 2020 do 13. 1. 2020)    Merkur sekstil Sonce                                                           
 
    Obdobje je prežeto z nenehnim delovanjem. Ključno je sporazumevanje z drugimi ljudmi, 
telefonski pogovori, pisma, sestanki, opravki in učenje. Zdaj je dober čas za izmenjavo zamisli z 
drugimi in za skupinske dogovore. V kolikor se vam zdi, da nekomu do sedaj še niste uspeli 
predstaviti svojega pogleda, ga povabite na srečanje in mu to razložite. Čas je ugoden tudi za 
zamenjavo službe, povezane s prodajo, gibanjem, poučevanjem ali podobnimi dejavnostmi.  
 
 
13. 1. 2020     14:40    (13. 1. 2020 do 14. 1. 2020)    Merkur trigon Pluton                                                            
 
    To je obdobje raziskovanja, poglobljenega razmišljanja in odkritij o stvareh, ki vam dosti 
pomenijo. Lahko odkrijete skrivnosti ali kaj takega, kar so vam v preteklosti drugi prikrili. Zanimajo 
vas intimne zadeve. V tem času postavljate zelo prodorna vprašanja o sebi in o drugih ljudeh. 
Povprečni odgovori vas ne zadovoljijo. Je odličen čas za raziskovanje zapletenih problemov ali 
skrivnosti, za iskanje nečesa, kar se zdi izgubljeno ali skrito ter za proučevanje svoje notranjosti. 
Morda bi se morali ob premišljevanju umakniti v samoto, da sredi raziskovanja ne izgubite občutka 
za sočloveka in ne postanete odrezavi do tistih, ki bi vas zmotili pri vašem početju.  
 
 
14. 1. 2020      5:54    (13. 1. 2020 do 15. 1. 2020)    Sonce sekstil Sonce                                                          
 
    V tem času uspevajo prijateljstva in sodelovanje z drugimi ljudmi. Sposobni ste enake mere 
dajanja kot sprejemanja, govorjenja in poslušanja. Korist boste imeli od kakršnekoli družbene ali 
skupne dejavnosti. Je primeren čas za iskanje službe ali napredovanje.  
 
 
14. 1. 2020     20:08    (14. 1. 2020 do 15. 1. 2020)    Venera opozicija Uran                                                         
 
    V odnosih postajate vse bolj napeti. Čutite, da v partnerstvu ni vse, kot si želite in na vsak način 
želite nekaj dodatne vzpodbude s strani svojega partnerja. V kolikor se nič ne zgodi, pazite, da ne 
boste odnosa zdaj končali brez pojasnila, kaj vas je "pičilo". Lahko se zalotite, da uživate v 
stvareh, za katere nikoli niste mislili, da vam bodo všeč. Vznemirja vas vse drugačno in 
nepoznano. Vpliv je sicer lahko prijeten in vznemirljiv, vendar lahko pusti dosti težav, s katerimi se 
boste morali ukvarjati, ko mine, zato dvakrat premislite, preden naredite napako.  
 
 
14. 1. 2020     22:16    (14. 1. 2020 do 15. 1. 2020)    Merkur konjunkcija Mars                                                      
 
    V tem obdobju ste odločni. Vaše misli so jasne, kar izrazite z besedami in dejanji. Zdaj ni 
pričakovati "milosti" z vaše strani, kajti nič vas ne ustavi pred vašimi prepričanji. Lahko se pojavijo 
prerekanja, spori, obramba vaših načrtov ali želja. Govorite hitro. V kolikor vas drugi ne razumejo, 
lahko hitro postanete zadirčni. Pazite tudi v prometu, kajti neučakanost, naglica in izsiljevanje 
lahko prinesejo težke posledice. Pa tudi žaljivke in sarkazem vam ne pristojijo.  
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15. 1. 2020     10:36    (14. 1. 2020 do 16. 1. 2020)    Sonce trigon Pluton                                                            
 
    Zdaj je odličen čas, da odvržete vse, kar je nepotrebno in preživeto v vašem življenju. Lahko gre 
za nered, zmedo in hrup v vašem okolju, za nezdrave odnose, celo za negativno prepričanje, ki 
vam preprečuje, da bi dosegli, kar resnično želite. Ste bolj dojemljivi kot običajno. Druge ljudi vidite 
bolj jasno. Jasno prepoznate tudi njihove prave namene. Lahko odkrijete skrivnost ali skriti del 
neke okoliščine. Lahko najdete nekaj izgubljenega, skritega ali pozabljenega. V kolikor imate 
malce težje opise v svoji rojstni karti, je lahko to težko obdobje za vas. Vsekakor pa vam bo 
kasneje, ko mine, prineslo koristi, zato zdržite morebitne pritiske.  
 
 
17. 1. 2020     14:11    (16. 1. 2020 do 18. 1. 2020)    Sonce konjunkcija Mars                                                       
 
    V tem času ste polni energije, samozavestni in nepopustljivi. Lahko se pojavi nepotrpežljivost, 
nemir in celo jeza. Dobro bi bilo, če bi prilagodili svoj hiter korak s tempom drugih, počasnejših 
ljudi. Hkrati je to dober čas, da prevzamete pobudo ali začnete s projektom, o katerem že nekaj 
časa razmišljate. DELOVANJE je glavna tema današnjega dne. Če ste vročekrvnega značaja, se 
v tem času vse skupaj lahko le še poslabša, saj znate biti prav bojeviti in prepirljivi. Če ste bolj 
sproščeni, počasni ali brezbrižni, boste le imeli več energije kot običajno.  
 
 
18. 1. 2020     15:12    (18. 1. 2020 do 19. 1. 2020)    Merkur sekstil Merkur                                                          
 
    V tem obdobju vas čakajo prijetni pogovori z drugimi. Zlahka se zapletete v zanimive in koristne 
diskusije. Lažje kot običajno se zapletete v nepomembne klepete in čenče. Ste radovedni in 
nemirni, zato vam bo všeč kak krajši izlet ali obisk. Je ugoden čas za prodajo, poučevanje, 
pisanje, govor ali oglaševanje. V kolikor si želite službe na teh področjih, je zdaj ugoden čas za 
zamenjavo.  
 
 
18. 1. 2020     21:14    (10. 1. 2020 do 27. 1. 2020)    Saturn sekstil Sonce                                                           
 
    V tem obdobju so vam lahko v pomoč dobri odnosi z zaposlenimi, nadrejenimi, z vladnimi 
agencijami, s starši in drugimi vplivnimi ljudmi. Nekdo na vplivnem položaju vam lahko pomaga pri 
vašem delu. V tem času lahko prejmete priznanje, napredovanje, morda podpišete zelo 
pomembno pogodbo ali dogovor.  
 
 
19. 1. 2020      5:59    (18. 1. 2020 do 20. 1. 2020)    Merkur sekstil Saturn                                                            
 
    Ste resni. Sposobni ste se osredotočiti na delo, ki zahteva potrpežljivost, pozornost 
podrobnostim in natančnost. V ospredju so praktične zadeve. Je dober čas, da se naučite 
praktičnih spretnosti, opravite naporne zadeve, uredite svoje kartoteke, arhive ter poskrbite za 
posle. Želeli se boste izogniti lahkotnemu družabnemu pogovoru ali nepomembnim stvarem, ki vas 
motijo pri vašem delu. V kolikor delujete na vodilnem delovnem mestu ali na področju 
knjigovodstva, računovodstva, tehničnih dejavnosti in podobno, kjer je resnost in natančnost vrlina, 
bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
20. 1. 2020      6:45    (19. 1. 2020 do 21. 1. 2020)    Venera sekstil Neptun                                                          
 
    Želite si ravnotežja, harmonije, lepote in prijaznih ljudi okoli sebe. Do drugih ste nežni, prijazni in 
jim želite ustreči. Idealizirate ljubezen in odnose. Ste velikodušni in pripravljeni karkoli narediti za 
druge, z namenom, da bi jih osrečili. Pri tem pazite, da ne potrošite več, kot si lahko privoščite, 
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kajti lahko se sami znajdete v stiski, ko vpliv mine. Ugoden čas je za ustvarjalno in umetniško 
delovanje.  
 
 
21. 1. 2020      9:47    (20. 1. 2020 do 22. 1. 2020)    Merkur kvadrat Neptun                                                         
 
    V tem obdobju težko ločite dejstva od izmišljotin. Zelo verjetni so nesporazumi pri komunikaciji. 
Skoraj nemogoče je, da bi svoje zamisli jasno ter razumljivo izrazili. Zelo težko jih zagovarjate pred 
drugimi ljudmi. Zdaj vas dobesedno lahko pohodijo in označijo za lahkoverneža. Srečali boste 
ljudi, ki se vam bodo zdeli izjemni in jih boste lahko občudovali. Zdaj nikar ne gradite "gradov v 
oblakih" in se poskusite izogniti odločitvam in novim obveznostim. Zanje bo dovolj časa, ko vpliv 
mine. Pazite, da vas v službi ne bi preveč odnašalo, kajti lahko vas odpustijo zaradi napake. 
Obvezno se izognite alkoholu, drogam ali drugim odvisnostim.  
 
 
22. 1. 2020      8:58    (20. 1. 2020 do 23. 1. 2020)    Mars kvadrat MC                                                                
 
    Želite se dokazati, biti uspešni in zadovoljni s svojim poklicem oz. kariero. Žal vam trenutno čas 
ni najbolj naklonjen, zato lahko pričakujete odpor, namesto podpore, ki si je želite. Ob neuspehu 
nikar ne postanite preveč željni uspeha, ostri, nestrpni, nepremišljeni ali brezobzirni, ker si boste s 
temi lastnostmi še bolj zagrenili življenje, kot bi ga sicer. Doživeli bi še več odpora ljudi, ki vam 
lahko kasneje pomagajo doseči vaše cilje.  
 
 
22. 1. 2020     19:41    (18. 1. 2020 do 27. 1. 2020)    Jupiter opozicija Ascendent                                                 
 
    V tem obdobju stopite v stik z širšim krogom ljudi kot običajno. Lahko pridobite prijatelje ali 
razvijete sodelovanje z vplivno osebo ali nekom, ki vam lahko veliko pomaga. Uspete lahko v tisti 
meri, kolikor ste pošteni do sebe in drugih. Predvsem ne obljubljajte več, kot lahko uresničite. V 
nasprotnem si lahko obetate neuspeh.  
 
 
23. 1. 2020      9:53    (22. 1. 2020 do 24. 1. 2020)    Venera trigon Ascendent                                                      
 
    Za vas je to blagodejen čas, ko se vam zdi, da vam vse na svetu pritrjuje in si želi vaše družbe. 
Ste prijetni in privlačni, zato si lahko obetate prijeten odnos s partnerjem ali prijazno ljubezensko 
zgodbo. V tem času vas lahko zgrabi želja, da bi posodobili svojo garderobo, šli k frizerju ali v 
kozmetični salon ali si celo kupili nekaj lepega. Z materialne in finančne strani, si to zdaj verjetno 
lahko privoščite.  
 
 
23. 1. 2020     17:01    (22. 1. 2020 do 24. 1. 2020)    Sonce sekstil Merkur                                                           
 
    Zdaj je čas, ko se izrazite zelo jasno. Pogovori, pogajanja in raznovrstno sporazumevanje so 
prisrčni in uspešni. Pričakujete lahko hiter tempo, ki ga spremljajo številne kupčije, pisma, 
telefonski klici ali opravki, ki zahtevajo jasne misli.  
 
 
24. 1. 2020      9:41    (23. 1. 2020 do 25. 1. 2020)    Venera konjunkcija MC                                                         
 
    Izpostavljeni ste mnogim pogledom in kritikam. Zaradi vašega šarma in privlačnosti, boste zdaj 
poželi pozitivne kritike in dobronamerne nasvete, če jih potrebujete. Uspešni boste zlasti na 
področju kozmetike, lepote, umetnosti in svetovalnih dejavnosti. Drugi so vam zdaj pripravljeni 
pomagati in vam priti nasproti, zato izkoristite ta prijeten čas za svoje poklicne cilje in ustvarjanje 
prijetnega vzdušja v domačem okolju. Glede denarja zdaj nikar ne skrbite.  
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24. 1. 2020     17:41    (23. 1. 2020 do 25. 1. 2020)    Sonce sekstil Saturn                                                           
 
    Imate zelo dobro sposobnost koncentracije. Z lahkoto se osredotočite na delo, se lotite 
podrobnosti, skrbi za praktične zadeve ter poskrbite za večjo stabilnost in varnost v življenju. Bilo 
bi koristno, da bi se posvetovali s strokovnjaki glede vlaganj in dolgoročnih načrtov ter uredili svoje 
zadeve. Zdaj je zelo pomembno, da odstranite vse, kar je odvečno, neučinkovito in neuspešno.  
 
 
24. 1. 2020     20:34    (23. 1. 2020 do 26. 1. 2020)    Mars konjunkcija Luna                                                         
 
    Ste precej občutljivi, a tudi strastni, razvneti. Močneje vas vodijo čustva in občutki, kot karkoli 
drugega, zato pazite, da ne boste nekoga prizadeli bolj, kot si lahko zdaj sploh zamislite. Zlasti ste 
lahko neučakani in agresivni do žensk. V kolikor se pojavi tesnoba ali kakršna druga napetost, bi 
bilo dobro, da bi se lotili fizične aktivnosti ali športa, s katerim bi lahko preobrazili to silno energijo v 
nekaj koristnega. Pazljivi bodite le, da vas nestrpnost ne pripelje do poškodb.  
 
 
25. 1. 2020      6:36    (24. 1. 2020 do 26. 1. 2020)    Merkur sekstil Luna                                                             
 
    V tem obdobju se lahko pogovorite o svojih najbolj skritih občutkih, o svoji preteklosti in o drugih 
osebnih zadevah. Vse to vam omogoča bližino in zaupanje v vaših odnosih, zlasti z ženskami. Ste 
simpatičen, sočuten in usmiljen poslušalec, ki iz drugih "povleče" občutke in osebne izkušnje. Zdaj 
lahko ponovno srečate nekoga iz vaše preteklosti, nekoga, ki ga že dolgo poznate ali nekoga, ki je 
bil nekoč zelo pomembna oseba v vašem življenju. Čas je ugoden za zamenjavo službe, zlasti na 
področjih, povezanih s prodajo, komunikacijo, poučevanjem, prevozom in podobnimi dejavnostmi.  
 
 
25. 1. 2020     19:28    (24. 1. 2020 do 26. 1. 2020)    Venera kvadrat Luna                                                           
 
    Spremlja vas močno hrepenenje po ljubezni in udobju. Želite si ljubezni in naklonjenosti. V 
kolikor ju ne prejmete, se nikar ne vdajte pretiravanju pri prehrani, zlasti ne čokoladi in drugim 
sladkim dobrotam. Raje se "pocrkljajte" ter preživite čas z ljudmi, ki jih imate radi. Ste zelo nežni in 
mehkega srca, zato vas napetosti v odnosih lahko močno prizadenejo. S svojo toplino in 
prijaznostjo se jim lahko izognete.  
 
 
26. 1. 2020     16:51    (26. 1. 2020 do 27. 1. 2020)    Merkur sekstil Venera                                                          
 
    V tem obdobju  ste prijateljski, ljubeči in v harmoniji. Z veseljem sodelujete z drugimi in 
pritegnete marsikateri občudujoč pogled. Prevladuje razmišljanje o ljubezni, partnerstvu ali splošno 
odnosih med ljudmi. Je dober čas za družabne dejavnosti in druženje s prijatelji. Radi preberete 
lahkoten izmišljen roman, si ogledate romantično komedijo ali preprosto preživite prijeten čas v 
družbi nekoga, ki je usklajen z vašimi sedanjimi občutki. Čas je ugoden tudi za nakup nečesa 
lepega. V kolikor želite biti uspešni na področju prodaje, poučevanja, umetnosti in podobno ali na 
tem področju iščete službo, je zdaj ugoden čas, da naredite nov korak.  
 
 
28. 1. 2020      4:35    (23. 1. 2020 do 1. 2. 2020)    Jupiter sekstil MC                                                               
 
    V tem obdobju vam srečne okoliščine pomagajo pri vaši karieri. Zgleda, da so ovire in motnje 
izginile, zato lahko pri svojem delu gladko napredujete. Je čas stalne rasti in napredka, ki se veže 
s prijetnim in uravnoteženim ozračjem. Lahko si obetate tudi ugodnejšo finančno in materialno 
situacijo ali napredovanje.  
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28. 1. 2020      8:35    (27. 1. 2020 do 29. 1. 2020)    Sonce kvadrat Neptun                                                          
 
    V tem obdobju se pojavijo zmeda, nesposobnost, da se osredotočite na "zemeljske" naloge, 
slabo razumevanje, problemi v sporazumevanju z drugimi ljudmi in želja, da se izognete resničnim 
odgovornostim ter izzivom. Zdaj ste bolj občutljivi, dovzetni, sanjaški ali zanesenjaški. Ker stvari 
zdaj ne morete popolnoma jasno oceniti, bi bilo dobro, da bi si vzeli dodaten dan ali več za 
premislek, preden se odločite sprejeti nove naloge.  
 
 
28. 1. 2020     11:14    (27. 1. 2020 do 29. 1. 2020)    Mars trigon Venera                                                             
 
    Ste seksualno privlačni, zato ste zdaj lahko zelo srečni v ljubezni. Iskreno lahko izrazite svoje 
želje in potrebe, zato vam partner lahko prisluhne in se vam posveti, kot si želite. V kolikor ste v 
partnerstvu, je zdaj odlična priložnost, da izboljšate vajin odnos. V kolikor ste samski, pa vas čaka 
priložnost, da spoznate nekoga, ki vam bo všeč in s komer boste lahko srečni. Uživajte tako ali 
drugače! 
 
 
29. 1. 2020      5:58    (20. 1. 2020 do 6. 2. 2020)    Saturn trigon Pluton                                                              
 
    V tem obdobju ste zelo predani in zavezani delu ter odgovornostim. Vaše delo je ustvarjeno za 
vas. Potrebujete zahtevno delo, ki ga opravite zanesljivo in dosledno. Zanj lahko prejmete 
primerno nagrado ali plačilo. Bolj, kot vlagate moči v dolgoročne napore, večja bo nagrada.  
 
 
31. 1. 2020      5:51    (30. 1. 2020 do 1. 2. 2020)    Merkur kvadrat Pluton                                                            
 
    V tem obdobju se vedete kot obsedeni z nekimi vprašanji, na katere nikakor ne najdete 
odgovorov. Karkoli ste si že zamislili, si želite doseči za vsako ceno. Odgovori in odločitve vas 
bodo v tem času najverjetneje razočarali. Pazite, da to ne pripelje do jeze, besa, celo nasilja z 
vaše ali z druge strani. Ne počutite se kot žrtev, kajti v tem primeru tudi manipulator ni daleč. 
Lahko postanete nepotrpežljivi, zlasti do ljudi, ki se vam zdijo nepošteni, pristranski ali pri njih 
čutite, da nekaj skrivajo pred vami. Vedite, da vas zdaj lahko občutki varajo ali pa ste na zelo 
nevarnih tleh, če jih želite preverjati, kajti čas vam ni naklonjen. Zelo pazljivi bodite tudi v prometu.  
 
 
1. 2. 2020      21:55    (1. 2. 2020 do 2. 2. 2020)    Merkur konjunkcija Jupiter                                                        
 
    Zdaj je čas za dolgoročne načrte, za to, da vidite "veliko sliko" in razmislite o tem, kaj je 
dolgoročno resnično pomembno za vas. Nepomembne podrobnosti in opravki, potrebni za 
vsakodnevno življenje, niso v ospredju. Celo dolgočasijo vas in se vam zdijo nepotrebni. Zelo 
koristno bi bilo, da bi v tem obdobju prebirali knjige ali članke s področja osebne rasti in razvoja. Je 
odličen čas za poslovne zadeve, pogajanja in sporazumevanje s svetom. Čas je ugoden tudi za 
dejavnosti, kot so pravo, prodaja, poučevanje, prevoz, podjetništvo. V kolikor bi radi zamenjali 
službo na teh področjih, vas planeti zdaj pri tem podpirajo. Le nikar ne lažite in ne prikazujte svojih 
sposobnosti boljših, kot so v resnici.  
 
 
2. 2. 2020       8:08    (1. 2. 2020 do 3. 2. 2020)    Venera konjunkcija Sonce                                                         
 
    Ste privlačni, prijetni in ljubeznivi, zato pritegnete občudovanje, odobravanje in pozornost. Želite 
si ljubezni in partnerstva. Vodi vas želja po lepoti in po ustvarjalnosti. Je ugoden čas za zabavo, 
polepšanje okolja in posvečanje pozornosti sebi ter temu, kako se pojavite med ljudmi. Ženskam 
vpliv lahko prinese srečanje s pomembnimi in uspešnimi moškimi.  
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3. 2. 2020       8:47    (2. 2. 2020 do 4. 2. 2020)    Venera sekstil Pluton                                                              
 
    V vas se porajajo močni in globoki občutki do ljubljene osebe in prijateljev. Zdaj lahko začutite, 
kdo je dobronameren in kdo vas le izkorišča za lastne interese. Čutite globoko in strastno. Želite 
deliti, dati in prejeti ljubezen, biti sprejeti in zaželeni. Strast v vas lahko pritegne v vaše življenje 
osebo, ki je do sedaj niste niti opazili ali ste jo videli popolnoma drugače, kot zdaj. V kolikor se v 
takšnem odnosu pojavi ljubosumje ali manipulacija, se je bolje izogniti odnosu. Čas je ugoden za 
povečanje vašega finančnega ali materialnega stanja.  
 
 
3. 2. 2020      21:10    (4. 1. 2020 do 11. 3. 2020)    Pluton sekstil Sonce                                                            
 
    V tem obdobju lahko temeljito spremenite osebne navade. Ste močni in odločeni, narediti 
spremembo. Spremlja vas pogum, da se osredotočite na bistvo kakršnegakoli problema. S hitrimi 
rešitvami zdaj ne morete biti zadovoljni, zato se poglobite v vse, kar počnete, saj želite in lahko 
naredite korenite spremembe.  
 
 
3. 2. 2020      21:49    (2. 2. 2020 do 4. 2. 2020)    Sonce sekstil Luna                                                           
 
    Podpora prijateljev, družine in žensk, ki jo zdaj prejemate, vam daje občutek zaupanja. Čas je 
primeren za izgladitev težav in izboljšanje vsega, kar predstavlja problem v vašem družinskem 
življenju. V kolikor se morate ali želite z nečem predstaviti javnosti, je to ugoden čas za nastop.  
 
 
4. 2. 2020       7:32    (3. 2. 2020 do 5. 2. 2020)    Merkur opozicija Uran                                                             
 
    V tem obdobju lahko pričakujete nepričakovano, predvsem pa hiter ritem življenja, nepredvidene 
lastne in reakcije drugih ljudi ter brezglavo hitenje. Impulzov okoli vas je lahko toliko, da ne veste 
natančno, kam usmeriti svojo pozornost. Pravzaprav zdaj ni čas za osredotočenje, ker ste lahko 
malce raztreseni in kaotični. Zaradi nepotrpežljivosti se lahko zgodi, da rečete v naglici nekaj, kar 
boste kasneje obžalovali, zato vam svetujem, da dvakrat premislite, preden spregovorite. Vem, da 
je to lažje reči, kot narediti, a poskusite - za vašo srečo.  
 
 
5. 2. 2020       5:11    (4. 2. 2020 do 6. 2. 2020)    Venera sekstil Mars                                                             
 
    Zdaj je ugoden čas za ljubezen, flirt in spogledovanje. Počutite se topli, prijetni, ljubeči, zanimivi, 
živahni in erotično zelo zanimivi. Želite si ljubezni in romantike. Je ugoden čas, da očarate nekoga, 
ki vam je že nekaj časa všeč. Pojdite v družbo in se prepustite zabavi s prijetnimi ljudmi. V kolikor 
ste v partnerskem odnosu, si vzemite čas in uživajte v dvoje kot že dolgo ne.  
 
 
6. 2. 2020       8:02    (5. 2. 2020 do 7. 2. 2020)    Sonce sekstil Venera                                                            
 
    V odnosih ste zdaj posebno ljubeznivi, srečni in prijateljski. Lahko se zgodi, da vam prijatelj 
ponudi priložnost, s katero lahko pridobite družbeno ali materialno korist. Je dober čas za 
ljubezen, zabavo, druženje in druge prijetne dejavnosti.  
 
 
7. 2. 2020       0:25    (5. 2. 2020 do 8. 2. 2020)    Mars kvadrat Sonce                                                             
 
    V tem času ste polni energije, ki pa jo s težavo kontrolirate. Ste podjetni, tekmovalni in na 
trenutke celo sovražno razpoloženi do ljudi, za katere čutite, da vas poskušajo ovirati pri tem, kar 
si želite doseči. Obstaja nevarnost, da boste želeli "z glavo čez zid", zato poskusite napetost 
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sprostiti s fizičnimi aktivnostmi in športom. Pri tem bodite strpni do sebe, da ne bi prišlo do 
nepotrebnih poškodb. Lažje vam bo, če boste zdaj delali sami kot v dvoje ali v skupini.  
 
 
9. 2. 2020       2:44    (8. 2. 2020 do 10. 2. 2020)    Merkur sekstil Neptun                                                             
 
    V tem obdobju se težko osredotočate na realni svet, ki je vpet le v materialne okvire. Bolj vas 
zanima svet domišljije, izmišljotin, zabave ali umetnosti. Uživali bi ob ogledu filma ali ob poskusu, 
da zanj kar sami napišete scenarij. Psihično ste zelo občutljivi in zelo dovzetni za vplive iz okolja, 
bolj kot običajno, zato bodite pozorni s kom se zdaj družite. Imate močno intuicijo, ki vas vleče v 
notranji svet. Ustvarjajte, če si to le lahko privoščite. Vsekakor ne spreglejte obveznosti, ki vas 
čakajo v "realnem svetu".  
 
 
10. 2. 2020     12:23    (9. 2. 2020 do 11. 2. 2020)    Venera konjunkcija Merkur                                                    
 
    V tem obdobju prisegate na šarm, humor in lahkotne prijeme, s katerimi lahko dosežete svoje 
namene. Na druge blagodejno vplivate. Zanimate se za literaturo, poezijo in kulturo. Najbolje bi 
bilo, da bi resno in zahtevno miselno delo pustili za druge čase. Ne imejte slabe vesti, če si želite 
odpočiti in razmišljati o lahkotnejših temah. Zdaj ste umetniška duša, ki ji je dovoljeno odvreči 
nekaj bremena.  
 
 
11. 2. 2020      9:52    (10. 2. 2020 do 12. 2. 2020)    Venera konjunkcija Saturn                                                    
 
    V tem času svoja čustva kontrolirate in resno presojate, komu bi jih lahko pokazali. Drugi ljudje 
se vam zdijo odmaknjeni in oddaljeni, kar je le refleksija tega, kar se zdaj dogaja v vas. 
Potrebujete več samote in počitka. Na odnose gledate resno in se težko prepustite čustvom. 
Pazite, da ne boste postali pretirano kritični do drugih. Na finančnem in materialnem področju se 
zdi, da ni vse, kot si želite. Je dober čas, da pregledate svoje izdatke in naredite dolgoročne 
načrte, kako prihraniti dodaten euro. Je ugoden čas za dieto.  
 
 
12. 2. 2020     19:39    (11. 2. 2020 do 14. 2. 2020)    Mars sekstil Jupiter                                                             
 
    Odpirajo se vrata in nove priložnosti za osebno in poklicno rast. Imate ogromno energije, znanja 
in sposobnosti, da dosežete, kar si že nekaj časa želite. Vaše navdušenje je nalezljivo, zato se 
lahko pojavi nekdo, ki vam bo želel ali vam bo sposoben pomagati pri uresničevanju vaših ciljev. 
Povečajo se tudi priložnosti za zaslužek. V kolikor pa bi želeli zamenjati službo, je zdaj ugoden 
čas.  
 
 
13. 2. 2020      5:08    (11. 2. 2020 do 15. 2. 2020)    Merkur trigon Ascendent                                                      
 
    V tem obdobju ste odlični v sporazumevanju z drugimi ljudmi. Pristopate jasno in se predstavite 
s pravimi besedami. Dobro boste sprejeti pri javnih govorih, intervjujih in drugih javnih dogovorih. V 
tem času pogovori tečejo gladko in se z lahkoto dogovorite ali pogodite. V kolikor si želite 
zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
13. 2. 2020     23:36    (12. 2. 2020 do 14. 2. 2020)    Sonce kvadrat Pluton                                                          
 
    V tem obdobju prevladuje potreba po prevladi, manipulaciji nad ljudmi in okoliščinami, v katerih 
ste se znašli. Izognite se ljubosumju, fizičnemu in psihičnemu nasilju! Zdaj je čas, da nekaj 
izpustite iz svojega življenja. Če se ne morete domisliti ničesar drugega, pospravite bivalno okolje, 
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morda klet ali garažo in naredite prostor za nove stvari, ki prihajajo v vaše življenje. S tem boste 
naredili dvoje. Dobro se boste počutili v pospravljenem okolju in ne boste imeli časa ter energije za 
prepire z ljudmi, ki jih imate sicer radi. To obdobje je izjemno težko, zato bi zdaj lahko naredili 
nepopravljive napake. Dobro bi bilo premisliti, kako bi izboljšali odnose, vendar ni pametno zadev 
urejati, dokler vpliv traja, ker se lahko zdaj hitro obrnejo povsem drugače, kot si želite.  
 
 
16. 2. 2020     17:08    (15. 2. 2020 do 17. 2. 2020)    Sonce konjunkcija Jupiter                                                    
 
    V tem obdobju ste zgovorni, odkriti, navdušeni in optimistični. Želite seči izven svojega 
običajnega kroga, več narediti in več izkusiti. V tem času lahko pridobite veliko korist od 
priložnosti, ki se pojavljajo same od sebe. Lahko spoznate ali srečate osebo, ki bo zelo vplivala na 
vaše življenje in vam zelo pomagala. Čas je načeloma ugoden za vas, s pridržkom, da ne 
pretiravate in so vaši cilji uresničljivi tudi ob pesimističnem scenariju. Pazite, da ne boste zapravili 
več, kot si lahko privoščite.  
 
 
16. 2. 2020     18:34    (11. 2. 2020 do 21. 2. 2020)    Jupiter kvadrat Venera                                                        
 
    Delo in druge odgovornosti se vam dozdevajo v tem obdobju utrudljivi, naporni in dolgočasni. 
Čutite, da je pravi čas za zabavo, zato si želite oditi med ljudi, se smejati, igrati, peti in se zabavati. 
Zelo vas privlačijo zabave in družabni shodi. Uživate v spoznavanju novih ljudi. Zdaj vam lahko pot 
prekriža simpatična oseba, ki se vam bo zdela popolna. To morda je, vendar se pripravite na 
mnoga usklajevanja, preden bo zadeva postala resna. Ste zelo nagnjeni k nepremišljenemu 
trošenju, zato pred nakupom premislite, ali resnično potrebujete vse, kar si želite kupiti.  
 
 
17. 2. 2020     20:08    (13. 2. 2020 do 20. 2. 2020)    Merkur konjunkcija MC                                                        
 
    V tem času precej dobro ocenite situacijo, zato lahko sprejmete nekaj jasnih odločitev o tem, 
kam ste usmerjeni in kateri je naslednji pomemben korak, ki ga želite doseči. Lahko se pojavi 
priložnost za pogovor o vaših načrtih in o vaši karieri. Zdaj je odličen čas, da poiščete nadrejene 
ali tiste, ki so v položaju, da vam "odprejo kakšna vrata". V kolikor si želite zamenjave službe, je 
zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
17. 2. 2020     12:00    (13. 2. 2020 do 20. 2. 2020)    Merkur konjunkcija MC                                                        
 
Ta astrološki vpliv (Merkur konjunkcija MC) se pojavi tudi 17. 2. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
17. 2. 2020     18:38    (8. 2. 2020 do 27. 2. 2020)    Saturn konjunkcija Mars                                                        
 
    V tem obdobju so ključni trdo delo in uresničitev ciljev. Soočeni ste z nalogami, ki so 
dolgotrajne, utrudljive, dolgočasne, nezanimive, zoprne in težke, a jih morate opraviti. Če ste s 
čimerkoli podobnim odlašali, je zdaj čas, da jih zaključite. Čeprav je to zoprno obdobje, ni ugoden 
čas za iskanje nove zaposlitve. Slednje je smiselno le, če bi vas odpustili.  
 
 
17. 2. 2020     20:06    (16. 2. 2020 do 18. 2. 2020)    Venera kvadrat Ascendent                                                  
 
    Želite si ljubezni, prijetnih odnosov z vsemi ljudmi in miru na svetu. Veliko vam pomeni lepo 
urejeno okolje, zato lahko zanj potrošite več, kot ste sprva načrtovali. V kolikor niste povsem 
zadovoljni s seboj in ljudmi okoli sebe, bi se zdaj lahko začeli prepiri, zlasti v partnerstvu. V tem 
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obdobju lahko pritegnete tudi občudujoč pogled nekoga, ki pa ni nujno pravi izbor. Boste videli, ko 
vpliv preide.  
 
 
18. 2. 2020      8:30    (16. 2. 2020 do 19. 2. 2020)    Mars trigon Uran                                                            
 
    V tem zanimivem obdobju vas spremlja optimizem, veliko energije, moči in občutek 
vsemogočnosti. Početi želite nekaj novega, drznega, tveganega, neobičajnega, vznemirljivega in 
izzivalnega. V kolikor boste vso to silno energijo usmerili v ustvarjanje nečesa novega, zlasti na 
tehničnem področju, boste lahko odkrili izjemno pomembne stvari. V kolikor ste zdaj podate na pot 
astrološkega raziskovanja, vas čakajo dimenzije, o katerih do sedaj niste niti sanjali. V kolikor si 
želite zamenjati službo na tehničnem področju, je zdaj pravi čas.  
 
 
20. 2. 2020      8:20    (19. 2. 2020 do 21. 2. 2020)    Venera trigon Luna                                                             
 
    Ste sproščeni in uživate v prijetnem okolju. Uživate v zabavi in odnosih z družinskimi člani ali 
prijatelji.  V kolikor imate še karkoli nerešenega z mamo, bi morali zdaj naleteti na ugoden odziv. 
Vzemite si čas zase in za tiste, ki jih imate radi, pocrkljajte se in se razvajajte. Je pravi čas, da 
polepšate svoj dom, skuhate nekaj dobrega in se prepustite uživanju v življenju. Zaslužili ste si. V 
kolikor imate talent za delo z ljudmi (svetovanje, zlasti ženskam, skrb, varovanje ipd. ), boste zdaj 
pri delu lahko zelo uspešni. Lahko bi našli službo na tem področju.  
 
 
20. 2. 2020     11:36    (19. 2. 2020 do 21. 2. 2020)    Sonce opozicija Uran                                                          
 
    V tem obdobju čutite, da vam gre v odnosih z drugimi ljudmi nekaj narobe ali se vsaj ne odvija, 
kakor bi pričakovali. Pojavi se večja potreba po svobodi, neodvisnosti in vznemirjenju, kar se čuti 
zlasti v partnerskem odnosu. Lahko se zgodi,da srečate nekoga, ki je močno drugačen od vas in 
vas izziva, preseneča ali razburi. V odnosih z drugimi pričakujte nepričakovano. Pazite, da vas 
nekdo, ki bo prav tako hitro, kot je prišel v vaše življenje tudi odšel, ne spelje v napačno smer! V 
tem času vas lahko močno pritegne astrologija. Ne čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
20. 2. 2020     21:00    (18. 2. 2020 do 22. 2. 2020)    Merkur trigon Ascendent                                                     
 
Ta astrološki vpliv (Merkur trigon Ascendent)se pojavi tudi 13. 2. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
21. 2. 2020      1:10    (19. 2. 2020 do 22. 2. 2020)    Mars kvadrat Merkur                                                             
 
    Verjetne so besedne bitke, razprave, spori in vroče polemike, saj govorite, ne da bi pred tem 
premislili, ravnali obzirno ali pretehtali posledice. V tem obdobju boste izrekli tisto, o čemer 
običajno le premišljujete, zlasti ljudem, ki se ne strinjajo z vami. Ste precej nepotrpežljivi in hitro 
razočarani, zato se hitreje kot običajno lahko zapletete v prepire. Gibljete se prehitro in 
nepričakovano, kar lahko povzroči nesreče. V prometu bodite izjemno previdni. Če ne boste malce 
umirili svojih korakov, vas bo pošteno bolela glava.  
 
 
22. 2. 2020     12:01    (21. 2. 2020 do 23. 2. 2020)    Venera konjunkcija Venera                                                  
 
    Prevladuje vaša želja po ljubezni, druženju, naklonjenosti in vdanosti. Lahko začnete novo 
prijateljstvo ali romanco. Obstoječi odnos lahko ponovno oživi. Če obstaja kdo, ki ga želite očarati, 
poskusite navezati stik v tem obdobju, saj je zelo verjetno, da se bodo razvila topla čustva med 
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vama. Želite biti obkroženi z lepoto in v dobrih odnosih z drugimi ljudmi. Uspešni ste lahko na 
področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor razmišljate o zamenjavi službe na 
teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak. Pri finančnih in materialnih zadevah pazite, da ne 
prekoračite proračuna.  
 
 
22. 2. 2020     13:36    (21. 2. 2020 do 24. 2. 2020)    Mars kvadrat Saturn                                                            
 
    V tem obdobju se vam obeta vrsta razočaranj, ki lahko celo najboljšim vzamejo pogum in vero v 
lepšo prihodnost. Zelo ste občutljivi na kritiko, omejitve in ovire, ki se vam bodo postavile na pot. 
Poskusite se upreti poskusu, da bi nekomu, zlasti vplivnemu človeku ali nekomu na položaju, 
povedali svoje. Čeprav se maksimalno trudite, se vam bo lahko zdelo, da vašega truda nihče ne 
opazi ali še huje, nihče ne ceni. Zdaj bodite raje potrpežljivi in ne zahtevajte preveč od sebe. 
Delajte tiho in mirno ter se zanašate le na lastne sposobnosti. Vaš čas prihaja, vendar mora 
najprej preiti ta vpliv.  
 
 
25. 2. 2020      4:16    (24. 2. 2020 do 26. 2. 2020)    Merkur sekstil Neptun                                                           
 
Ta astrološki vpliv (Merkur sekstil Neptun) se pojavi tudi 9. 2. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
27. 2. 2020      0:29    (26. 2. 2020 do 28. 2. 2020)    Sonce sekstil Neptun                                                           
 
    V tem obdobju nimate toliko energije in moči kot običajno. Postanete manj praktični in vas manj 
zanimajo "zemeljske" zadeve, zato se nima smisla truditi za uresničenje velikih ciljev v tem času. 
Nasprotno pa ste lahko uspešni na področju umetnosti, glasbe, plesa ali mistike, za kar bi bilo 
dobro vpliv izkoristiti. Začutite se lahko kot nedisciplinirani, brezbrižni, počasni in kot da zapravljate 
svoj čas in energijo. Poskusite delovati v pozitivni smeri.  
 
 
27. 2. 2020     21:44    (26. 2. 2020 do 29. 2. 2020)    Mars trigon Neptun                                                             
 
    V tem času ste bolj sproščeni, pasivni in sprejemljivi. Druge ljudi lažje razumete in ste jim zdaj 
bolj pripravljeni pomagati. Vaši cilji in želje se vam ne zdijo več najpomembnejša stvar na svetu. 
Soočate se z lastnimi občutki in si dovolite več počitka ter miru. Zdaj bi bile blagodejne počitnice 
ob morju. V kolikor pa si jih ne morete privoščiti, naredite najnujnejše in si nato dovolite več 
sprostitve kot običajno. Obrestovalo se vam bo. Če ste umetnik, je to čas navdiha, skratka zelo 
ploden čas.  
 
 
1. 3. 2020      18:35    (29. 2. 2020 do 2. 3. 2020)    Sonce trigon Ascendent                                                         
 
    Zdaj ste v harmoniji z mnogimi različnimi ljudmi. Obdaja vas občutek lahkotnosti in obilja. Imate 
več energije in se bolj zabavate kot običajno. Je dober čas za predstavitev, za pogovor o novi 
službi, če iščete novo službo, in za srečanja v javnosti, saj bi morali prejeti pozitiven odziv. Še v 
ljubezni si lahko obetate nekaj dodatne sreče.  
 
 
2. 3. 2020       7:58    (1. 3. 2020 do 3. 3. 2020)    Venera kvadrat Mars                                                               
 
    Želite si ljubezni, erotike in uživanja v seksualnem odnosu. V tem času je vaš seksualni nagon 
zelo močan in lahko celo prevlada nad erotičnimi fantazijami. V kolikor ste v romantičnem odnosu 
s kom, ki ne zadovolji vaših želja, se lahko zaradi napetosti pojavijo prepiri, prikrita agresivnost ali 
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celo kaj hujšega, zato ne izzivajte svoje sreče. V primeru resnega partnerstva dvakrat premislite, 
ali se vam resnično splača skočiti čez plot, kajti že kmalu bi lahko svoje dejanje močno obžalovali. 
Možni so prepiri in razočaranja, zato se umaknite pred izzivom dokler je vpliv na delu, če je le 
mogoče.  
 
 
2. 3. 2020      16:38    (1. 3. 2020 do 4. 3. 2020)    Merkur opozicija Uran                                                             
 
    V tem obdobju lahko pričakujete nepričakovano, predvsem pa hiter ritem življenja, nepredvidene 
lastne in reakcije drugih ljudi ter brezglavo hitenje. Impulzov okoli vas je lahko toliko, da ne veste 
natančno, kam usmeriti svojo pozornost. Pravzaprav zdaj ni čas za osredotočenje, ker ste lahko 
malce raztreseni in kaotični. Zaradi nepotrpežljivosti se lahko zgodi, da rečete v naglici nekaj, kar 
boste kasneje obžalovali, zato vam svetujem, da dvakrat premislite, preden spregovorite. Vem, da 
je to lažje reči, kot narediti, a poskusite - za vašo srečo.  
 
 
2. 3. 2020      20:19    (1. 3. 2020 do 3. 3. 2020)    Venera sekstil Jupiter                                                              
 
    V tem času vam veliko pomenijo prijateljstva in stiki z mnogimi ljudmi. Od slednjih si lahko 
obetate celo kakšno materialno ali finančno korist. Ste zelo prijetni, zabavni, ljubeznivi in družabni. 
Iščete praznično razpoloženje, zlasti z ljudmi, ki se resnično znajo zabavati. Bolj kot običajno, ste 
lahko dobrodelni in človekoljubni. V kolikor delujete na umetniškem področju, bi lahko bil to zelo 
ugoden čas za vas. Zdaj bi lahko prodali kakšno svoje delo po zelo visoki ceni ali jih prodali več 
kot običajno. Pritegne vas zanimiv, optimističen in bogat partner.  
 
 
2. 3. 2020      23:07    (1. 3. 2020 do 3. 3. 2020)    Sonce konjunkcija MC                                                             
 
    V tem obdobju si lahko obetate priložnosti za uspeh na področju kariere in poklicnih ciljev. 
Postanete lahko ugledni, uspešni in zadovoljni. Nagrajeni ste lahko le zaradi svojih preteklih 
prizadevanj. Ker pa imate zdaj dosti pozitivne energije, lahko zdaj začnete načrtovati, kakšne cilje 
želite doseči, da boste dosegli še večje priznanje malce kasneje. V kolikor morate na pogovor k 
vodji, bi morali biti zdaj "uslišani", če le ne prevladuje še kak negativen vpliv v tem času.  
 
 
4. 3. 2020       8:45    (2. 3. 2020 do 5. 3. 2020)    Mars opozicija Ascendent                                                          
 
    Zelo ste tekmovalni in napadalni, zlasti, kadar se počutite napadene. Lahko se zapletete v 
nesmiselne spore z drugimi ljudmi. Glejte, da ne bi strmeli le k moči in prevladi. Zlasti so verjetni 
spori in prepiri v partnerstvu ali pri poslovnih zadevah. Nekdo v odnosu ne posluša in ne spoštuje 
mnenja drugega. Po drugi strani lahko k nekomu pristopite samozavestno in ga navdušite. 
Navdušenje bo trajalo, dokler boste pripravljeni narediti pol poti.  
 
 
4. 3. 2020      15:34    (3. 3. 2020 do 5. 3. 2020)    Sonce kvadrat Luna                                                             
 
    V tem obdobju se zlahka pojavijo napetosti v domačem življenju, nasprotovanje med delovnimi 
zahtevami in osebnimi potrebami ter nerešene čustvene zmešnjave. Pojavila se bo potreba po 
prilagoditvi in ubiranju srednje poti. Zelo verjetno se bo pojavilo nekaj, kar je običajno skrito ali se 
nahaja v ozadju. Izid se lahko odrazi pozitivno ali negativno. Zdaj ni najboljši čas za pomembne 
odločitve. Bolje je zadevo prespati, kot se odzivati brez premisleka.  
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6. 3. 2020       2:08    (4. 3. 2020 do 7. 3. 2020)    Mars sekstil MC                                                              
 
    Delujete energično in razmišljate o praktičnih, predvsem poklicnih in kariernih ciljih. Lahko ste 
zelo uspešni ali si pripravite teren, da boste to postali, ko se vpliv naslednjič ponovi. Predvsem je 
pomembno, da imate pred seboj jasno začrtane dolgoročne cilje. Ne zanašajte se na druge, 
čeprav lahko računate, da vas bodo podprli, ko pride pravi čas.  
 
 
6. 3. 2020       7:21    (5. 3. 2020 do 7. 3. 2020)    Venera trigon Uran                                                             
 
    Pojavijo se priložnosti za nepričakovane užitke, spoznate nove prijatelje, doživite več igrivosti in 
ste bolj pustolovskega duha. To vse pripomore, da se počutite bolj žive, bolj nepremišljene in bolj 
igrive kot običajno. Vsakodnevne obveznosti in dolgočasne naloge vas odbijajo. Le s težavo se jih 
lotite. Če jih lahko, jih odložite, dokler vpliv ne mine. Želite si flirta in romantike. Če ste v resnem 
partnerskem odnosu, raje premislite, kako bi poživili obstoječi odnos.  
 
 
10. 3. 2020     12:00    (7. 3. 2020 do 12. 3. 2020)    Merkur konjunkcija Jupiter                                                     
 
    Zdaj je čas za dolgoročne načrte, za to, da vidite "veliko sliko" in razmislite o tem, kaj je 
dolgoročno resnično pomembno za vas. Nepomembne podrobnosti in opravki, potrebni za 
vsakodnevno življenje, niso v ospredju. Celo dolgočasijo vas in se vam zdijo nepotrebni. Zelo 
koristno bi bilo, da bi v tem obdobju prebirali knjige ali članke s področja osebne rasti in razvoja. Je 
odličen čas za poslovne zadeve, pogajanja in sporazumevanje s svetom. Čas je ugoden tudi za 
dejavnosti, kot so pravo, prodaja, poučevanje, prevoz, podjetništvo. V kolikor bi radi zamenjali 
službo na teh področjih, vas planeti zdaj pri tem podpirajo. Le nikar ne lažite in ne prikazujte svojih 
sposobnosti boljših, kot so v resnici.  
 
 
12. 3. 2020      1:57    (10. 3. 2020 do 13. 3. 2020)    Mars kvadrat Venera                                                            
 
    V tem obdobju v vas gorijo močna in nepremagljiva ljubezenska čustva, ki jih še podžigajo 
strasti, zato boste želeli ljubezni, romantike in seksualne potešitve. Ker gre za zelo napet in 
stresen vpliv, se lahko zgodi, da se vaše želje ne bodo uresničile tako, kot ste pričakovali. Zlasti se 
lahko pojavijo napetosti in jeza, če se partner ne odzove na vašo pobudo. V tem primeru nikar ne 
iščite potešitve drugje, ker bi vas avantura lahko močno razočarala in prinesla več težav kot 
lepega v vaše življenje.  
 
 
12. 3. 2020      9:55    (11. 3. 2020 do 13. 3. 2020)    Venera konjunkcija Neptun                                                   
 
    Ste nežni in romantični. Vaša bogata domišljija zdaj leti na krilih utvar. Sanjarite o idealni 
"resnični ljubezni". Ljudi v tem času dojemate nekako "megleno". Vidite jih skozi "rožnata očala". 
Najbolje bi bilo, da ne sklepate trdnih obveznosti, saj jih morda ne boste mogli uresničiti, ko vpliv 
mine. Morda se vam le drugi ne bodo zdeli tako čudoviti kot danes. V kolikor v sebi nosite 
ustvarjalne ali umetniške talente, pod tem vplivom lahko ustvarite čudovito delo, ki bo navdihnilo 
še druge ljudi. V tem času bodite pozorni tudi na finance, saj nimate pravega občutka, koliko je 
nekaj vredno.  
 
 
13. 3. 2020     15:18    (12. 3. 2020 do 14. 3. 2020)    Sonce konjunkcija Sonce                                                    
 
    Danes je vaš dan. Želite biti v središču pozornosti, se zabavati, uživati in prejeti priznanje. Je 
čas, ko cenite to, kar ste - enkratni posameznik. Zdaj je čas vašega osebnega novega leta. 
Napolnjeni ste z novo energijo, življenjsko močjo in občutkom za namen.  



Osebni dnevni horoskop 
 

© 2017 Irena Stopar  Stran 17 od 73  

14. 3. 2020     20:37    (13. 3. 2020 do 15. 3. 2020)    Sonce sekstil Pluton                                                           
 
    Zdaj je pravi čas priložnosti za močne in pomembne stike z drugimi ljudmi, zlasti z ljudmi, s 
katerimi delite podobne cilje in ideale. Zelo verjetna je priložnost za vodilno vlogo. Pogoj za uspeh 
so vaše jasne misli. Morate vedeti, kaj natančno si želite, kajti zdaj ste na dobri poti, da to 
uresničite. V kolikor še niste pospravili preživetih stvari in okoliščin iz svojega življenja, boste 
najverjetneje morali naprej narediti prostor, preden boste deležni uspeha, zato zavihajte rokave. V 
kolikor imate malce težje opise v svoji rojstni karti, je lahko to težko obdobje za vas. Vsekakor pa 
vam bo kasneje, ko mine, prineslo koristi, zato zdržite morebitne pritiske.  
 
 
15. 3. 2020     23:48    (15. 3. 2020 do 16. 3. 2020)    Venera sekstil Ascendent                                                    
 
    Nastopilo je prijetno in lahkotno obdobje, ko se drugim zdite prijetni, diplomatski, šarmantni in 
zanimivi. Svojo podobo lahko še malce polepšate z novo frizuro, kozmetiko, oblačili ali nakitom. To 
si zdaj verjetno lahko privoščite, vsaj nekaj od naštetega. Zaradi svoje blage pojave, boste poželi 
občudovanje in podporo. V tem času se lahko pojavi posebna oseba, ki vam bo ukradla srce.  
 
 
17. 3. 2020      1:22    (16. 3. 2020 do 18. 3. 2020)    Sonce sekstil Mars                                                           
 
    Ste polni energije, pogumni in sposobni spopasti se s kakršnimi koli izzivi. Pri svojem delu lahko 
veliko dokončate, zlasti če le-to vključuje fizične napore. Če ste dejavni na področju športa, boste 
v tem obdobju posebno tekmovalni, prodorni in polni energije. S svojo samozavestjo, ki jo širite 
okoli sebe, lahko marsikoga navdušite. Je ugoden čas za uspeh in celo za iskanje službe.  
 
 
17. 3. 2020      3:18    (16. 3. 2020 do 18. 3. 2020)    Venera sekstil MC                                                               
 
    V tem času lahko srečate ljudi, ki vam lahko pomagajo do uspeha na vaši poklicni poti. Bolj 
boste prijazni do sodelavcev. Z nadrejenimi pa lahko stkete malce bolj osebne vezi, kar vam bo 
koristilo pri morebitnih priložnostih za napredovanje in z njim povezanim dodatnim zaslužkom. 
Zelo ste prijetni in očarljivi, zato ne pozabite na ljubezen, ki verjetno že nestrpno čaka, da jo 
opazite.  
 
 
18. 3. 2020      9:30    (16. 3. 2020 do 19. 3. 2020)    Merkur opozicija Uran                                                           
 
Ta astrološki vpliv (Merkur opozicija Uran) se pojavi tudi 2. 3. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
21. 3. 2020     11:30    (20. 3. 2020 do 22. 3. 2020)    Mars sekstil Sonce                                                           
 
    Imate veliko energije, zato ste lahko uspešni pri doseganju svojih ciljev in želja. Ne bojite se 
nobene odgovornosti, niti še tako težke naloge, zato je zdaj velika verjetnost, da boste odlično 
opravili vse, česar se lotite. Nemir v vas lahko sproži le pomanjkanje aktivnosti, zato se v tem času 
ukvarjajte s športom, če nimate drugega dela, saj morate energijo pokuriti. V nasprotnem bi lahko 
nekoga po nepotrebnem prizadeli. V kolikor si želite zamenjave službe na področju, ki zahteva 
fizično moč in energijo, je zdaj pravi čas.  
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23. 3. 2020      5:33    (21. 3. 2020 do 24. 3. 2020)    Mars trigon Pluton                                                             
 
    V tem obdobju lahko dobite nekaj, kar resnično želite, in se premaknete bliže cilju, ki je 
pomemben za vas. Lahko se nečemu odpoveste ali nekaj odstranite iz svojega življenja. Lahko 
gre za vedenje, za okoliščine ali za navezanost na nekaj ali na nekoga. Počutili se boste 
osvobojeni in se boste lahko osredotočili na zadeve, ki so najpomembnejše za vas. V tem obdobju 
se lahko uspešno začnejo pomembne, dolgoročne spremembe (npr. spremembe življenjskega 
sloga, način samo-izpopolnjevanja ipd. ).  
 
 
23. 3. 2020      7:48    (22. 3. 2020 do 24. 3. 2020)    Sonce konjunkcija Merkur                                                    
 
    Zdaj je pravi čas za sporazumevanje, pogovore, pošiljanje in sprejemanje sporočil ter skrb za 
vsakdanje naloge, ki zahtevajo jasnost. Je pravi čas za predstavitev vaših idej in pogledov, saj 
lahko svoje misli jasno izrazite, pa čeprav niste sposobni enako dobro poslušati. Je dober čas za 
nakupovanje, prodajo ter pogajanja.  
 
 
23. 3. 2020     14:44    (10. 2. 2020 do 16. 7. 2020)    Pluton trigon Pluton                                                             
 
    V tem obdobju postopno dozorevate. Postajate bolj usklajeni s svojimi notranjimi potrebami in 
stremljenji. Pripravljeni ste na spremembe, ki vam omogočijo, da več časa posvetite stvarem, v 
katerih resnično uživate in vas nagonsko privlačijo. Manj se ukvarjate z zemeljskimi cilji, kot je 
potreba po varnosti. Raje raziskujete dimenzije, za katere ste do sedaj le slutili, da obstajajo v vas.  
 
 
24. 3. 2020      9:07    (23. 3. 2020 do 25. 3. 2020)    Sonce konjunkcija Saturn                                                     
 
    Ste zelo resni in odgovorni. Prišel je čas, ko je najbolje, da delate sami, si na nek način 
organizirate in strukturirate svoje življenje, se osredotočite na kakršnokoli neprijetno, zoprno ali 
dolgočasno nalogo, ki jo resnično morate opraviti. V tem času se boste zalotili, da se raje 
pogosteje umaknete od ljudi, kajti potrebujete samoto. Imate močno voljo in ste sposobni narediti, 
karkoli se od vas zahteva, vendar se vam lahko zdi, kot da vas nekaj "ubija". V tem času bi bilo 
dobro, da bi pregledali ali si postavili dolgoročne cilje. Pri iskanju službe boste uspešni, če ste tudi 
v drugih obdobjih zelo predani svojemu delu.  
 
 
25. 3. 2020      6:23    (18. 3. 2020 do 1. 4. 2020)    Jupiter sekstil Sonce                                                            
 
    V tem obdobju si lahko obetate ravnotežje in prijetne okoliščine, v katerih lahko uživate na 
polno. Ustvarjate prijetne odnose z drugimi ljudmi in se dosti zabavate. Čas je zelo ugoden za 
poslovne dogovore in partnerstva, saj boste z njimi pridobili podporo. Ti stiki vam lahko odprejo 
mnoga vrata, ki so bila za vas do sedaj zaprta. Je zelo dober čas za sodelovanje z drugimi. 
Nepričakovano lahko prejmete darilo ali ponudbo. Je čas uspeha, zadovoljstva, novih finančnih in 
poslovnih možnosti ter možnosti za zamenjavo zaposlitve, če si tega resnično želite.  
 
 
25. 3. 2020     18:11    (24. 3. 2020 do 26. 3. 2020)    Merkur sekstil Neptun                                                          
 
    V tem obdobju se težko osredotočate na realni svet, ki je vpet le v materialne okvire. Bolj vas 
zanima svet domišljije, izmišljotin, zabave ali umetnosti. Uživali bi ob ogledu filma ali ob poskusu, 
da zanj kar sami napišete scenarij. Psihično ste zelo občutljivi in zelo dovzetni za vplive iz okolja, 
bolj kot običajno, zato bodite pozorni s kom se zdaj družite. Imate močno intuicijo, ki vas vleče v 
notranji svet. Ustvarjajte, če si to le lahko privoščite. Vsekakor ne spreglejte obveznosti, ki vas 
čakajo v "realnem svetu".  
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26. 3. 2020      9:09    (24. 3. 2020 do 27. 3. 2020)    Mars konjunkcija Mars                                                          
 
    Imate zelo veliko energije in moči. Zlasti vam ne zmanjka fizične energije, čeprav se v vas 
prebuja tudi večja notranja moč, s katero lahko dosežete mnogo tistega, o čemer ste do sedaj 
lahko samo sanjarili. V vsakem primeru morate svojo energijo vložiti v nekaj konstruktivnega, saj 
se lahko v nasprotnem preobrazi v nepotrpežljivost, ki vodi do poškodb in nesreč.  
 
 
27. 3. 2020     18:29    (26. 3. 2020 do 28. 3. 2020)    Venera sekstil Sonce                                                           
 
    Pojavijo se priložnosti za prijateljstva, sodelovanje, ljubezen in skupno srečo. Zdaj in kasneje 
vam bo zelo koristila toplina in dobra volja, ki jo trosite okoli sebe. Počutite se prijetni, prijateljski in 
družabni, zato boste uživali v zabavi in druženju z drugimi ljudmi. Poslovno, finančno in materialno 
ste lahko zdaj uspešni. Celo novo službo si lahko omislite, če delujete na področju svetovalne ali 
ustvarjalne dejavnosti.  
 
 
29. 3. 2020      0:55    (27. 3. 2020 do 30. 3. 2020)    Venera konjunkcija Pluton                                                    
 
    V vas se mešajo globoka čustva, tako pozitivna kot negativna. Postajate zelo strastni in 
zahtevni. Na površje lahko prihajajo strahovi, negotovost, ljubosumje in skrite zamere ali 
nezadovoljstvo. Hkrati se pojavi zelo močna potreba, da ljubite in ste ljubljeni. V tem času vas 
lahko močno privlači nekdo, ki vas v trenutku prevzame, očara in zmede. Je dober čas, da 
razkrijete svoje najgloblje občutke, strahove, potrebe in hrepenenja tistim, ki jih imate radi. Pozorni 
pa bodite na vsak poskus neosnovanega ljubosumja in manipulacije z vaše strani ali s strani 
drugih ljudi. V tem času nikar ne porabite več, kot zaslužite.  
 
 
29. 3. 2020      1:55    (28. 3. 2020 do 30. 3. 2020)    Merkur trigon Ascendent                                                      
 
    V tem obdobju ste odlični v sporazumevanju z drugimi ljudmi. Pristopate jasno in se predstavite 
s pravimi besedami. Dobro boste sprejeti pri javnih govorih, intervjujih in drugih javnih dogovorih. V 
tem času pogovori tečejo gladko in se z lahkoto dogovorite ali pogodite. V kolikor si želite 
zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
30. 3. 2020      1:29    (29. 3. 2020 do 31. 3. 2020)    Merkur konjunkcija MC                                                         
 
    V tem času precej dobro ocenite situacijo, zato lahko sprejmete nekaj jasnih odločitev o tem, 
kam ste usmerjeni in kateri je naslednji pomemben korak, ki ga želite doseči. Lahko se pojavi 
priložnost za pogovor o vaših načrtih in o vaši karieri. Zdaj je odličen čas, da poiščete nadrejene 
ali tiste, ki so v položaju, da vam "odprejo kakšna vrata". V kolikor si želite zamenjave službe, je 
zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
31. 3. 2020      8:32    (30. 3. 2020 do 1. 4. 2020)    Venera trigon Mars                                                             
 
    Želite si biti zaljubljeni, prisrčni ali ljubeznivi, zato je precej verjetno, da boste želeli prebiti čas z 
nekom, ki ga ljubite ali vsaj v družbi simpatične osebe. Zdaj je ugoden čas za iskanje svoje druge 
polovice, osebe, za katero menite, da vam bo prinesla srečo in vas cenila kot si zaslužite. Ker ste 
zdaj erotično zelo privlačni, kar se opazi na vaših očeh in celotni pojavi, boste veliko lažje pritegnili 
nekoga, ki vam bo všeč, kot običajno. V kolikor ste v partnerskem odnosu, izkoristite ta prijetni čas 
in (ponovno) očarajte partnerja.  
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31. 3. 2020      9:50    (30. 3. 2020 do 1. 4. 2020)    Merkur kvadrat Luna                                                              
 
    Na površje prihajajo čustva, predsodki ali nerešene zadeve iz preteklosti. Zelo verjetno je, da v 
tem času ne boste povsem objektivni. Je dober čas za pogovore. Lahko razčistite kakršnakoli 
obžalovanja, ki jih zadržujete v sebi že nekaj časa. Osebne zadeve so glavna tema pogovorov. 
Zelo verjetno bo to obdobje obujanja spominov, sanjarjenja in premišljevanja o preteklosti. Vpliv je 
precej stresen, vi pa občutljivi, zato raje počnite kaj drugega, če se zalotite, da vas premišljevanje 
ali pogovor dodatno obremenjuje.  
 
 
31. 3. 2020     21:55    (30. 3. 2020 do 1. 4. 2020)    Sonce kvadrat Ascendent                                                      
 
    V tem obdobju se lahko počutite kot tujec v svojem okolju, kot človek, ki ga nihče ne razume. 
Zdi se vam, da govorite eno, ljudje okoli vas pa namerno popačijo vaše besede in vas namerno 
ignorirajo ali prizadenejo. Napetosti lahko čutite tako zasebno, v partnerstvu in družini, kot 
poklicno, v odnosu s sodelavci, strankami in vodilnimi. Zdaj ni čas za dokazovanje svojega prav, 
ker boste potegnili krajši konec paličice.  
 
 
31. 3. 2020     23:12    (30. 3. 2020 do 2. 4. 2020)    Venera kvadrat Jupiter                                                          
 
    V tem obdobju boste zelo težko obstali na predvidenem proračunu ali na dieti, saj se kaže 
težnja, da se želite postavljati z lepimi stvarmi in uživate v sebi, kolikor vam okoliščine dopuščajo. 
Želite si udobje, lahkotnost, razkošje in obilje. Posebno veliko vam pomeni kakovost. Svojo dobro 
srečo želite deliti z drugimi. Potrebujete družbo in veselo druženje. Je dober čas za zabavo, dokler 
le ne pretirate z njo. V kolikor se morate zdaj čemu odreči, se počutite kot otrok, ki mu Božiček ni 
prinesel vseh daril. Ne pozabite pa, da boste božična darila morali sami plačati. Zmorete? Pritegne 
vas bogat, intelektualno zanimiv partner. Vprašanje je, ali je resnično tak, kar se bo izkazalo, ko 
vpliv mine.  
 
 
3. 4. 2020      17:05    (26. 3. 2020 do 13. 4. 2020)    Jupiter trigon Pluton                                                             
 
    V tem obdobju ste samozavestni, optimistični, podjetni in družabni. Je odličen čas za širitev 
posla in poklicnih prizadevanj. V poslu, v katerem delujete, boste zdaj veliko lažje pridobili nove 
stranke, razvili nove proizvode ter dobili povečan vpliv in priznanje. Vse to pa bo ugodno vplivalo 
na vašo finančno in materialno stanje.  
 
 
3. 4. 2020      20:04    (2. 4. 2020 do 4. 4. 2020)    Sonce trigon Luna                                                           
 
    To je čas, ko uživate v čustvenem zadovoljstvu in harmoničnem domačem življenju. Zelo gladko 
potekajo odnosi z ženskami. Če imate vzpostavljene dobre čustvene temelje v svojem življenju, 
boste imeli korist od njih. Če ne, je to dober čas, da se začnete povezovati z ljudmi in odkrijete, kaj 
vam prinaša resnično čustveno izpolnitev. V kolikor se morate ali želite z nečem predstaviti 
javnosti, je to ugoden čas za nastop.  
 
 
4. 4. 2020       8:16    (2. 4. 2020 do 5. 4. 2020)    Mars sekstil Merkur                                                             
 
    Umsko ste nabrušeni in imate pogum, da rečete bobu - bob. V tem času se lahko lotite 
zahtevnih umskih projektov, ki zahtevajo dosti energije, da ostanete skoncentrirani nanje. Drugim 
lahko pojasnite svoj pogled na svet, vse dokler vas ne začne prežemati želja, da bi prevladali v 
pogovoru. V takšnem primeru raje dvakrat globoko vdihnite in se umirite, kot da bi nekomu naredili 
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krivico. Je ugoden čas za pisanje testov in študij zahtevne, zlasti matematične ali tehnične snovi. 
Pri iskanju zaposlitve, kjer se zahtevajo odlične umske sposobnosti, bi lahko bili zdaj uspešni.  
 
 
5. 4. 2020       3:45    (4. 4. 2020 do 6. 4. 2020)    Venera kvadrat Uran                                                               
 
    Ste vročekrvni in nagnjeni k flirtu. Če ste v stabilnem, predvidljivem partnerskem odnosu, ki vam 
ne ponuja dovolj vznemirjenja, lahko postanete nemirni in razdražljivi. Lahko vas privlači nekdo 
"nov", preprosto le zaradi novosti in možnosti za pustolovščino. V odnosih je zelo pomembna 
prilagodljivost in odprt um, v nasprotnem si boste lahko kasneje očitali, da ste naredili napako.  
 
 
5. 4. 2020      20:23    (4. 4. 2020 do 7. 4. 2020)    Mars sekstil Saturn                                                             
 
    Ste disciplinirani, vztrajni in potrpežljivi, zaradi česar lahko dosegate najboljše rezultate in 
naredite vse, česar se lotite. Ste sposobni močne koncentracije. Delate previdno, temeljito in brez 
napak. Zlasti boste uspešni na področjih, ki jih že dolgo časa želite uresničiti in ste zanje v 
preteklosti že naredili natančen načrt, kako boste cilje dosegli. V kolikor se ozirate za novo službo, 
ki zahteva zgoraj omenjene vrline, je zdaj ugoden čas. Vedite pa, da vas tudi tam čaka ogromno 
trdega dela, ki ne prinese najvišjega plačila.  
 
 
6. 4. 2020       8:02    (5. 4. 2020 do 7. 4. 2020)    Sonce konjunkcija Venera                                                         
 
    Zdaj je čas za ljubezen, odnose, lepoto, veselje in užitek. Počutite se posebno privlačni in 
prijazni. Toplino, ki jo izžarevate, drugi opazijo in cenijo. Sledi lahko nova romanca ali prijateljstvo. 
Plodni in uspešni so lahko tudi umetniški napori. Težave se lahko pojavijo, če boste videli 
predvsem sebe. Bolje bo, če boste opazili tudi druge. Pri nakupih lepih stvari bi vas lahko malce 
zaneslo.  
 
 
6. 4. 2020      22:40    (6. 4. 2020 do 7. 4. 2020)    Merkur konjunkcija Sonce                                                        
 
    V tem obdobju  imate jasne misli, zato se lahko izrazite popolnoma jasno. Natančno veste, kaj 
želite povedati in to bodo drugi slišali. Ste pošteni in pripravljeni na odkrito ter odprto komunikacijo. 
Je dober čas za govore, predstavitve idej javnosti ali za izražanje svojih pogledov ljudem, ki vam 
veliko pomenijo. Če je vaše poklicno delovanje povezano z besedami, idejami ali 
sporazumevanjem, je zdaj lahko zelo pozitiven in ploden čas za vas. Na tem področju lahko 
najdete tudi zaposlitev.  
 
 
7. 4. 2020       6:42    (6. 4. 2020 do 8. 4. 2020)    Venera sekstil Merkur                                                              
 
    To obdobje je dobro za obisk gledališča, umetniške razstave ali druženja z ostalimi ljudmi. Želite 
videti lepe stvari in preživeti prijetne trenutke v prijetni družbi. V "srčnih" zadevah se zdaj skoraj ne 
morete zmotiti. Lahko bi si kupili nekaj lepega. V kolikor delujete na področju umetnosti, lepote, 
svetovanja, diplomacije ali prodaje nečesa lepega, ste lahko zdaj zelo uspešni. Tudi za zamenjavo 
službe na teh področjih je ugoden čas.  
 
 
7. 4. 2020      18:25    (7. 4. 2020 do 8. 4. 2020)    Merkur sekstil Pluton                                                              
 
    V tem obdobju vas močno privlačijo skrivnosti. Najbolj vas zanimajo nerešeni problemi in stvari, 
ki so "skrite izza scene". Lahko postanete obsedeni z odkrivanjem odgovorov na vprašanja, ki jih 
morda niti sami še ne znate zastaviti. Zatopite se v raziskovanje in razmišljate, vse dokler ne 
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odkrijete resnice. V ospredje prihaja zanimanje za psihologijo ali za skrivnosti drugih ljudi. Uživate 
v detektivskih zgodbah, v zgodbah o skrivnostih in nadnaravnih pojavih. Pazite, da se ob svojih 
eksperimentih ne spremenite v nekoga, ki poskuša psihično nadvladati druge.  
 
 
8. 4. 2020      12:04    (7. 4. 2020 do 9. 4. 2020)    Venera sekstil Saturn                                                              
 
    Zdaj si želite družbe resnih ljudi, ki jih spoštujete in veste, da se lahko v vsaki situaciji zanesete 
nanje. Iščete družbo pravih prijateljev in zrelih ter uspešnih ljudi. Pomaga vam lahko starejši 
sorodnik, uspešen prijatelj ali nekdo, ki ima za seboj mnoge življenjske izkušnje. Takšna oseba 
vam lahko da dober nasvet, s pomočjo katerega lahko bistveno izboljšate svoje življenje. Pritegne 
vas zrel in uspešen partner, lahko celo precej starejši ali precej mlajši od vas.  
 
 
9. 4. 2020       5:12    (8. 4. 2020 do 10. 4. 2020)    Merkur sekstil Mars                                                             
 
    V tem obdobju ste živahni, igrivi in usmerjeni na aktivnosti, o katerih ste že nekaj časa 
premišljevali, da bi jih uresničili. Drugi vam prisluhnejo in vi njim. Lahko najdete zaveznike, ki si 
želijo podobnih aktivnosti. Ste nepopustljivi in prepričljivi, a pripravljeni prisluhniti tudi drugim, zato 
ste lahko uspešni. Čas je ugoden tudi za šport. Lahko bi se udeležili šole varne vožnje ali se 
vpisali na kak tečaj, denimo borilnih veščin ali česa drugega, kar vas veseli.  
 
 
11. 4. 2020      3:32    (9. 4. 2020 do 12. 4. 2020)    Mars kvadrat Neptun                                                              
 
    Zelo boste izčrpani in zmedeni. Morda ne boste natančno vedeli, kaj želite, morda ne boste 
dovolj močni, sposobni ali učinkoviti, da bi naredili, kar se od vas zahteva. Počutite se lahko kot 
"čista zguba", vendar vedite, da bo vpliv kmalu mimo in boste kmalu ponovno polni moči. Zdaj 
bodite nežni do sebe in pazite, da ne razsipate svojih energijskih rezerv po nepotrebnem. Če ste 
umetnik, je to čas navdiha, skratka zelo ploden čas. Le nikar ne posegajte po poživilih! 
 
 
13. 4. 2020      3:42    (12. 4. 2020 do 14. 4. 2020)    Merkur konjunkcija Merkur                                                   
 
    V tem obdobju ste čuječi, živahni, ostrega in jasnega uma ter sposobni razumeti nove zamisli. 
Hkrati ste sposobni spregovoriti in jasno izraziti svoje zamisli ter ste izjemno radovedni. Je ugodno 
obdobje za izdelavo novih načrtov in strategij za spremembe v vašem življenju. Čas je ugoden tudi 
za študij in opravljanje testov. Pazljivi bodite le, če se zalotite, da želite nekomu vsiliti svoje 
mnenje, da se izognete zameri.  
 
 
13. 4. 2020     18:59    (13. 4. 2020 do 14. 4. 2020)    Merkur konjunkcija Saturn                                                   
 
    V tem obdobju ste bolj resni, molčeči in redkobesedni. Ne želite si družbe, pač pa potrebujete 
več premišljevanja v samoti, kjer ste se sposobni osredotočiti na še tako težko ali dolgočasno 
gradivo in ga do potankosti razumeti. Drugim se lahko zdite sitni in odmaknjeni. Veliko bolj kot 
običajno vas pritegne pogovor o resnih, lahko celo težkih temah. V kolikor delujete na področju 
knjigovodstva, računovodstva, tehničnih dejavnosti in podobno, kjer je resnost in natančnost vrlina, 
bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
16. 4. 2020     11:00    (15. 4. 2020 do 17. 4. 2020)    Sonce kvadrat Mars                                                            
 
    Zelo natančno poznate svoje cilje in želje. Želeno želite doseči v istem trenutku. Gorje tistemu, 
ki vam stopi na pot! Zelo verjetno boste postali oblastni, prizadevni in brezobzirni do drugih ljudi, 
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zato bi bilo dobro, da v tem obdobju naredite tisto, kar lahko naredite sami. Lahko se pojavijo 
nesreče in napake, storjene v naglici ali spori zaradi ega. Razlog je v vaši nepotrpežljivosti, 
svojeglavosti in upornosti. Pozitivno je, da imate zelo veliko energije, zaradi česar lahko precej 
stvari dokončate.  
 
 
17. 4. 2020      0:58    (16. 4. 2020 do 18. 4. 2020)    Sonce sekstil Jupiter                                                            
 
    Je ugoden čas za dogovore, pogodbe in skupne napore z drugimi ljudmi, saj vam bodo prinesli 
koristi in uspeh. Možen je višji zaslužek, napredovanje ali boljša zaposlitev. Prijatelj ali vplivna 
oseba vam lahko ponudi pomoč ali predstavi priložnost, od katere boste imeli korist zdaj in v 
prihodnje. Lahko se zgodi, da kasneje prejmete nagrado zaradi velikodušnosti ali pomoči, ki jo 
ponudite nekomu v tem času.  
 
 
18. 4. 2020      3:41    (17. 4. 2020 do 19. 4. 2020)    Merkur kvadrat Ascendent                                                    
 
    V tem obdobju se vse odvija zelo hitro. Ste nemirni in nestrpni. Razmišljate o sebi in o svoji 
prihodnosti, tudi o zasebnih in o poklicnih ciljih, ki si jih želite doseči. Hitro lahko postanete nemirni, 
razdražljivi ali preobčutljivi. Stres je posledica povečanih zahtev in obveznosti. Zdaj ni ugoden čas 
za zamenjavo službe, če vam je ni nujno zamenjati.  
 
 
19. 4. 2020     18:04    (18. 4. 2020 do 21. 4. 2020)    Venera kvadrat MC                                                              
 
    Vaša energija je zdaj usmerjena nase in v željo po harmoničnem partnerskem odnosu. V kolikor 
ste samski, se boste najverjetneje ozirali za nekom, ki bi lahko postal vaša druga polovica. Želite si 
družbe prijaznih in ljubeznivih ljudi. Malo manj pa vas zanimajo poklicni cilji in pretirano garanje. 
Zdaj bi bilo sicer dobro, da čim bolj uživate v življenju, vendar ne pozabite, da morate ob tem 
opraviti tudi vse tisto, kar vas bo počakalo.  
 
 
19. 4. 2020     18:22    (19. 4. 2020 do 20. 4. 2020)    Merkur trigon Luna                                                             
 
    V tem času zlahka govorite o svojih občutkih in čustvih. Pripravljeni ste celo prisluhniti drugim, ki 
vam razlagajo o svojih občutenjih. Je odličen čas, ko se lahko pogovorite o tem, kar čutite in 
razčistite s svojimi obžalovanji iz preteklosti. V tem obdobju se posebno dobro sporazumevate z 
ženskami. Vpliv je blagodejen tudi na področju prodaje prehrambenih ali drugih masovnih izdelkov 
ter za zamenjavo službe, povezane s temi področji.  
 
 
20. 4. 2020     17:26    (19. 4. 2020 do 22. 4. 2020)    Mars sekstil Luna                                                            
 
    V tem času vas pritegnejo ljudje, ob katerih začutite, da v sebi nosijo strast, močna čustva in 
občutke. Morda se želite vrniti v preteklost in raziskati, zakaj ste se nekoč počutili, kot ste se, ter te 
občutke, zlasti prijetne, prenesti v sedanjost. Na dogajanje okoli sebe se zelo strastno odzivate. 
Ker imate dosti energije, boste neznansko uživali v skupnih aktivnosti ali igri v družinskem krogu. 
Čas je ugoden tudi za hišna opravila in delo okoli hiše.  
 
 
20. 4. 2020     22:25    (19. 4. 2020 do 21. 4. 2020)    Sonce trigon Uran                                                           
 
    V tem obdobju ne prenesete dolgočasja in ne sledite pravilom. Ukvarjate se z ustvarjalnimi 
spremembami in odkritji, preizkušate nove možnosti ali iznajdete nove načine, na katere lahko 
naredite, kar pač počnete. Ne želite slediti nikomur. Sposobni ste najti načine, da ste, kar ste v 
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resnici, samosvoji, celo malce "nori", ne da bi užalili ali razburili ljudi okoli sebe. Gre za dejavno in 
vznemirljivo obdobje. Korist bi imeli od neobičajne ponudbe ali priložnosti. V tem času vas lahko 
močno pritegne astrologija. Ne čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
21. 4. 2020      2:39    (20. 4. 2020 do 22. 4. 2020)    Merkur konjunkcija Venera                                                   
 
    V tem obdobju prevladujejo misli o ljubezni, lepoti in umetnosti. Lahko premislite o partnerstvu in 
o tem, kar se dogaja v njem. Zdaj se lahko pogovorite o svojih občutkih s tistimi, ki jih imate radi. 
Lahko napišete ljubezensko pesem ali pošljete ljubezensko pismo. Čas je ugoden za polepšanje 
okolja in nakup česa lepega. Veselite se prijetnega časa in prijetnih pogovorov z drugimi. Le nikar 
ne pozabite, da odnos sestavljata dva in morata oba imeti enakovredno vlogo v njem.  
 
 
22. 4. 2020      8:04    (20. 4. 2020 do 23. 4. 2020)    Venera opozicija Luna                                                          
 
    Napočil je čas, ko preverite svoje odnose in potrebe s prijatelji, z mamo ali ženskami splošno. 
Zdaj lahko cenite in potrebujete njihovo ljubezen ter podporo. Ste ljubeči, nežni, ljubeznivi in 
prisrčni. V kolikor zdaj začnete ljubezenski odnos ali ste v zvezi z nekom, poskrbite, da s 
partnerjem ne boste ravnali kot z "otrokom". V tem času lahko privrejo na plan močna čustva, ki jih 
je težko kontrolirati. V kolikor bi bila negativna, poskrbite, da ne boste rušili odnosa. Vpliv bo kmalu 
mimo.  
 
 
24. 4. 2020      6:36    (22. 4. 2020 do 25. 4. 2020)    Mars sekstil Venera                                                             
 
    V tem času ste ljubeznivi, nežni in topli. Želite si ljubezni, erotike in seksualnih užitkov. Z lahkoto 
se predate in ponudite partnerju tisto, česar si oba želita, zato se lahko vajin odnos v tem času 
zelo izboljša. V kolikor ste še samski, si v tem času lahko obetate, da spoznate nekoga, ki vam bo 
všeč. Nikar se ne vrtite kot maček okoli vrele kaše, kajti zdaj je čas za akcijo in užitek.  
 
 
26. 4. 2020      6:58    (25. 4. 2020 do 27. 4. 2020)    Merkur kvadrat Mars                                                             
 
    V tem obdobju lahko zaradi naglice delate napake in govorite preveč prepričljivo. Delujete 
nasilno in ostro. Zaradi vašega nemira in nepotrpežljivosti so možne nesreče, zato se poskušajte 
malce umiriti. Zdaj močno čutite, da se morate boriti za vse, kar si želite ali v kar verjamete. Lahko 
počakate z aktivnostmi, dokler vpliv ne mine? Ste zelo jasni, odločni in prepričljivi. Žal zbujate 
veliko več oporekanja, prerekanja, polemik ter tekmovalnosti kot je resnično potrebno. To silno 
energijo lahko usmerite fizično delo ali v šport. Pri tem pa pazite, da ne boste pretiravali in se 
boste s tem lahko izognili poškodbam. Podobno velja v prometu. Umirite se ali pa raje ne sedite za 
volan.  
 
 
26. 4. 2020     13:14    (24. 4. 2020 do 28. 4. 2020)    Venera sekstil Venera                                                         
 
    Spoznate lahko nove prijatelje, se zabavate v družbi drugih ljudi in sodelujete z različnimi ljudmi. 
Želite si ljubezni in partnerstva, za kar je zelo ugoden čas, saj lahko s svojim šarmom sežete do 
marsikoga, ki vam je bil zdaj nedosegljiv. Možni so materialni dobitki. Uspešni ste lahko na 
področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor razmišljate o zamenjavi službe na 
teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak.  
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26. 4. 2020     13:50    (26. 4. 2020 do 27. 4. 2020)    Merkur sekstil Jupiter                                                           
 
    Ste optimistični, polni upanja in s pogledom, uprtim v prihodnost. Preberite kakšno dobro knjigo, 
zlasti s področja osebne rasti, ker vas lahko navdihni in v njej najdete rešitev za morebitne dileme. 
Je čas, ko se navdušeno sporazumevate, delite svoje načrte in sanje z drugimi ter ste bolj 
sprejemljivi za misli in poglede drugih ljudi. Zelo dobrodošla so pogajanja, pogodbe in poslovanje. 
V kolikor delujete na področju prava, prodaje, zunanje trgovine, poučevanja, transporta, 
prevajalstva ali podobnih dejavnosti, bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju 
službe.  
 
 
27. 4. 2020     16:35    (26. 4. 2020 do 28. 4. 2020)    Sonce konjunkcija Neptun                                                   
 
    V tem obdobju postanete bolj sentimentalni, sanjaški in manj osredotočeni na zemeljske naloge. 
Morda čutite, da vam manjka energije. Imate bujno domišljijo, zato lahko sanjarite o nekaterih 
ustvarjalnih idejah. Negativno je, da v tem obdobju zlahka zapravljate svojo energijo in se 
izogibate "resničnega" sveta. V kolikor ne delujete na umetniškem področju in si lahko zdaj 
privoščite, raje vzemite dopust in nadoknadite delo, ko vpliv mine.  
 
 
28. 4. 2020     11:05    (27. 4. 2020 do 29. 4. 2020)    Merkur trigon Uran                                                             
 
    V tem obdobju se vam lahko kot strela z jasnega porodi nova, sveža rešitev za stare probleme. 
Hitro mislite in se hitro gibljete. Ne prenesete počasnosti in ustaljenih načinov reševanja probleme. 
Za nekaj časa se lahko prelevite v pravega genija. V kolikor ste ustvarili kaj posebnega, je čas, da 
to predstavite javnosti. Ne čudite se, če vas zdaj pritegne astrologija in želja po vpisu v astrološko 
šolo. Čas podpira predvsem informatike, računalničarje, znanstvenike, astrologe in podobne 
poklice. Če delujete na katerem od omenjenih področij, je pravi čas za dobro promocijo, prodajo, 
izdajo knjige ali za zamenjavo službe.  
 
 
30. 4. 2020      4:05    (15. 4. 2020 do 13. 6. 2020)    Jupiter konjunkcija Mars                                                       
 
    V tem obdobju imate veliko energije, življenjske moči, ste vitalni, žilavi, odporni, vzdržljivi in 
vztrajni. Počutite se odločni, podjetni, navdušeni in se z veseljem lotite novih izzivov. Spremlja vas 
pozitiven "lahko naredim". To vam omogoča, da dokončate veliko več, kot ste običajno sposobni 
narediti. Zaradi vaše zvišane ravni energije, se lahko v tem obdobju odlikujete v športu. Pazite le, 
da ne boste pretirali, kajti zdaj so možne poškodbe.  
 
 
1. 5. 2020      13:45    (30. 4. 2020 do 2. 5. 2020)    Sonce sekstil Ascendent                                                        
 
    Zdaj je čas, ko vas drugi ljudje opazijo, občudujejo in se prijazno odzivajo na vas in vašo pojavo 
med njimi. Pozorni bodite na priložnost, da se predstavite in požanjete uspeh. Zato je vpliv 
blagodejen tudi v primeru, če želite zamenjati službo ali iščete novo ljubezen. Ljudje vas zdaj lahko 
sprejemajo z odprtimi rokami, saj sijete in oddajate toliko pozitivnega, da vas preprosto ne morejo 
spregledati.  
 
 
1. 5. 2020      15:07    (1. 5. 2020 do 2. 5. 2020)    Merkur konjunkcija Neptun                                                       
 
    V tem obdobju prevladuje bogata domišljija. Lahko ste zasanjani, intuitivni in odmaknjeni od 
resničnega sveta. Vpliv lahko izkoristite za ustvarjanje in umetnost. Manj boste uspešni pri 
praktičnih in vsakodnevnih stvareh. Zaradi zamegljene presoje in idealizma, ki zdaj prevladujeta v 
vašem življenju, bi bilo dobro pomembne odločitve preložiti na čas, ko vpliv mine, kajti zdaj ne 
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morete jasno presoditi vseh prednosti, niti tveganja odločitve. Pazite, da vas v službi ne bi preveč 
odnašalo, kajti lahko vas odpustijo zaradi napake. Obvezno se izognite alkoholu, drogam ali 
drugim odvisnostim.  
 
 
2. 5. 2020      19:15    (1. 5. 2020 do 3. 5. 2020)    Sonce sekstil MC                                                             
 
    V tem obdobju se osredotočite na dolgoročne cilje, na pravo smer v življenju in na kariero. 
Jasno čutite, kaj je pravo za vas. To lahko zdaj dosežete brez večjih naporov. Zlasti se vprašajte, 
kaj imate zelo radi in se osredotočite na iskanje načinov, da to počnete ves čas. Lahko prejmete 
priznanje, napredovanje ali podporo pri vaših prizadevanjih. V kolikor si želite zamenjati službo, je 
pravi čas, da napišete prošnjo za delo.  
 
 
3. 5. 2020       9:40    (2. 5. 2020 do 4. 5. 2020)    Merkur sekstil Ascendent                                                          
 
    Je odličen čas, ko ste ves čas v akciji. Ponujajo se pomembne priložnosti, da pridobite "zveze", 
izmenjate informacije in se ob srečanjih nečesa naučite. Zelo učinkovita so pisma, telefonski klici 
in pogovori, ki jih začnete ob tem času. V kolikor si želite zamenjave službe, je zdaj ugoden čas 
zanjo.  
 
 
3. 5. 2020      23:00    (3. 5. 2020 do 4. 5. 2020)    Merkur sekstil MC                                                               
 
    V tem obdobju je koristno premisliti, kaj ste do sedaj dobrega naredili in pri čem ste bili uspešni. 
Na osnovi tehtnega premisleka si postavite uresničljive cilje glede vaše poklicne poti. Srečate 
lahko pomembne ljudi, ki vam lahko pomagajo odpreti vrata, ki so bila do sedaj za vas zaprta. V 
kolikor si želite zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
5. 5. 2020      11:42    (4. 5. 2020 do 6. 5. 2020)    Mars kvadrat Pluton                                                               
 
    Želite si več moči, uspeha, dosežkov ali nadzora nad svojim življenjem. V vas se lahko povsem 
nepričakovano prebudi "tiran", ki terorizira vas in/ali ljudi okoli sebe. Imate močno voljo, s katero se 
borite z vsakim in z vsem, kar se vam postavi na vaši poti. Pojavi se močan, praviloma negativni 
ego, ki zahteva popolnost od vas in ljudi okoli vas. V tem času se lahko priženete na rob in 
izčrpate svoje najboljše moči. Ne priganjajte se toliko in spustite nekaj preživetega ali nekoga iz 
svojega življenja, pa vam bo veliko lažje.  
 
 
8. 5. 2020      21:18    (8. 5. 2020 do 9. 5. 2020)    Merkur sekstil Sonce                                                            
 
    Obdobje je prežeto z nenehnim delovanjem. Ključno je sporazumevanje z drugimi ljudmi, 
telefonski pogovori, pisma, sestanki, opravki in učenje. Zdaj je dober čas za izmenjavo zamisli z 
drugimi in za skupinske dogovore. V kolikor se vam zdi, da nekomu do sedaj še niste uspeli 
predstaviti svojega pogleda, ga povabite na srečanje in mu to razložite. Čas je ugoden tudi za 
zamenjavo službe, povezane s prodajo, gibanjem, poučevanjem ali podobnimi dejavnostmi.  
 
 
9. 5. 2020      10:49    (8. 5. 2020 do 10. 5. 2020)    Merkur konjunkcija Pluton                                                      
 
    V tem obdobju se zmorete poglobiti v še tako zahtevne miselne izzive. Je čas raziskovanja in 
osredotočenja na tisto, kar vas zanima. Želite prodreti v bistvo zadev in najti odgovore na svoja 
vprašanja, zato vas običajni odgovori ne bodo zadovoljili. Iščete vzroke. Zanimajo vas skrivnosti, 
nerešene uganke in teme, o katerih se običajno ne pogovarjate. Pri pogovoru znate biti zelo 
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vztrajni ali celo obsedeni s svojim pogledom na stvari, kar lahko popolnoma prepriča vaše 
poslušalce ali jih popolnoma odžene. Ker ste zdaj popolnoma osredotočeni na svoje mnenje, se 
zavedajte, da druge ljudi tako močno morda zanima kaj drugega. Zelo pazljivi bodite tudi v 
prometu.  
 
 
9. 5. 2020      12:06    (8. 5. 2020 do 10. 5. 2020)    Mars konjunkcija Jupiter                                                         
 
    Je odličen čas za začetek novega posla, podjetja ali kakšnega drugega novega podviga, kjer se 
zahteva fizična moč in vera v lepšo prihodnost. Spremljajo vas samozavest, energija in pogum, ki 
vam omogočijo uresničitev vaših želja in ciljev. V tem času se dobro počutite in v svet izžarevate 
optimizem, zato boste lahko k svojim aktivnostim pritegnili nekoga, ki vam lahko pomaga. V tem 
času lahko dobro zaslužite, vendar pazite, da ne boste vsega takoj potrošili.  
 
 
10. 5. 2020     11:13    (10. 5. 2020 do 11. 5. 2020)    Merkur trigon Mars                                                             
 
    Zdaj je pravi čas, da uresničite tisto, kar resnično potrebujete ali si želite. Ste ostri, jasni, odločni 
in sistematični. Zdaj ne morete le stati ob strani, pač pa morate biti vključeni v aktivnosti, o katerih 
ste morda do sedaj le razmišljali. Pripravljeni ste na izzive in miselne aktivnosti. Lahko se  lotite 
težkih problemov pri delu in jih rešite. Lahko se ukvarjate s športom ali se morda vpišete v šolo 
varne vožnje.  
 
 
10. 5. 2020     17:36    (10. 5. 2020 do 11. 5. 2020)    Merkur kvadrat Jupiter                                                         
 
    V tem času ste lahko navdušeni nad toliko stvarmi, da ne veste, česa bi se lotili. Imate polno 
zamisli in načrtov, kako bi jih uresničili. Vse se zdijo lepše in boljše od druge. Kljub vašemu 
optimizmu se lahko zgodi, da ste nekaj spregledali. Zdaj "ne preberete drobnega tiska" ali ne 
proučite vseh dejstev, kar zlahka pripelje do napake v presoji. Poudarek je na pretiravanju, 
pretiranemu optimizmu in malenkostih, ki jih zdaj ne morete opaziti. Zato bi bilo dobro končno 
odločitev odložiti, dokler vpliv ne mine.  
 
 
12. 5. 2020     12:36    (12. 5. 2020 do 13. 5. 2020)    Merkur kvadrat Uran                                                            
 
    Čas se je za vas začel vrteti z izjemno hitrostjo. Vleklo vas bo na več različnih strani naenkrat, 
zato se lahko zgodi, da boste razmetavali svoje moči, ko boste skakali od ene stvari na naslednjo. 
Pojavi se nemir, nepotrpežljivost in nepremišljene besede. V tem času zlahka podrete vse tisto, za 
kar ste si precej časa prizadevali, zato vas opozarjam, da ne nasedete provokacijam. Prav tako 
bodite izjemno pazljivi na cesti. Nevarni so vam nepotrpežljivost, naglica in precenjevanje lastnih 
moči. V kolikor se boste vplivu izognili, se lahko pojavi takšna oseba na cesti, zato bodite res 
pazljivi.  
 
 
13. 5. 2020      9:54    (12. 5. 2020 do 14. 5. 2020)    Merkur sekstil Merkur                                                           
 
    V tem obdobju vas čakajo prijetni pogovori z drugimi. Zlahka se zapletete v zanimive in koristne 
diskusije. Lažje kot običajno se zapletete v nepomembne klepete in čenče. Ste radovedni in 
nemirni, zato vam bo všeč kak krajši izlet ali obisk. Je ugoden čas za prodajo, poučevanje, 
pisanje, govor ali oglaševanje. V kolikor si želite službe na teh področjih, je zdaj ugoden čas za 
zamenjavo.  
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13. 5. 2020     20:07    (12. 5. 2020 do 14. 5. 2020)    Sonce sekstil Sonce                                                          
 
    V tem času uspevajo prijateljstva in sodelovanje z drugimi ljudmi. Sposobni ste enake mere 
dajanja kot sprejemanja, govorjenja in poslušanja. Korist boste imeli od kakršnekoli družbene ali 
skupne dejavnosti. Je primeren čas za iskanje službe ali napredovanje.  
 
 
13. 5. 2020     22:01    (13. 5. 2020 do 14. 5. 2020)    Merkur sekstil Saturn                                                           
 
    Ste resni. Sposobni ste se osredotočiti na delo, ki zahteva potrpežljivost, pozornost 
podrobnostim in natančnost. V ospredju so praktične zadeve. Je dober čas, da se naučite 
praktičnih spretnosti, opravite naporne zadeve, uredite svoje kartoteke, arhive ter poskrbite za 
posle. Želeli se boste izogniti lahkotnemu družabnemu pogovoru ali nepomembnim stvarem, ki vas 
motijo pri vašem delu. V kolikor delujete na vodilnem delovnem mestu ali na področju 
knjigovodstva, računovodstva, tehničnih dejavnosti in podobno, kjer je resnost in natančnost vrlina, 
bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
15. 5. 2020      1:33    (13. 5. 2020 do 16. 5. 2020)    Mars opozicija Uran                                                            
 
    Ste zelo drzni in pustolovskega duha. Ne prenašate zamud, prepovedi ali pri čemerkoli, kar bi 
vam onemogočalo, da bi se vedli natanko tako kot si želite. Vse, kar si zdaj želite, je svoboda in 
vztrajanje pri svojih prepričanjih. Zato se lahko zelo hitro in na prvi pogled brez razloga zapletete v 
prepire z nekom, ki vam morda želi dobro. V kolikor vas nekdo opozori na vaše brezglavo ravnanje 
in hitenje, bi mu bilo dobro prisluhniti, kajti precej verjetno je, da ima prav. Bodite previdni pri delu 
z orodjem, pri športu in v prometu.  
 
 
15. 5. 2020      2:25    (14. 5. 2020 do 16. 5. 2020)    Sonce konjunkcija Pluton                                                     
 
    V tem času pazite, da ne postanete pretirano obsedeni z nečem ali z nekom, kajti zlahka 
potonete v skrajnosti, ki vam ne morejo prinesti drugega, kot bolečino. Zdaj boste težko ohranili 
mirno kri, vendar se kljub temu poskusite izogniti manipulaciji in obsedenosti, zaradi katere bi 
lahko izgubili možnosti za uspeh v svojem življenju ali bi razočarali pomembno osebo. Ne mučite 
se s stvarmi, ki čez nekaj dni ne bodo več tako pomembne. Ko začutite napetost, jo raje sprostite v 
naravi.  
 
 
17. 5. 2020      8:55    (16. 5. 2020 do 18. 5. 2020)    Sonce trigon Mars                                                           
 
    Zdaj ste polni energije in samozaupanja, zato se lahko lotite novih projektov in izzivov. Počutite 
se smeli, drzni, neustrašni, podjetni ter manj odvisni od potrditev in odobravanja drugih ljudi. Zelo 
dobro bi bilo, da bi zavzeli trdno stališče ali opozorili nase na nek način. Čas je ugoden tudi za 
iskanje službe, v kateri se je potrebno dokazati.  
 
 
17. 5. 2020     23:06    (16. 5. 2020 do 19. 5. 2020)    Sonce kvadrat Jupiter                                                          
 
    Ste optimistični in samozavestni. Zelo verjetno vas obhaja zapravljivost in se v vas razrašča 
napetost. Lahko vas obide občutek vsemogočnosti, zaradi česar postanete manj pazljivi kot 
običajno. Lahko začutite, da v vašem življenju nič ne more iti prav posebno narobe. Če si po 
naravi preveč popuščate, pretirano zapravljate ali si dovolite pretiravanje kakršnekoli vrste, je zdaj 
čas, ko lahko vse to še presežete. Dobro bi bilo, da bi se pri tem poskusili kontrolirati, saj vas bo 
vsako pretiravanje kasneje stalo več, kot zdaj računate. Lahko se pojavi priložnost, ki veliko obeta. 
Sprejeti se jo splača le, če ste lahko zadovoljni tudi z izidom pesimistične napovedi.  
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18. 5. 2020      6:34    (17. 5. 2020 do 19. 5. 2020)    Merkur kvadrat MC                                                               
 
    V tem obdobju dosti premišljujete in govorite o svojih načrtih ter o skrbeh glede vašega dela in 
kariernih zadev. V ospredje prihaja dogovarjanje z vašimi nadrejenimi ali z vplivnimi ljudmi, ki 
lahko pretehtajo vaše delo ali predloge. Žal v tem času težko najdete naklonjenost okoli sebe, zato 
z zahtevami po napredovanju, priporočilih ali novi službi počakajte, da vpliv mine.  
 
 
18. 5. 2020     23:32    (1. 5. 2020 do 7. 6. 2020)    Uran konjunkcija Neptun                                                         
 
    V tem obdobju sta osvetljena domišljija in povečana psihična občutljivost. Vrtite se okoli stvari, 
ki so neobičajne, domišljijske ali domiselne. Pazite, da se zaradi morebitnih pritiskov ne zatečete v 
svet odvisnosti.  
 
 
19. 5. 2020      4:11    (18. 5. 2020 do 20. 5. 2020)    Merkur opozicija Luna                                                          
 
    Na površje prihajajo pomembni pogovori z ženskami ali z osebami, ki so vam (ali so bile v 
preteklosti) zelo blizu. Morda si zaželite obiskati, pisati ali telefonirati nekomu, ki ga poznate iz 
svoje preteklosti. Glavna tema je lahko povezava s koreninami in prizadevanji, da bi objektivno 
videli svojo preteklost. Zelo jasno pridejo na površje spomini in stara čustva. Ker ste zdaj precej 
občutljivi, bodite pazljivi, da predahnete, če vas obdajajo čustva ali občutki, ki vas bremenijo.  
 
 
20. 5. 2020     12:33    (19. 5. 2020 do 21. 5. 2020)    Merkur sekstil Venera                                                          
 
    V tem obdobju  ste prijateljski, ljubeči in v harmoniji. Z veseljem sodelujete z drugimi in 
pritegnete marsikateri občudujoč pogled. Prevladuje razmišljanje o ljubezni, partnerstvu ali splošno 
odnosih med ljudmi. Je dober čas za družabne dejavnosti in druženje s prijatelji. Radi preberete 
lahkoten izmišljen roman, si ogledate romantično komedijo ali preprosto preživite prijeten čas v 
družbi nekoga, ki je usklajen z vašimi sedanjimi občutki. Čas je ugoden tudi za nakup nečesa 
lepega. V kolikor želite biti uspešni na področju prodaje, poučevanja, umetnosti in podobno ali na 
tem področju iščete službo, je zdaj ugoden čas, da naredite nov korak.  
 
 
21. 5. 2020     21:57    (20. 5. 2020 do 22. 5. 2020)    Sonce kvadrat Uran                                                            
 
    V tem času se boste težko izognili vznemirjenju in nepredvidenim situacijam, kar zlahka čutite 
kot "Vse mi gre narobe. " in "Nihče me ne razume. ". Zato se lahko zalotite ob misli, kako zelo 
nepotrpežljivi ste postali in kako močno si želite, da bi nekaj premaknili na nove tirnice. V odnosih 
se lahko zgodi, da vas drugi označijo za nestabilne, nezanesljive in "čudne". Začutite lahko močno 
potrebo, da bi jim dokazali nasprotno, vendar bi to vodilo le še v večje prepade med vama, zato se 
temu raje izognite, dokler je vpliv na delu. V tem času vas lahko močno pritegne astrologija. Ne 
čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
23. 5. 2020     20:15    (22. 5. 2020 do 24. 5. 2020)    Sonce sekstil Merkur                                                           
 
    Zdaj je čas, ko se izrazite zelo jasno. Pogovori, pogajanja in raznovrstno sporazumevanje so 
prisrčni in uspešni. Pričakujete lahko hiter tempo, ki ga spremljajo številne kupčije, pisma, 
telefonski klici ali opravki, ki zahtevajo jasne misli.  
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24. 5. 2020      8:52    (23. 5. 2020 do 25. 5. 2020)    Merkur kvadrat Sonce                                                          
 
    Zdaj se nenehno nekaj dogaja. Lahko čutite stres in prevelike zahteve s strani drugih ljudi. Vaš 
urnik je poln opravkov, nalog, telefonskih klicev, pisem, ki zahtevajo odgovor in drugih podobnih 
opravil. Zelo verjetne so napete situacije, v katerih se ni dobro takoj odločati, saj bi se lahko 
narobe odločili. Pomembne stvari poskušajte odložiti, dokler vpliv ne mine.  
 
 
24. 5. 2020     18:40    (23. 5. 2020 do 26. 5. 2020)    Mars sekstil Neptun                                                            
 
    Počutili se boste, kot da ste brez energije, vendar vas v tem času to ne bo dosti obremenilo. 
Najbolje bi bilo, če bi si zdaj lahko privoščili brezdelje ali počitnice ob morju. V kolikor to ni 
mogoče, bo zadostovalo nekaj ur počitka in sprostitve v samoti. Zdaj bi lahko pomagali nekomu, ki 
je v stiski. Napolnilo vas bo z novim optimizmom, dobrim občutkom in zavedanjem, da ste naredili 
nekaj zelo pomembnega zanj in zase. Če ste umetnik, je to čas navdiha, skratka zelo ploden čas.  
 
 
24. 5. 2020     22:22    (23. 5. 2020 do 25. 5. 2020)    Sonce sekstil Saturn                                                           
 
    Imate zelo dobro sposobnost koncentracije. Z lahkoto se osredotočite na delo, se lotite 
podrobnosti, skrbi za praktične zadeve ter poskrbite za večjo stabilnost in varnost v življenju. Bilo 
bi koristno, da bi se posvetovali s strokovnjaki glede vlaganj in dolgoročnih načrtov ter uredili svoje 
zadeve. Zdaj je zelo pomembno, da odstranite vse, kar je odvečno, neučinkovito in neuspešno.  
 
 
26. 5. 2020     23:19    (26. 5. 2020 do 27. 5. 2020)    Merkur trigon Jupiter                                                            
 
    Zdaj je dober čas za potovanja, zlasti v kraje, kjer niste bili še nikoli prej ali v kraje, kjer boste 
lahko spoznali nove zamisli, nove kulture in nove poglede na svet. Zelo ugoden čas je za vpis v 
tečaj ali študij ter za prebiranje mnogih knjig. Zdaj ste sposobni razumeti veliko več kot običajno. 
Znanje lahko dobesedno posrkate vase. V tem času se ne skrivajte med štirimi stenami. V kolikor 
delujete na področju prava, prodaje, zunanje trgovine, poučevanja, transporta, prevajalstva ali 
podobnih dejavnosti, bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
28. 5. 2020     23:38    (15. 4. 2020 do 13. 6. 2020)    Jupiter konjunkcija Mars                                                      
 
    V tem obdobju imate veliko energije, življenjske moči, ste vitalni, žilavi, odporni, vzdržljivi in 
vztrajni. Počutite se odločni, podjetni, navdušeni in se z veseljem lotite novih izzivov. Spremlja vas 
pozitiven "lahko naredim". To vam omogoča, da dokončate veliko več, kot ste običajno sposobni 
narediti. Zaradi vaše zvišane ravni energije, se lahko v tem obdobju odlikujete v športu. Pazite le, 
da ne boste pretirali, kajti zdaj so možne poškodbe.  
 
 
29. 5. 2020      3:59    (27. 5. 2020 do 30. 5. 2020)    Venera sekstil Venera                                                          
 
    Spoznate lahko nove prijatelje, se zabavate v družbi drugih ljudi in sodelujete z različnimi ljudmi. 
Želite si ljubezni in partnerstva, za kar je zelo ugoden čas, saj lahko s svojim šarmom sežete do 
marsikoga, ki vam je bil zdaj nedosegljiv. Možni so materialni dobitki. Uspešni ste lahko na 
področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor razmišljate o zamenjavi službe na 
teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak.  
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29. 5. 2020     17:19    (28. 5. 2020 do 30. 5. 2020)    Merkur sekstil Uran                                                             
 
    V tem obdobju si želite spoznati nekaj novega. Vznemirjajo vas izvirne ideje in vse neobičajno. 
Iskali boste ljudi, ki vam lahko ponudijo drugačen pogled na stvari. Glavne teme so raziskovanje, 
izumiteljstvo, domiselnost in spontanost. Ne čudite se, če vas zdaj pritegne astrologija in želja po 
vpisu v astrološko šolo. Čas podpira predvsem informatike, računalničarje, znanstvenike, 
astrologe in podobne poklice. Če delujete na katerem od omenjenih področij, je pravi čas za dobro 
promocijo, prodajo, izdajo knjige ali za zamenjavo službe.  
 
 
29. 5. 2020     21:17    (10. 2. 2020 do 16. 7. 2020)    Pluton trigon Pluton                                                             
 
    V tem obdobju postopno dozorevate. Postajate bolj usklajeni s svojimi notranjimi potrebami in 
stremljenji. Pripravljeni ste na spremembe, ki vam omogočijo, da več časa posvetite stvarem, v 
katerih resnično uživate in vas nagonsko privlačijo. Manj se ukvarjate z zemeljskimi cilji, kot je 
potreba po varnosti. Raje raziskujete dimenzije, za katere ste do sedaj le slutili, da obstajajo v vas.  
 
 
30. 5. 2020      9:54    (28. 5. 2020 do 31. 5. 2020)    Mars trigon Ascendent                                                          
 
    Drugim se zdite smeli, podjetni, jasni in samozavestni. Še bolj pomembno je, da se tako tudi 
sami počutite. Ne zanima vas, kaj si drugi mislijo. Zdaj je najpomembnejše vaše mnenje o sebi. 
Lahko si priznate uspešno opravljene naloge. Ste zdravi, vitalni in polni življenjskih moči. Svojo 
energijo lahko usmerite v fizično aktivnost, šport ali iskanje službe, v kateri se zahteva dobra 
psihofizična kondicija.  
 
 
31. 5. 2020      4:30    (30. 5. 2020 do 1. 6. 2020)    Merkur kvadrat Merkur                                                           
 
    Vaše misli so zdaj hitre, vendar ostre kot nož. Druge zelo hitro lahko izzovete ali z besedami 
prizadenete, zato se raje ustavite in "dajte jezik za zobe", kot bi si naredili škodo v odnosih. Pri 
sprejemu pomembnih odločitev si vzemite nekaj časa za razmislek, če je le mogoče, saj bi se zdaj 
lahko napačno odločili. V kolikor je mogoče, počakajte s telefonskimi klici, pomembnimi sporočili in 
srečanji dokler vpliv ne mine.  
 
 
1. 6. 2020       1:26    (31. 5. 2020 do 2. 6. 2020)    Merkur kvadrat Saturn                                                             
 
    V tem obdobju so lahko vaše misli mračne, otožne, žalostne in pesimistične. Vidite odvečne 
stvari, pomanjkljivosti, neumnosti in nepraktičnost. Le s težavo se sporazumevate ter naletite na 
odpor pri drugih ljudeh. Zaznate veliko ovir, prepovedi, zadržkov in problemov. Čutite, da vas in 
vaših idej drugi ne sprejemajo kot si želite. V tem času vas lahko odgovori razočarajo. Pojavi se 
lahko občutek, da se srečate le z negativnimi odzivi. V kolikor si lahko privoščite, preživite zdaj čim 
več časa sami. Zadeve boste bolj uspešno uredili, ko bo vpliv mimo.  
 
 
1. 6. 2020       4:58    (30. 5. 2020 do 2. 6. 2020)    Mars konjunkcija MC                                                              
 
    Želite si vodilne vloge, priznanja za dobro opravljeno delo in popoln nadzor nad tem, kar 
počnete v svojem poklicu in v zasebnem življenju. Ste zelo tekmovalni in pripravljeni narediti vse, 
kar je potrebno, da dosežete zastavljene cilje. Neuspeh za vas ni opcija. Zmagali boste, pa naj 
stane, kolikor hoče. Je res tako pomembna zmaga, da bi zanjo žrtvovali tudi kaj takega, kar imate 
radi? 
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2. 6. 2020       6:09    (31. 5. 2020 do 3. 6. 2020)    Venera opozicija Luna                                                            
 
    Napočil je čas, ko preverite svoje odnose in potrebe s prijatelji, z mamo ali ženskami splošno. 
Zdaj lahko cenite in potrebujete njihovo ljubezen ter podporo. Ste ljubeči, nežni, ljubeznivi in 
prisrčni. V kolikor zdaj začnete ljubezenski odnos ali ste v zvezi z nekom, poskrbite, da s 
partnerjem ne boste ravnali kot z "otrokom". V tem času lahko privrejo na plan močna čustva, ki jih 
je težko kontrolirati. V kolikor bi bila negativna, poskrbite, da ne boste rušili odnosa. Vpliv bo kmalu 
mimo.  
 
 
2. 6. 2020      22:42    (1. 6. 2020 do 3. 6. 2020)    Sonce kvadrat MC                                                               
 
    V tem obdobju se križajo vaši cilji z nameni tistih ljudi v vaši okolici, ki so vam sposobni 
pomagati. Nikar ne nastopajte preveč odločno in ne pozabite, da imajo tudi drugi ljudje svoje 
potrebe. Vodi vas močna energija, skoraj obsedenost, da bi dosegli svoje cilje. Nikar ne 
pretiravajte in ne bodite vsiljivi, kajti to se vam lahko maščuje. Potrebujete prijatelje in podpornike, 
ne sovražnikov. Podobno bodite strpni tudi do partnerja.  
 
 
3. 6. 2020      18:16    (2. 6. 2020 do 5. 6. 2020)    Mars kvadrat Luna                                                              
 
    Ste precej razdražljivi in občutljivi. Pojavi se lahko slaba volja in izbruhi jeze zaradi malenkosti, 
zaradi katerih se resnično ne splača jeziti. Druge ljudi zlahka prizadenete. Zaradi nepotrpežljivosti 
in naglice se lahko zgodi kakšna nesreča ali poškodba, zato energijo raje usmerite v kaj 
koristnega, kot je fizično delo ali šport. Pri tem pa ne pretiravajte, da se izognete poškodbam.  
 
 
4. 6. 2020      11:49    (3. 6. 2020 do 5. 6. 2020)    Merkur sekstil Neptun                                                              
 
    V tem obdobju se težko osredotočate na realni svet, ki je vpet le v materialne okvire. Bolj vas 
zanima svet domišljije, izmišljotin, zabave ali umetnosti. Uživali bi ob ogledu filma ali ob poskusu, 
da zanj kar sami napišete scenarij. Psihično ste zelo občutljivi in zelo dovzetni za vplive iz okolja, 
bolj kot običajno, zato bodite pozorni s kom se zdaj družite. Imate močno intuicijo, ki vas vleče v 
notranji svet. Ustvarjajte, če si to le lahko privoščite. Vsekakor ne spreglejte obveznosti, ki vas 
čakajo v "realnem svetu".  
 
 
4. 6. 2020      17:04    (3. 6. 2020 do 5. 6. 2020)    Sonce opozicija Luna                                                           
 
    V ospredje prihajajo vaši občutki, čustvene potrebe, želja po bližini ter občutek pripadnosti. Več 
pozornosti posvečate svojemu domu, osebnim odnosom in notranjemu življenju. Na dan zlahka 
privrejo tisti problemi, ki ste se jih izogibali. Nikar ne zamerite ljudem okoli sebe, saj se lahko vse 
uredi, ko vpliv mine.  
 
 
4. 6. 2020      22:41    (3. 6. 2020 do 6. 6. 2020)    Venera kvadrat MC                                                                 
 
    Vaša energija je zdaj usmerjena nase in v željo po harmoničnem partnerskem odnosu. V kolikor 
ste samski, se boste najverjetneje ozirali za nekom, ki bi lahko postal vaša druga polovica. Želite si 
družbe prijaznih in ljubeznivih ljudi. Malo manj pa vas zanimajo poklicni cilji in pretirano garanje. 
Zdaj bi bilo sicer dobro, da čim bolj uživate v življenju, vendar ne pozabite, da morate ob tem 
opraviti tudi vse tisto, kar vas bo počakalo.  
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7. 6. 2020       6:46    (6. 6. 2020 do 8. 6. 2020)    Sonce sekstil Venera                                                            
 
    V odnosih ste zdaj posebno ljubeznivi, srečni in prijateljski. Lahko se zgodi, da vam prijatelj 
ponudi priložnost, s katero lahko pridobite družbeno ali materialno korist. Je dober čas za 
ljubezen, zabavo, druženje in druge prijetne dejavnosti.  
 
 
9. 6. 2020       1:50    (7. 6. 2020 do 10. 6. 2020)    Merkur konjunkcija Ascendent                                                 
 
    Napočil je blagodejen čas za prodajo, učenje, javne govore, pogajanja ter druga prizadevanja, ki 
vključujejo podajanje informacij drugim ljudem. Zdaj ste jasni, se dobro izrazite in sporazumevate. 
V kolikor si želite zamenjati službo, povezano s temi področji, je zdaj pravi čas za zamenjavo.  
 
 
11. 6. 2020      1:18    (9. 6. 2020 do 13. 6. 2020)    Merkur trigon MC                                                               
 
    V tem obdobju bi bilo za vas blagodejno, če bi dobro premislili o svojem preteklem delu, 
organizaciji le-tega in splošno o vaših poklicnih ciljih. V tem času bi morali sprejeti dobre odločitve. 
Koristno je tudi zbiranje informacij, ki se tičejo vaše kariere in dolgoročnih ciljev. V kolikor si želite 
zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
14. 6. 2020      2:33    (13. 6. 2020 do 15. 6. 2020)    Sonce kvadrat Sonce                                                           
 
    Trenutno čutite ovire. Odpor in izzivi s strani drugih ljudi ali okoliščin vam dajo slutiti, da zdaj ni 
pravi čas za močno uveljavljanje vaše volje in želja, saj bi se zelo verjetno vse skupaj končalo s 
prepiri in nesoglasji. Posebno napeti bodo odnosi z moškimi in uspešnimi ljudmi. Zdaj ni primeren 
čas za prepire z vodilnimi ali za iskanje službe.  
 
 
17. 6. 2020     14:51    (16. 6. 2020 do 19. 6. 2020)    Mars konjunkcija Sonce                                                       
 
    V tem času ste polni energije. Ste živahni, energični, prodorni, učinkoviti in podjetni. Bolj ste 
drzni kot običajno, zato lahko uspete pri nečem, česar ste se do sedaj morda bali ali zaključite 
tisto, česar ste se morda v preteklosti ustrašili. V kolikor boste zdaj naleteli na ovire, se lahko v vas 
prebudi jeza, celo bes. Nikar na silo ne poskušajte dokazati svojega prav, ker lahko "pohodite" 
ljudi okoli sebe in sejete zamere. Čas je ugoden za zamenjavo službe, zlasti na področjih, ki 
zahtevajo dosti fizične aktivnosti ali moči.  
 
 
18. 6. 2020      6:29    (17. 6. 2020 do 19. 6. 2020)    Sonce trigon Jupiter                                                            
 
    Zdaj je čas za sprostitveno rekreacijo, osvežitev, pomladitev in za stvari, v katerih resnično 
uživate. Prevladujeta dober humor in optimizem. Svoje življenje ste sposobni videti iz širšega 
gledišča. Zdaj je primeren čas, da pristopite k nekomu, ki je v primernem položaju, da od njega 
prejmete duhovno, miselno ali materialno podporo. Je odličen čas za zamenjavo zaposlitve, za 
višji zaslužek in realizacijo vaših ciljev.  
 
 
19. 6. 2020     13:04    (17. 6. 2020 do 21. 6. 2020)    Mars sekstil Pluton                                                             
 
    Dobro bi bilo, da bi zdaj natančno pregledali in premislili o bistvenih življenjskih dosežkih in 
ciljih. Predvsem se vprašajte in ocenite "kje ste", "kam greste" in "zakaj bi nekaj naredili". Če imate 
pred seboj jasen cilj, lahko v tem obdobju naredite izjemen napredek, ki vam bo v prihodnosti 
prinesel velike koristi. Lahko se pojavi priložnost, da delate tisto, kar si resnično želite početi.  
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22. 6. 2020      6:07    (21. 6. 2020 do 23. 6. 2020)    Sonce sekstil Uran                                                           
 
    V tem času lahko uživate v življenju, pri čemer nič kaj dosti ne razmišljate, pač pa se prepustite 
instinktivnemu delovanju. Ne prenesete strogo načrtovanega urnika, niti vnaprej pripravljenega 
poteka, kaj naj bi se zgodilo. Potrebujete več svobode in možnosti, da uporabite intuicijo ter 
prebliske. Uživate v hitrem ritmu in nepredvidljivem, a zanimivem času. V tem času vas lahko 
močno pritegne astrologija. Ne čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
23. 6. 2020      1:04    (21. 6. 2020 do 24. 6. 2020)    Mars sekstil Mars                                                            
 
    Ste močni, odločni, imate močno voljo in dovolj energije, da zdaj izpeljete tisto, kar si že nekaj 
časa želite ali pri čemer vam ni šlo do sedaj najbolje. Ne odlašajte, kajti samo začeti morate, pa 
vam bo uspelo. V tem času si lahko obetate celo nekaj podpore s strani drugih ljudi, če jo 
potrebujete. Zlasti je čas ugoden za šport in vse dejavnosti, ki zahtevajo fizično moč. V kolikor si 
želite službe na tem področju, je ugoden čas za zamenjavo.  
 
 
24. 6. 2020      4:46    (23. 6. 2020 do 25. 6. 2020)    Sonce kvadrat Merkur                                                          
 
    Na urniku so hitri koraki, veliko sporočil, telefonskih klicev, opravkov, nalog, sestankov ali 
diskusij. Lahko ste miselno nemirni, nepotrpežljivi in tako zelo ostri, da se znajdete v nasprotju s 
svojimi lastnimi idejami. Lahko se pojavi situacija, ki zahteva, da spregovorite, kar mislite, se 
odločite ali jasno izrazite svoje osebno mnenje o neki zadevi. Ni se dobro odločati, če stvari ne 
tečejo, kot si želite.  
 
 
24. 6. 2020     22:13    (15. 6. 2020 do 3. 7. 2020)    Jupiter trigon Pluton                                                              
 
    V tem obdobju ste samozavestni, optimistični, podjetni in družabni. Je odličen čas za širitev 
posla in poklicnih prizadevanj. V poslu, v katerem delujete, boste zdaj veliko lažje pridobili nove 
stranke, razvili nove proizvode ter dobili povečan vpliv in priznanje. Vse to pa bo ugodno vplivalo 
na vašo finančno in materialno stanje.  
 
 
25. 6. 2020      7:05    (24. 6. 2020 do 26. 6. 2020)    Sonce kvadrat Saturn                                                           
 
    Nič ni čudno, če se zdaj počutite izigrani ali razočarani. Zgleda lahko, da vaše želje ali napori 
delajo proti vam. V najboljšem primeru se izpolnijo z zamudo. Zlasti naporni znajo biti odnosi z 
moškimi in vplivnimi ljudmi. V tem obdobju bolj dvomite vase kot običajno. Ste žalostni, otožni in 
samokritični. Je dober čas, da pazljivo premotrite svoje življenje, preverite, kako se omejujete, 
zadržujete in določite svoje naslednje korake. Nikakor ne poskušajte napredovati v svojih ciljih v 
tem času in "ne ženite si k srcu" zaradi težkih izkušenj. Tudi za vas bo ponovno posijalo sonce.  
 
 
25. 6. 2020     15:37    (23. 6. 2020 do 27. 6. 2020)    Merkur trigon MC                                                               
 
Ta astrološki vpliv (Merkur trigon MC) se pojavi tudi 11. 6. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
27. 6. 2020     21:54    (26. 6. 2020 do 29. 6. 2020)    Merkur konjunkcija Ascendent                                             
 
Ta astrološki vpliv (Merkur konjunkcija Ascendent)se pojavi tudi 9. 6. 2020 (najmočnejši vpliv). 
Prosim, preverite ta datum.  
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29. 6. 2020      3:45    (28. 6. 2020 do 30. 6. 2020)    Sonce sekstil Neptun                                                           
 
    V tem obdobju nimate toliko energije in moči kot običajno. Postanete manj praktični in vas manj 
zanimajo "zemeljske" zadeve, zato se nima smisla truditi za uresničenje velikih ciljev v tem času. 
Nasprotno pa ste lahko uspešni na področju umetnosti, glasbe, plesa ali mistike, za kar bi bilo 
dobro vpliv izkoristiti. Začutite se lahko kot nedisciplinirani, brezbrižni, počasni in kot da zapravljate 
svoj čas in energijo. Poskusite delovati v pozitivni smeri.  
 
 
3. 7. 2020       2:42    (2. 7. 2020 do 4. 7. 2020)    Sonce konjunkcija Ascendent                                                    
 
    Zdaj je čas, ko sijete. Imate dovolj energije, samozavesti in lahko naredite močan vtis na druge 
ljudi. Če želite menjati službo, je zelo dober čas, da greste na pogovor za novo službo, na 
srečanje na javnem mestu ali preprosto odidete med ljudi, kjer vas drugi lahko vidijo. Zdaj boste 
veliko bolj opaženi kot običajno. Je dober čas za začetek nečesa novega, za nov odnos, posel, 
službo ali projekt.  
 
 
3. 7. 2020       7:52    (1. 7. 2020 do 5. 7. 2020)    Mars konjunkcija Merkur                                                            
 
    Ste tekmovalni in na trenutke precej agresivni. V kolikor niste polno zaposleni, se vas lahko hitro 
poloti nemir. Tako zelo ste neposredni, da obstaja velika nevarnost, da bi nekoga lahko s svojimi 
besedami ali dejanji močno prizadeli, zato se raje umaknite pred ljudmi ali utihnite, če začutite, da 
se boste sprli. Hkrati imate precej nabrušene misli, s katerimi lahko rešite marsikatero uganko ali 
miselno oviro, zato bi bilo dobro, da bi energijo usmerili v koristno premišljevanje. Pazite v 
prometu! 
 
 
4. 7. 2020       8:44    (3. 7. 2020 do 5. 7. 2020)    Sonce trigon MC                                                             
 
    V tem obdobju ste lahko uspešni in zlahka dosegate svoje poklicne cilje. V kolikor potrebujete 
pomoč, se obrnite na pomembne ljudi, ki imajo vpliv, da vam lahko pomagajo uresničiti vaše sanje. 
V kolikor si želite zamenjavo poklicne poti, je zdaj ugoden čas, da stopite do pomembne osebe in ji 
predstavite svoje znanje, spretnosti ter voljo do dela.  
 
 
4. 7. 2020       8:54    (2. 7. 2020 do 6. 7. 2020)    Merkur sekstil Neptun                                                              
 
Ta astrološki vpliv (Merkur sekstil Neptun) se pojavi tudi 4. 6. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
5. 7. 2020       2:39    (3. 7. 2020 do 6. 7. 2020)    Mars konjunkcija Saturn                                                            
 
    Zdaj je čas, ko se lahko zanesete le nase in na svoje sposobnosti. Zberite svoje razpršene moči 
in se osredotočite na svoje delo. V tem času lahko naletite na številne ovire in zamude, ki vas 
bodo ovirale, da ne boste dokončali, kar ste si zastavili ali ne boste naredili stvari tako hitro, kot si 
želite. Čeprav se lahko zgodi, da boste razočarani nad omejitvami, ki vas bodo pričakale, bodite 
vztrajni in potrpežljivo opravite, kar se od vas zahteva. Nagrada bo prišla kasneje, ko boste že 
pozabili na ta vpliv.  
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5. 7. 2020       3:49    (26. 6. 2020 do 13. 7. 2020)    Jupiter sekstil Sonce                                                            
 
    V tem obdobju si lahko obetate ravnotežje in prijetne okoliščine, v katerih lahko uživate na 
polno. Ustvarjate prijetne odnose z drugimi ljudmi in se dosti zabavate. Čas je zelo ugoden za 
poslovne dogovore in partnerstva, saj boste z njimi pridobili podporo. Ti stiki vam lahko odprejo 
mnoga vrata, ki so bila za vas do sedaj zaprta. Je zelo dober čas za sodelovanje z drugimi. 
Nepričakovano lahko prejmete darilo ali ponudbo. Je čas uspeha, zadovoljstva, novih finančnih in 
poslovnih možnosti ter možnosti za zamenjavo zaposlitve, če si tega resnično želite.  
 
 
8. 7. 2020      17:13    (7. 7. 2020 do 9. 7. 2020)    Sonce kvadrat Venera                                                             
 
    Zdaj vas spremlja zelo močna želja po ljubezni, nežnosti, ljubeznivosti, lepoti in uživanju. Veliko 
lažje kot običajno delujete v skladu s svojim občutki in ustvarjalnimi nagibi. Če niste zadovoljni z 
nekim delom svojega osebnega življenja, se lahko v času, ko so dejavni ti vplivi, pojavijo 
nesporazumi in napetosti v tesnih odnosih. Pazite, da se ne boste sprli s tistimi, ki jih imate najraje.  
 
 
15. 7. 2020     13:23    (14. 7. 2020 do 16. 7. 2020)    Sonce trigon Sonce                                                          
 
    V tem času prevladujeta samozaupanje in notranja harmonija. Pri svojih ustvarjalnih projektih se 
lahko premaknete naprej. Vaši napori in trud bodo dobro sprejeti. Uspešni boste pri stvareh, ki so 
pomembne za vas. Je primeren čas za iskanje službe ali napredovanje.  
 
 
16. 7. 2020     19:58    (15. 7. 2020 do 18. 7. 2020)    Venera kvadrat MC                                                              
 
Ta astrološki vpliv (Venera kvadrat MC) se pojavi tudi 4. 6. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
16. 7. 2020     20:01    (15. 7. 2020 do 17. 7. 2020)    Sonce sekstil Pluton                                                           
 
    Zdaj je pravi čas priložnosti za močne in pomembne stike z drugimi ljudmi, zlasti z ljudmi, s 
katerimi delite podobne cilje in ideale. Zelo verjetna je priložnost za vodilno vlogo. Pogoj za uspeh 
so vaše jasne misli. Morate vedeti, kaj natančno si želite, kajti zdaj ste na dobri poti, da to 
uresničite. V kolikor še niste pospravili preživetih stvari in okoliščin iz svojega življenja, boste 
najverjetneje morali naprej narediti prostor, preden boste deležni uspeha, zato zavihajte rokave. V 
kolikor imate malce težje opise v svoji rojstni karti, je lahko to težko obdobje za vas. Vsekakor pa 
vam bo kasneje, ko mine, prineslo koristi, zato zdržite morebitne pritiske.  
 
 
18. 7. 2020     11:58    (16. 7. 2020 do 20. 7. 2020)    Mars kvadrat Ascendent                                                      
 
    Ste razdražljivi, vznemirjeni, nepotrpežljivi, osorni in pripravljeni na nasprotovanje, še preden 
dobro dojamete, v čem je težava. Zlasti vas težijo družinske ali poslovne težave, ki se prenašajo 
še na odnose z vsemi drugimi ljudmi. Ker se zdaj težko sporazumete z drugimi, bi bilo dobro, če bi 
sami najprej premislili, kako boste izrazili, kar se dogaja z vami in šele nato pristopili do drugih ter 
jim to razložili. Le nikar ne potonite v tišino. Povejte, da potrebujete nekaj časa za premislek, ker 
še sami ne veste, kaj vas "muči".  
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19. 7. 2020      3:03    (18. 7. 2020 do 20. 7. 2020)    Sonce opozicija Mars                                                           
 
    Zdaj ste prepirljivi, sitni, bojeviti in nepotrpežljivi. Nesoglasja se pojavijo, ker niste pripravljeni 
spregledati niti najmanjših dražljajev. Spori z drugimi so lahko plodni, če ne boste dovolili jezi, da 
vam uide izven meja nadzora. V tem času ste tudi zelo tekmovalni. Višek energije lahko usmerite v 
šport in rekreacijo, a pri njima ne pretirajte, da se izognete poškodbam.  
 
 
19. 7. 2020     10:27    (17. 7. 2020 do 20. 7. 2020)    Venera opozicija Luna                                                         
 
    Napočil je čas, ko preverite svoje odnose in potrebe s prijatelji, z mamo ali ženskami splošno. 
Zdaj lahko cenite in potrebujete njihovo ljubezen ter podporo. Ste ljubeči, nežni, ljubeznivi in 
prisrčni. V kolikor zdaj začnete ljubezenski odnos ali ste v zvezi z nekom, poskrbite, da s 
partnerjem ne boste ravnali kot z "otrokom". V tem času lahko privrejo na plan močna čustva, ki jih 
je težko kontrolirati. V kolikor bi bila negativna, poskrbite, da ne boste rušili odnosa. Vpliv bo kmalu 
mimo.  
 
 
19. 7. 2020     15:07    (17. 7. 2020 do 20. 7. 2020)    Merkur sekstil Neptun                                                          
 
Ta astrološki vpliv (Merkur sekstil Neptun) se pojavi tudi 4. 7. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
22. 7. 2020     22:35    (21. 7. 2020 do 24. 7. 2020)    Venera sekstil Venera                                                         
 
    Spoznate lahko nove prijatelje, se zabavate v družbi drugih ljudi in sodelujete z različnimi ljudmi. 
Želite si ljubezni in partnerstva, za kar je zelo ugoden čas, saj lahko s svojim šarmom sežete do 
marsikoga, ki vam je bil zdaj nedosegljiv. Možni so materialni dobitki. Uspešni ste lahko na 
področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor razmišljate o zamenjavi službe na 
teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak.  
 
 
24. 7. 2020      0:48    (22. 7. 2020 do 25. 7. 2020)    Merkur konjunkcija Ascendent                                              
 
Ta astrološki vpliv (Merkur konjunkcija Ascendent)se pojavi tudi 27. 6. 2020 (najmočnejši vpliv). 
Prosim, preverite ta datum.  
 
 
24. 7. 2020      3:28    (22. 7. 2020 do 26. 7. 2020)    Mars trigon Luna                                                            
 
   V tem času vas vodijo močni občutki, čustva in strasti. Pred delovanjem nič kaj dosti ne 
razmišljate, pač pa se lotite zadev, kot vam velevajo instinkti. Ste zelo strastni, hkrati pa 
pripravljeni pomagati nekomu, ki vas lepo prosi za pomoč. V kolikor imate partnerja, bi bilo 
blagodejno, da se mu posvetite in svojo strast izživite v njegovem objemu. Čas je ugoden tudi za 
hišna opravila in delo okoli hiše. Uživali bi tudi na kakšnem ognjevitem koncertu ali ob  ogledu 
dobre tekme.  
 
 
25. 7. 2020      2:54    (24. 7. 2020 do 26. 7. 2020)    Merkur trigon MC                                                               
 
Ta astrološki vpliv (Merkur trigon MC) se pojavi tudi 25. 6. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
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25. 7. 2020     10:00    (11. 6. 2020 do 25. 9.  2020)    Pluton sekstil Sonce                                                           
 
    V tem obdobju lahko temeljito spremenite osebne navade. Ste močni in odločeni, narediti 
spremembo. Spremlja vas pogum, da se osredotočite na bistvo kakršnegakoli problema. S hitrimi 
rešitvami zdaj ne morete biti zadovoljni, zato se poglobite v vse, kar počnete, saj želite in lahko 
naredite korenite spremembe.  
 
 
25. 7. 2020     15:35    (24. 7. 2020 do 26. 7. 2020)    Sonce trigon Merkur                                                           
 
    Če ste pisatelj, učitelj, študent ali vključeni v kakršnokoli miselno delo, je to zelo pozitiven čas za 
vas. Na dan privre obilo idej. Svoje misli izrazite lažje kot običajno. Je dober čas za nakup, 
prodajo, pogajanja in raznovrstno sporazumevanje.  
 
 
26. 7. 2020     17:52    (25. 7. 2020 do 27. 7. 2020)    Sonce trigon Saturn                                                            
 
    V tem obdobju se zlahka osredotočite na svoje delo, izločite vse, kar je odvečno ali vas moti pri 
tem, kar morate narediti. Premorete dovolj samokontrole in discipline, da se lahko lotite nalog, ki 
se jih že nekaj časa izogibate. Želite, da zadeve uredite in ste bolj potrpežljivi do utrudljivih ter 
dolgočasnih nalog kot običajno. Je dober čas, da se lotite "zemeljskih" opravkov in praktičnega 
dela. Cilje, ki si jih postavite zdaj, bi morali z lahkoto doseči.  
 
 
28. 7. 2020      8:52    (27. 7. 2020 do 29. 7. 2020)    Merkur kvadrat Venera                                                         
 
    V tem obdobju se zelo verjetno počutite bolj zaskrbljeni, nesrečni ali obupani kot običajno. 
Poskušajte se izogniti resnim diskusijam, sporom ali nesoglasjem z drugimi ljudmi. Težko se 
osredotočite na miselno delo in se težko koncentrirate. Hkrati se lahko pojavljajo težave v ljubezni 
ali partnerstvu, ki se vam zdaj zdijo nerešljive. Lahko celo so. Kljub temu se poskušajte izogniti 
prepirom in obtoževanju, da se izognete neprijetnim posledicam. Raje urejajte zadeve, ko vas 
bodo planeti podpirali pri razrešitvi. Podobno se vam lahko dogaja tudi na poklicnem in delovnem 
področju.  
 
 
29. 7. 2020      6:49    (27. 7. 2020 do 31. 7. 2020)    Mars konjunkcija Venera                                                      
 
    V tem času ste romantični in seksualno zelo privlačni. Težko boste zdaj poslušali razum, kajti 
vodijo vas strasti. Želite si ljubezni, romantike in seksualne izpolnjenosti. Pritegnite v svojo igro tudi 
partnerja, če ga imate. V kolikor ste samski, boste v tem času manj zadržani in boste hitreje 
pristopili k nekomu, ki vas privlači. Pri tem le uporabite tudi nekaj diplomacije in dajte osebi 
občutek, da vam je všeč in ni le vaš seksualni objekt.  
 
 
30. 7. 2020     14:19    (29. 7. 2020 do 31. 7. 2020)    Sonce kvadrat Neptun                                                         
 
    V tem obdobju se pojavijo zmeda, nesposobnost, da se osredotočite na "zemeljske" naloge, 
slabo razumevanje, problemi v sporazumevanju z drugimi ljudmi in želja, da se izognete resničnim 
odgovornostim ter izzivom. Zdaj ste bolj občutljivi, dovzetni, sanjaški ali zanesenjaški. Ker stvari 
zdaj ne morete popolnoma jasno oceniti, bi bilo dobro, da bi si vzeli dodaten dan ali več za 
premislek, preden se odločite sprejeti nove naloge.  
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31. 7. 2020      5:39    (30. 7. 2020 do 1. 8. 2020)    Venera kvadrat Sonce                                                            
 
    V tem obdobju si želite uživati. Ste lahkotni in naklonjeni drugim ljudem. Želite si ljubezni in 
vdanosti, kar lahko zmoti vaše delo. V situacijah, v katerih morate delovati samozavestno, 
nepopustljivo in sebi v prid, lahko prihaja do nesporazumov in težav, čeprav si želite miru in 
sprave. V odnosih z drugimi ljudmi bodite pozorni na kakršno koli vrsto egoizma ali manipulacije. 
Če jo boste spregledali, se vam zna zgoditi, da boste razočarani kasneje, ko vpliv že preide.  
 
 
1. 8. 2020      13:11    (31. 7. 2020 do 2. 8. 2020)    Merkur trigon Sonce                                                            
 
    V tem obdobju se izrazite povsem jasno. Je dober čas, da sprejmete odločitev, dogovor, se 
pogajate, izmenjate svoje poglede z drugimi ljudmi ali predstavite svoje poglede in želje. Če 
delujete v poslu, ki je povezan s prodajo, z besedami, idejami ali sporazumevanjem, je lahko zelo 
ploden čas za vas. Obdaja vas obilica idej. Je čas, ko znate dobro predstaviti svoje zamisli. Čas je 
ugoden tudi za zamenjavo službe, povezane s prodajo, gibanjem, poučevanjem ali podobnimi 
dejavnostmi.  
 
 
2. 8. 2020       6:08    (1. 8. 2020 do 3. 8. 2020)    Merkur sekstil Pluton                                                              
 
    V tem obdobju vas močno privlačijo skrivnosti. Najbolj vas zanimajo nerešeni problemi in stvari, 
ki so "skrite izza scene". Lahko postanete obsedeni z odkrivanjem odgovorov na vprašanja, ki jih 
morda niti sami še ne znate zastaviti. Zatopite se v raziskovanje in razmišljate, vse dokler ne 
odkrijete resnice. V ospredje prihaja zanimanje za psihologijo ali za skrivnosti drugih ljudi. Uživate 
v detektivskih zgodbah, v zgodbah o skrivnostih in nadnaravnih pojavih. Pazite, da se ob svojih 
eksperimentih ne spremenite v nekoga, ki poskuša psihično nadvladati druge.  
 
 
3. 8. 2020      11:38    (2. 8. 2020 do 4. 8. 2020)    Merkur opozicija Mars                                                             
 
    V tem obdobju ste zelo vročekrvni. Delujete brez tehtnega premisleka, morda govorite prehitro 
ali ste pretirano ukazovalni. Prerekate z ljudmi, ki se ne strinjajo z vami ali po vašem mnenju ne 
reagirajo dovolj hitro. Vsekakor pazite, da ne boste zdaj podrli uresničevanja svojih ciljev, za 
katere si že dlje časa prizadevate. Bolje bi se bilo usmeriti v šport in rekreacijo ali zakopati v delo. 
Pri tem pa pazite, da ne pretirate in se tako izognete poškodbam. Podobno velja tudi v prometu.  
 
 
4. 8. 2020      20:14    (3. 8. 2020 do 5. 8. 2020)    Venera trigon Jupiter                                                              
 
    To obdobje označujeta blagostanje in zadovoljstvo. Počutite se sproščeni in brezskrbni. Je 
odličen čas za počitnice. Negativni so lenoba, popuščanje sebi in pričakovanje, da bo brez napora 
vse delovalo pozitivno za vas. Nekaj časa morda v resnici tudi bo. Čutite, da ste zelo srečni in 
lahko se zgodi, da boste pretirano zapravljivi z denarjem. Možne so materialne koristi, ampak 
zavedajte se nevarnosti, da ste lahko v tem času tudi pretirano velikodušni, kar boste morali 
plačati, ko vpliv mine. V kolikor delujete na umetniškem področju, bi lahko bil to zelo ugoden čas 
za vas. Zdaj bi lahko prodali kakšno svoje delo po zelo visoki ceni ali jih prodali več kot običajno. 
Pritegne vas zanimiv, optimističen in bogat partner.  
 
 
6. 8. 2020      13:12    (5. 8. 2020 do 7. 8. 2020)    Sonce trigon Luna                                                           
 
    To je čas, ko uživate v čustvenem zadovoljstvu in harmoničnem domačem življenju. Zelo gladko 
potekajo odnosi z ženskami. Če imate vzpostavljene dobre čustvene temelje v svojem življenju, 
boste imeli korist od njih. Če ne, je to dober čas, da se začnete povezovati z ljudmi in odkrijete, kaj 
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vam prinaša resnično čustveno izpolnitev. V kolikor se morate ali želite z nečem predstaviti 
javnosti, je to ugoden čas za nastop.  
 
 
6. 8. 2020      18:40    (6. 8. 2020 do 7. 8. 2020)    Merkur trigon Merkur                                                              
 
    V tem obdobju si lahko obetate plodne pogovore, dogovore ter izmenjavo pomembnih načrtov z 
drugimi ljudmi. Zelo dobro lahko razumete druge in jim tudi predstavite svoj pogled na zadevo. Je 
ugoden čas za prodajo, poučevanje, pisanje, govor ali oglaševanje. V kolikor si želite službe na 
teh področjih, je zdaj ugoden čas za zamenjavo.  
 
 
7. 8. 2020       7:26    (6. 8. 2020 do 8. 8. 2020)    Merkur trigon Saturn                                                              
 
    Izkoristite ta čas za dolgoročno načrtovanje, za razmislek o finančni in drugi varnosti v 
prihodnosti ter izdelajte strategije, s katerimi želite doseči svoje srčne želje. Zdaj ste sposobni tiho 
proučevati zadeve, se osredotočiti na zapleteno miselno delo in dolgoročnega vpogleda v 
prihodnost. Je dober čas, da organizirate svoje zadeve in poiščete strokoven nasvet o svojih 
skrbeh. V kolikor delujete na vodilnem delovnem mestu ali na področju knjigovodstva, 
računovodstva, tehničnih dejavnosti in podobno, kjer je resnost in natančnost vrlina, bi morali biti 
zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
9. 8. 2020       1:00    (7. 8. 2020 do 10. 8. 2020)    Venera sekstil Uran                                                             
 
    Zdaj se lažje sprostite in ste bolj "divji". Radi plešete ali počnete nekaj, česar običajno ne 
počnete pogosto. Zaradi igrivosti in občutka, da znate "živeti vsak trenutek", lahko pritegnete 
pogled nekoga, ki vas do sedaj ni opazil. Vedite pa, da je vpliv namenjen flirtu in nepričakovani 
romantiki, ne pa dolgotrajnim in stabilnim odnosom. Če ste v resnem partnerskem odnosu, raje 
premislite, kako bi poživili obstoječ odnos.  
 
 
9. 8. 2020       2:49    (8. 8. 2020 do 10. 8. 2020)    Sonce trigon Venera                                                            
 
    Zdaj je čas, ko ste sposobni dati in sprejeti ljubezen, občudovanje in srečo. Ljubezen, nežnost in 
ljubeznivost lahko izrazite veliko bolj odprto, kot običajno. Želite biti obdani z lepimi in prijetnimi 
ljudmi. V tem času se razcvetijo vaša umetniška prizadevanja. Možni so dodatni zaslužki ali 
ugoden nakup.  
 
 
9. 8. 2020       3:39    (8. 8. 2020 do 10. 8. 2020)    Merkur kvadrat Neptun                                                            
 
    V tem obdobju težko ločite dejstva od izmišljotin. Zelo verjetni so nesporazumi pri komunikaciji. 
Skoraj nemogoče je, da bi svoje zamisli jasno ter razumljivo izrazili. Zelo težko jih zagovarjate pred 
drugimi ljudmi. Zdaj vas dobesedno lahko pohodijo in označijo za lahkoverneža. Srečali boste 
ljudi, ki se vam bodo zdeli izjemni in jih boste lahko občudovali. Zdaj nikar ne gradite "gradov v 
oblakih" in se poskusite izogniti odločitvam in novim obveznostim. Zanje bo dovolj časa, ko vpliv 
mine. Pazite, da vas v službi ne bi preveč odnašalo, kajti lahko vas odpustijo zaradi napake. 
Obvezno se izognite alkoholu, drogam ali drugim odvisnostim.  
 
 
11. 8. 2020      0:44    (9. 8. 2020 do 12. 8. 2020)    Venera kvadrat Merkur                                                           
 
    Razmišljate o ljubezni, o partnerstvu in o odnosih na splošno. Zelo verjetno je, da se boste 
srečali z dilemo, kaj storiti na tem področju, pa ne boste našli pravega odgovora. V kolikor zdaj 
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želite karkoli razčistiti, bodite pozorni, kako se boste zadeve lotili, kajti zlahka izzovete prepir, po 
katerem boste le še bolj razočarani. Pri nakupu lepih stvari zase ali za polepšanje svojega okolja 
bodite pozorni, da jih ne boste preplačali.  
 
 
12. 8. 2020      3:17    (11. 8. 2020 do 13. 8. 2020)    Venera kvadrat Saturn                                                          
 
    V tem času se počutite, kot da vam zadeve polzijo iz rok. Lahko se zgodi, da ne boste prenesli 
družbe drugih ljudi, ker bodo v vas puščali občutek, da vas samo izkoriščajo in mislijo le nase. Je 
čas žalosti in odrekanj, zlasti povezanih z odnosi. Drugi se vam zdijo neprimerni in s kupom 
napak. Postanete lahko nepotrpežljivi, celo malenkostni in pretirano kritični. Bolje bi bilo, da bi se 
umaknili pred drugimi, kolikor je pač mogoče in v samoti preverili, česa si v resnici želite in kaj 
lahko dobite. S tem se boste veliko naučili o ljubezni, o odnosih in o vaših resničnih vrednotah. 
Razočaranja se lahko pojavijo tudi na finančnem področju. Pazite, koliko potrošite.  
 
 
12. 8. 2020      9:55    (11. 8. 2020 do 13. 8. 2020)    Merkur trigon Luna                                                             
 
    V tem času zlahka govorite o svojih občutkih in čustvih. Pripravljeni ste celo prisluhniti drugim, ki 
vam razlagajo o svojih občutenjih. Je odličen čas, ko se lahko pogovorite o tem, kar čutite in 
razčistite s svojimi obžalovanji iz preteklosti. V tem obdobju se posebno dobro sporazumevate z 
ženskami. Vpliv je blagodejen tudi na področju prodaje prehrambenih ali drugih masovnih izdelkov 
ter za zamenjavo službe, povezane s temi področji.  
 
 
13. 8. 2020     14:41    (13. 8. 2020 do 14. 8. 2020)    Merkur trigon Venera                                                           
 
    V tem obdobju ste simpatični in pripravljeni na sodelovanje. Razmišljate o ljubezni in 
partnerstvu. Bolj vas zanima, v čem ste podobni drugim kot to, v čem se razlikujete od njih. Je zelo 
dober čas, ko lahko pokažete ljudem, da vam je mar zanje. Pošljite voščilnico, napišite nekomu 
sporočilo, da ga cenite, napišite ljubezensko pismo in podobno. Morda si zaželite kupiti nekaj 
lepega, prijetnega, morda celo ničevega, ki vas bo razveselilo. Zakaj si ne bi privoščili? Podobno 
ugoden čas je tudi za službene stike ali za zamenjavo službe, zlasti na področju prodaje, 
poučevanja, umetnosti in podobno.  
 
 
14. 8. 2020     12:12    (30. 7. 2020 do 2. 9.  2020)    Saturn konjunkcija Mars                                                       
 
    V tem obdobju so ključni trdo delo in uresničitev ciljev. Soočeni ste z nalogami, ki so 
dolgotrajne, utrudljive, dolgočasne, nezanimive, zoprne in težke, a jih morate opraviti. Če ste s 
čimerkoli podobnim odlašali, je zdaj čas, da jih zaključite. Čeprav je to zoprno obdobje, ni ugoden 
čas za iskanje nove zaposlitve. Slednje je smiselno le, če bi vas odpustili.  
 
 
15. 8. 2020     12:00    (4. 8. 2020 do 26. 8. 2020)    uran sekstil Ascendent                                                          
 
    V tem obdobju ste manj zadržani, bolj odprti in spontani kot običajno. Verjetno je, da boste 
srečali ljudi različnih življenjskih slogov, odkrili nove poglede in spoznali zanimive ideje pri 
druženju z drugimi. V kolikor ste v partnerskem odnosu, bodite pozorni, kako ob tem čuti partner.  
 
 
15. 8. 2020     22:58    (14. 8. 2020 do 16. 8. 2020)    Venera sekstil Neptun                                                         
 
    Želite si ravnotežja, harmonije, lepote in prijaznih ljudi okoli sebe. Do drugih ste nežni, prijazni in 
jim želite ustreči. Idealizirate ljubezen in odnose. Ste velikodušni in pripravljeni karkoli narediti za 
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druge, z namenom, da bi jih osrečili. Pri tem pazite, da ne potrošite več, kot si lahko privoščite, 
kajti lahko se sami znajdete v stiski, ko vpliv mine. Ugoden čas je za ustvarjalno in umetniško 
delovanje.  
 
 
17. 8. 2020      4:16    (16. 8. 2020 do 18. 8. 2020)    Sonce kvadrat Pluton                                                           
 
    V tem obdobju prevladuje potreba po prevladi, manipulaciji nad ljudmi in okoliščinami, v katerih 
ste se znašli. Izognite se ljubosumju, fizičnemu in psihičnemu nasilju! Zdaj je čas, da nekaj 
izpustite iz svojega življenja. Če se ne morete domisliti ničesar drugega, pospravite bivalno okolje, 
morda klet ali garažo in naredite prostor za nove stvari, ki prihajajo v vaše življenje. S tem boste 
naredili dvoje. Dobro se boste počutili v pospravljenem okolju in ne boste imeli časa ter energije za 
prepire z ljudmi, ki jih imate sicer radi. To obdobje je izjemno težko, zato bi zdaj lahko naredili 
nepopravljive napake. Dobro bi bilo premisliti, kako bi izboljšali odnose, vendar ni pametno zadev 
urejati, dokler vpliv traja, ker se lahko zdaj hitro obrnejo povsem drugače, kot si želite.  
 
 
17. 8. 2020      9:56    (16. 8. 2020 do 18. 8. 2020)    Merkur kvadrat Pluton                                                          
 
    V tem obdobju se vedete kot obsedeni z nekimi vprašanji, na katere nikakor ne najdete 
odgovorov. Karkoli ste si že zamislili, si želite doseči za vsako ceno. Odgovori in odločitve vas 
bodo v tem času najverjetneje razočarali. Pazite, da to ne pripelje do jeze, besa, celo nasilja z 
vaše ali z druge strani. Ne počutite se kot žrtev, kajti v tem primeru tudi manipulator ni daleč. 
Lahko postanete nepotrpežljivi, zlasti do ljudi, ki se vam zdijo nepošteni, pristranski ali pri njih 
čutite, da nekaj skrivajo pred vami. Vedite, da vas zdaj lahko občutki varajo ali pa ste na zelo 
nevarnih tleh, če jih želite preverjati, kajti čas vam ni naklonjen. Zelo pazljivi bodite tudi v prometu.  
 
 
18. 8. 2020     18:59    (18. 8. 2020 do 19. 8. 2020)    Merkur opozicija Jupiter                                                       
 
    Ste miselno nemirni, zato se le stežka osredotočite na svoje praktične in vsakodnevne zadeve. 
Pritegnejo vas igre na srečo in tveganje. Če se hkrati ne pojavlja še kak drug blagodejen vpliv, je 
velika verjetnost, da boste izgubili, zato se jim izognite. Raje preberite nekaj, kar širi duha, npr. s 
področja osebne rasti, odpotujte ali si privoščite počitnice. Zdaj je za vas odlično vse, kar bo 
izzvalo nov pogled na svet v vas. Če se boste počutili "majhni" ali "nevedni", je to dobro znamenje, 
da ste se ponovno nečesa novega naučili.  
 
 
19. 8. 2020     18:26    (18. 8. 2020 do 20. 8. 2020)    Venera konjunkcija Ascendent                                            
 
    Drugim se zdite privlačni, šarmantni, ljubeči, nežni, vdani in ljubeznivi, kar vam omogoča, da 
pridobite nove prijatelje in občudovalce. Naredite izvrsten "prvi vtis". Je zelo blagodejen čas, da 
naredite nekaj, kar bo poudarilo vašo zunanjost, kot je obisk frizerja, kozmetičnega salona ali 
prenova garderobe. Zaradi vaše prijetne pojave, je možna tudi ljubezen ali celo boljši zaslužek.  
 
 
20. 8. 2020      1:04    (19. 8. 2020 do 21. 8. 2020)    Sonce opozicija Jupiter                                                         
 
    Zdaj prihaja v ospredje vizija  ali cilj, na katerem ste delali že nekaj časa. V tem obdobju lahko 
pridobite priznanje s strani drugih ljudi. Ste zgovorni, odkriti, ekspanzivni in nagnjeni k 
prevzemanju tveganja. V tem času pazite, da ne zapravite več, kot lahko porabite. Bodite pozorni 
na druge ljudi in njihove potrebe. Če jih boste kakorkoli užalili ali razočarali, vpliv ne bo tako 
ugoden za vas, kot se zdi.  
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20. 8. 2020     17:15    (20. 8. 2020 do 21. 8. 2020)    Merkur konjunkcija Uran                                                      
 
    V tem obdobju zelo hitro razmišljate. Nove zamisli se lahko pojavijo kot preblisk in lahko se vam 
zazdi, da jih morate v istem trenutku uresničiti. To v vas lahko ustvarja nemir. Do ljudi, ki ne 
dojemajo novosti tako hitro kot vi v tem času, hitro postanete nepotrpežljivi. Pazite, da jim ne boste 
naredili krivice, zaradi katere bi vas teplo kasneje, ko vpliv mine. Postanete lahko živčni, nemirni, 
napeti, prenagljeni in prehitro naredite zaključke. Potrebujete naravo, umik pred drugimi ali kaj 
drugega, kjer se boste lahko umirili.  
 
 
20. 8. 2020     22:55    (19. 8. 2020 do 21. 8. 2020)    Venera trigon MC                                                               
 
    V ospredju je vaša skrb zase in za druge ljudi. Želite si ljubezni in sprejetosti. V partnerskem 
odnosu imate odlično priliko, da zgladite morebitne nesporazume in uživate v skupnih aktivnostih. 
V kolikor ste samski, se lahko pojavi posebna oseba, ki vas bo očarala. Pripravljeni ste na 
sodelovanje z drugimi in jim z veseljem pridete nasproti. Vse to koristi vaši karieri in javnemu 
ugledu, zato ste v tem času lahko zelo uspešni pri vseh dejavnostih, kjer je potrebno razumeti 
druge ljudi. Uspeh se bo seveda poznal tudi na vašem računu.  
 
 
23. 8. 2020     23:49    (22. 8. 2020 do 25. 8. 2020)    Sonce konjunkcija Uran                                                       
 
    V tem času delujete zanimivi, a napeti in nemirni. Lahko se zgodi, da počnete nekaj povsem 
nepričakovanega ali popolnoma v nasprotju z vašim značajem. Postanete lahko zelo 
nepotrpežljivi. Zlasti vsakodnevni opravki vas znajo popolnoma spraviti iz tira. Naj vas ne čudi, če 
se zalotite ob misli, da se vedete kot najstnik, upornik ali neodgovoren odrasli. Strogo načrtovane 
urnike boste zdaj čutili kot nepotrebno zlo. Potrebujete več svobode. V tem času vas lahko močno 
pritegne astrologija. Ne čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
24. 8. 2020      3:34    (23. 8. 2020 do 25. 8. 2020)    Merkur trigon Neptun                                                            
 
    Ste ustvarjalni, umetniški ali poduhovljeni, skratka v stiku z "višjo silo", ki pošilja blagodejne 
energije v vaše življenje. Imate bujno domišljijo, močno intuicijo in ste psihično zelo dovzetni na 
vplive iz vašega okolja. Lahko se zalotite v želji, da bi slikali, poslušali glasbo, plesali, sanjarili in 
gradili gradove v oblakih ter tako odplavali od obveznosti, ki jih zahteva praktično življenje. V 
kolikor ta želja močno tli v vas, premislite, da bi se predali ustvarjanju in navdihu. Seveda, če ste 
opravili naloge, ki jih od vas zahteva realni, materialni svet ali jih lahko odložite, dokler vpliv ne 
mine.  
 
 
25. 8. 2020      0:34    (24. 8. 2020 do 26. 8. 2020)    Venera kvadrat Venera                                                         
 
    V tem času se lahko izkaže, da ne zmorete več tiho prenašati bremen in stvari, ki so se nabrale 
v ljubezni, partnerstvu ali pri drugih odnosih. Želite si ljubezni in razvajanja, vendar se zdi, kot da 
vam to polzi skozi prste. Nikar ne obtožujte zdaj ne sebe, ne druge osebe, kajti v tem obdobju 
boste težko karkoli rešili. Raje se poglobite in raziščite, kaj natančno povzroča nezadovoljstvo v 
vas. Nato iščite načine, kako to preiti in preobraziti v novo dimenzijo, v kateri boste srečni. V 
kolikor ste zadovoljni z odnosi, je lahko to obdobje zelo prijetno za vas. Lahko boste uživali in se 
prijetno zabavali. Le nikar ne zapravite več, kot si lahko privoščite.  
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26. 8. 2020      4:13    (25. 8. 2020 do 27. 8. 2020)    Merkur sekstil Ascendent                                                     
 
    Je odličen čas, ko ste ves čas v akciji. Ponujajo se pomembne priložnosti, da pridobite "zveze", 
izmenjate informacije in se ob srečanjih nečesa naučite. Zelo učinkovita so pisma, telefonski klici 
in pogovori, ki jih začnete ob tem času. V kolikor si želite zamenjave službe, je zdaj ugoden čas 
zanjo.  
 
 
26. 8. 2020     19:51    (26. 8. 2020 do 27. 8. 2020)    Merkur opozicija MC                                                            
 
    V tem obdobju je bolj verjetno, da premišljujete o osebnem življenju in o splošni usmeritvi v 
življenju, kot o poklicnih ambicijah in načrtih. V ospredju so misli o preteklosti in o odločitvah, 
povezanih z zasebnim življenjem, ki ste jih sprejeli. Blagodejna bi bila odločitev, povezana z 
domom in vašim družinskim življenjem. V karieri vam zdaj ne bo šlo tako dobro, kot si želite, če si 
ne boste odgovorili na pomembna vprašanja iz zasebnega življenja.  
 
 
27. 8. 2020     17:52    (22. 8. 2020 do 4. 9.  2020)    Mars kvadrat Mars                                                              
 
    Imate ogromno energije, katere morda ne znate ali ne zmorete koristno usmeriti, zato lahko 
prihaja do nesporazumov in težav z drugimi ljudmi. Nikar nasilno ne uveljavljajte svoje volje, kajti 
hitro boste naleteli na nasprotovanje, ki se bo v končni fazi obrnilo proti vam. Lahko boste začutili, 
da delate "kot konj", pa nikakor ne dosegate zastavljenih ciljev. To je le trenuten občutek, ki vas bo 
minil, ko vpliv mine, zato se ni vredno prepirati z drugimi v tem trenutku. Energijo raje usmerite v 
fizično aktivnost in šport, pri čemer pa pazite, da se ne poškodujete.  
 
 
27. 8. 2020     18:12    (27. 8. 2020 do 28. 8. 2020)    Merkur kvadrat Luna                                                            
 
    Na površje prihajajo čustva, predsodki ali nerešene zadeve iz preteklosti. Zelo verjetno je, da v 
tem času ne boste povsem objektivni. Je dober čas za pogovore. Lahko razčistite kakršnakoli 
obžalovanja, ki jih zadržujete v sebi že nekaj časa. Osebne zadeve so glavna tema pogovorov. 
Zelo verjetno bo to obdobje obujanja spominov, sanjarjenja in premišljevanja o preteklosti. Vpliv je 
precej stresen, vi pa občutljivi, zato raje počnite kaj drugega, če se zalotite, da vas premišljevanje 
ali pogovor dodatno obremenjuje.  
 
 
30. 8. 2020     19:29    (29. 8. 2020 do 31. 8. 2020)    Sonce trigon Neptun                                                           
 
    V tem obdobju resnično uživate v umetnosti, glasbi, gledališču in v svoji bujni domišljiji. Če vas 
zanima duhovni svet, le-ta prihaja zdaj v ospredje. Zdaj ne bodite užaljeni, če vam nekdo reče, da 
ste leni, ker je zdaj za vas odličen čas za počitek in uživanje v preprostem življenju. Se tudi težje 
odločate, saj vam nekoliko manjka energije in moči, da bi sprejeli le tisto, kar je dobro za vas, zato 
bi bilo dobro z odločitvami počakati, da vpliv mine.  
 
 
31. 8. 2020      6:14    (30. 8. 2020 do 1. 9.  2020)    Venera trigon Sonce                                                            
 
    V tem obdobju ste sproščeni in prijetni. Želite si uživati v življenju in početi, kar vas veseli. 
Privoščite si zabavo in uživajte, saj ste si zaslužili. Svojo energijo usmerjate v odnose in 
sodelovanje z drugimi ljudmi. Tudi poslovno ste lahko zelo uspešni, zlasti pri svetovalnih in 
ustvarjalnih projektih. Finančno in materialno lahko prejmete nagrado ali si privoščite nekaj, kar 
vas polepša in napolni s še več prijetne energije. Na teh področjih je ugoden čas celo za 
zamenjavo službe, če si tega želite.  
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31. 8. 2020      8:18    (25. 8. 2020 do 25. 9.  2020)    Mars sekstil Jupiter                                                             
 
    Odpirajo se vrata in nove priložnosti za osebno in poklicno rast. Imate ogromno energije, znanja 
in sposobnosti, da dosežete, kar si že nekaj časa želite. Vaše navdušenje je nalezljivo, zato se 
lahko pojavi nekdo, ki vam bo želel ali vam bo sposoben pomagati pri uresničevanju vaših ciljev. 
Povečajo se tudi priložnosti za zaslužek. V kolikor pa bi želeli zamenjati službo, je zdaj ugoden 
čas.  
 
 
1. 9.  2020       9:43    (31. 8. 2020 do 2. 9.  2020)    Venera sekstil Pluton                                                             
 
    V vas se porajajo močni in globoki občutki do ljubljene osebe in prijateljev. Zdaj lahko začutite, 
kdo je dobronameren in kdo vas le izkorišča za lastne interese. Čutite globoko in strastno. Želite 
deliti, dati in prejeti ljubezen, biti sprejeti in zaželeni. Strast v vas lahko pritegne v vaše življenje 
osebo, ki je do sedaj niste niti opazili ali ste jo videli popolnoma drugače, kot zdaj. V kolikor se v 
takšnem odnosu pojavi ljubosumje ali manipulacija, se je bolje izogniti odnosu. Čas je ugoden za 
povečanje vašega finančnega ali materialnega stanja.  
 
 
1. 9.  2020      21:32    (1. 9.  2020 do 2. 9.  2020)    Merkur opozicija Sonce                                                         
 
    Obdobje je primerno za krajša potovanja in dejavnosti, povezane z gibanjem. V ospredje prihaja 
želja po pogovoru, učenju od drugih. Lahko se pojavijo zamisli in predstave, ki so v nasprotju z 
drugimi. Lahko srečate nekoga, ki vam prinaša pomembno informacijo, začutite potrebo, da bi 
pisali ali poklicali nekoga ter s to osebo razčistili nerešene zadeve. Zelo pomembno vlogo igra 
sporazumevanje vseh vrst. Vpliv v sebi nosi napetost, zato se raje umaknite, če začutite, da 
postajate vi ali sogovornik napadalni.  
 
 
2. 9.  2020      14:52    (2. 9.  2020 do 3. 9.  2020)    Merkur trigon Pluton                                                             
 
    To je obdobje raziskovanja, poglobljenega razmišljanja in odkritij o stvareh, ki vam dosti 
pomenijo. Lahko odkrijete skrivnosti ali kaj takega, kar so vam v preteklosti drugi prikrili. Zanimajo 
vas intimne zadeve. V tem času postavljate zelo prodorna vprašanja o sebi in o drugih ljudeh. 
Povprečni odgovori vas ne zadovoljijo. Je odličen čas za raziskovanje zapletenih problemov ali 
skrivnosti, za iskanje nečesa, kar se zdi izgubljeno ali skrito ter za proučevanje svoje notranjosti. 
Morda bi se morali ob premišljevanju umakniti v samoto, da sredi raziskovanja ne izgubite občutka 
za sočloveka in ne postanete odrezavi do tistih, ki bi vas zmotili pri vašem početju.  
 
 
3. 9.  2020      10:49    (2. 9.  2020 do 4. 9.  2020)    Venera opozicija Mars                                                           
 
    Zdaj so v ospredju odnosi z drugimi ljudmi, predvsem romantične in ljubezenske narave. Ti 
odnosi so lahko zelo intenzivni in se jih lahko celo malce ustrašite. Izraziti želite svoje erotične in 
seksualne fantazije. V kolikor ste v odnosu z nekom, ob komer jih ne morete zadovoljiti, lahko na 
videz brez razloga postanete napeti in sovražni ali pa vas zgrabi močna želja, da bi poiskali osebo, 
s katero bi vam bilo lepo. Pred odločitvijo premislite, kaj vam to prinese dolgoročno, da se ne 
boste znašli v še hujšem precepu. Možni so prepiri in razočaranja, zato se umaknite pred izzivom 
dokler je vpliv na delu, če je le mogoče.  
 
 
3. 9.  2020      17:01    (2. 9.  2020 do 4. 9.  2020)    Sonce sekstil Ascendent                                                       
 
    Zdaj je čas, ko vas drugi ljudje opazijo, občudujejo in se prijazno odzivajo na vas in vašo pojavo 
med njimi. Pozorni bodite na priložnost, da se predstavite in požanjete uspeh. Zato je vpliv 
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blagodejen tudi v primeru, če želite zamenjati službo ali iščete novo ljubezen. Ljudje vas zdaj lahko 
sprejemajo z odprtimi rokami, saj sijete in oddajate toliko pozitivnega, da vas preprosto ne morejo 
spregledati.  
 
 
3. 9.  2020      22:24    (3. 9.  2020 do 4. 9.  2020)    Merkur trigon Mars                                                             
 
    Zdaj je pravi čas, da uresničite tisto, kar resnično potrebujete ali si želite. Ste ostri, jasni, odločni 
in sistematični. Zdaj ne morete le stati ob strani, pač pa morate biti vključeni v aktivnosti, o katerih 
ste morda do sedaj le razmišljali. Pripravljeni ste na izzive in miselne aktivnosti. Lahko se  lotite 
težkih problemov pri delu in jih rešite. Lahko se ukvarjate s športom ali se morda vpišete v šolo 
varne vožnje.  
 
 
4. 9.  2020      22:34    (3. 9.  2020 do 5. 9.  2020)    Sonce opozicija MC                                                             
 
    Zdaj potrebujete nekaj počitka in umika pred javnostjo. Pretekli napori so zahtevali svoj davek, 
zato je čas, da se ponovno napolnite s svežo energijo. To je zelo pomembno, saj vas nekoliko bolj 
umirjen urnik varuje pred izgorevanjem in boleznimi. Premislite o sebi, o svojih ciljih, uskladite 
svoje želje z družinskimi člani in se zavedajte, da je podpora družine pomembna, če želite 
uresničiti vaše dolgoročne poklicne cilje.  
 
 
6. 9.  2020      16:23    (5. 9.  2020 do 7. 9.  2020)    Sonce kvadrat Luna                                                             
 
    V tem obdobju se zlahka pojavijo napetosti v domačem življenju, nasprotovanje med delovnimi 
zahtevami in osebnimi potrebami ter nerešene čustvene zmešnjave. Pojavila se bo potreba po 
prilagoditvi in ubiranju srednje poti. Zelo verjetno se bo pojavilo nekaj, kar je običajno skrito ali se 
nahaja v ozadju. Izid se lahko odrazi pozitivno ali negativno. Zdaj ni najboljši čas za pomembne 
odločitve. Bolje je zadevo prespati, kot se odzivati brez premisleka.  
 
 
7. 9.  2020      19:05    (7. 9.  2020 do 8. 9.  2020)    Merkur opozicija Merkur                                                        
 
    V tem obdobju igrajo glavno vlogo izmenjava informacij, zamisli in mnenj. Zelo verjeten je 
pogovor z nekom, ki ima drugačen pristop ali videnje zadeve kot vi. Vleklo vas bo v dokazovanje 
nasprotnega. Poskusite biti sprejemljivi in se naučite čim več od drugih ljudi. Čas je ugoden za 
kratek izlet ali obisk. Le na cesti bodite previdni in ustavite, če postajate nezbrani.  
 
 
8. 9.  2020      11:05    (7. 9.  2020 do 9. 9.  2020)    Merkur opozicija Saturn                                                         
 
    V tem obdobju se lahko zgodi, da boste do drugih zadržani ter boste čutili potrebo po umiku in 
premišljevanju v samoti. Vaše misli znajo biti težke, kritične in pesimistične, zato bi bilo dobro, da 
bi se zavedali, da sami ne morete priti do vseh odgovorov, ker ima zdaj košček sestavljanke v roki 
neka druga oseba ali okoliščina. Dobro bi bilo, da bi poiskali nasvet starejše, izkušene osebe, ki je 
že prešla skozi nekatere izzive, s katerimi se srečujete v tem obdobju. V tem času se lahko zgodi, 
da se odmaknete od svojih prijateljev in izberete novo pot. V kolikor se o tem odločate v 
partnerskem odnosu, raje počakajte, da vpliv mine, preden sprejmete dokončno odločitev.  
 
 
9. 9.  2020       4:27    (8. 9.  2020 do 10. 9.  2020)    Venera trigon Merkur                                                            
 
    To obdobje je dobro za družabne dejavnosti, celo za poslovne sestanke, na katerih štejeta 
tenkočutnost in prijaznost. Delujete kot diplomat in posredujete med ljudmi, ki imajo različne 
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poglede na stvari. Je ugoden čas za udeležbo pri kulturnih dogodkih, kot sta umetniška razstava 
ali igra. V ospredju so misli o ljubezni, naklonjenosti lepoti in estetiki. Lahko bi si kupili nekaj 
lepega. Blagodejen bi bil kratek, a prijeten izlet. V kolikor delujete na področju umetnosti, lepote, 
svetovanja, diplomacije ali prodaje nečesa lepega, ste lahko zdaj zelo uspešni. Tudi za zamenjavo 
službe na teh področjih je ugoden čas.  
 
 
10. 9.  2020      3:18    (9. 9.  2020 do 11. 9.  2020)    Venera trigon Saturn                                                           
 
    Presojate jasno in zanesljivo. Pri finančnih in materialnih zadevah postanete precej zadržani in 
previdni, kar je dobro za dolgoročno načrtovanje vaših finančnih zadev. V tem času lahko vložite v 
lepe stvari, za katere menite, da bodo s časom pridobile na vrednosti (npr. umetnine, nakit in 
podobno). Želite si resnih in stabilnih odnosov, pri katerih ne prevlada čustvena igrivost, pač pa 
vam ljudje dajejo občutek, da bodo tu "večno za vas". Blagodejno je druženje s starimi prijatelji, ki 
jim zaupate. Pritegne vas zrel, izkušen,lahko celo precej starejši ali precej mlajši partner.  
 
 
13. 9.  2020      9:09    (12. 9.  2020 do 14. 9.  2020)    Merkur kvadrat Ascendent                                                 
 
    V tem obdobju se vse odvija zelo hitro. Ste nemirni in nestrpni. Razmišljate o sebi in o svoji 
prihodnosti, tudi o zasebnih in o poklicnih ciljih, ki si jih želite doseči. Hitro lahko postanete nemirni, 
razdražljivi ali preobčutljivi. Stres je posledica povečanih zahtev in obveznosti. Zdaj ni ugoden čas 
za zamenjavo službe, če vam je ni nujno zamenjati.  
 
 
13. 9.  2020     11:09    (12. 9.  2020 do 14. 9.  2020)    Venera kvadrat Neptun                                                     
 
    V ospredju so sanje, želje in sanjarjenje o ljubezni. Lahko se slepo zaljubite v nekoga, ki ga 
srečate v tem času. Zelo verjetno boste razočarani kasneje, ko boste odkrili, da ta oseba ne 
ustreza vsem vašim pričakovanjem. Zdaj preprosto ne vidite stvarno. V tem času pazite, da ne 
boste pretiravali z nakupovanjem in nesmiselnim zapravljanjem, četudi se vam zdi, da si tisto 
lahko privoščite. Ko vpliv mine, boste morda ugotovili, da je v sosednji ponudbi ista stvar polovico 
cenejša. Ugoden čas je za ustvarjalno in umetniško delovanje.  
 
 
14. 9.  2020     12:00    (24. 8. 2020 do 2. 10. 2020)    Jupiter kvadrat Venera                                                       
 
    Delo in druge odgovornosti se vam dozdevajo v tem obdobju utrudljivi, naporni in dolgočasni. 
Čutite, da je pravi čas za zabavo, zato si želite oditi med ljudi, se smejati, igrati, peti in se zabavati. 
Zelo vas privlačijo zabave in družabni shodi. Uživate v spoznavanju novih ljudi. Zdaj vam lahko pot 
prekriža simpatična oseba, ki se vam bo zdela popolna. To morda je, vendar se pripravite na 
mnoga usklajevanja, preden bo zadeva postala resna. Ste zelo nagnjeni k nepremišljenemu 
trošenju, zato pred nakupom premislite, ali resnično potrebujete vse, kar si želite kupiti.  
 
 
15. 9.  2020      8:55    (14. 9.  2020 do 16. 9.  2020)    Merkur sekstil Luna                                                           
 
    V tem obdobju se lahko pogovorite o svojih najbolj skritih občutkih, o svoji preteklosti in o drugih 
osebnih zadevah. Vse to vam omogoča bližino in zaupanje v vaših odnosih, zlasti z ženskami. Ste 
simpatičen, sočuten in usmiljen poslušalec, ki iz drugih "povleče" občutke in osebne izkušnje. Zdaj 
lahko ponovno srečate nekoga iz vaše preteklosti, nekoga, ki ga že dolgo poznate ali nekoga, ki je 
bil nekoč zelo pomembna oseba v vašem življenju. Čas je ugoden za zamenjavo službe, zlasti na 
področjih, povezanih s prodajo, komunikacijo, poučevanjem, prevozom in podobnimi dejavnostmi.  
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15. 9.  2020     22:01    (14. 9.  2020 do 16. 9.  2020)    Sonce opozicija Sonce                                                     
 
    Zdaj je čas, da sprejmete mnenja drugih ljudi, povratna sporočila o sebi ter o tem, kar počnete. 
Zelo pomembni so odnosi vseh vrst. Glavne zadeve, ki zahtevajo vašo pozornost, se vrtijo okoli 
sodelovanja, ubiranja srednje poti in prilagajanja pogledom drugih ljudi. Lahko spoznate osebo, ki 
je izjemno ustvarjalna ali močno vpliva na vaše življenje. Ne uveljavljajte samovolje. Potrebno se 
je prilagoditi.  
 
 
17. 9.  2020      2:45    (16. 9.  2020 do 18. 9.  2020)    Merkur opozicija Venera                                                    
 
    Zdaj je ugoden čas za kratke počitnice ali prijeten izlet, zlasti, če boste obiskali ljudi, v družbi 
katerih resnično uživate. Utrip življenja je lahkoten, prijateljski in brezskrben. Z drugimi si lahko 
obetate prijetne, pozitivne stike. Lahko spoznate novega prijatelja. Lahko pokličete nekoga ali 
pišete nekomu, ki ga imate radi, preprosto le, da ga razveselite ali mu odkrijete svoja čustva. 
Pazite le, če začutite, da postajate vsiljivi ali se vam vsiljuje druga oseba. V tem primeru je stik 
bolje prekiniti in z njim nadaljevati kasneje, ko vpliv mine, če boste še čutili željo po njem.  
 
 
17. 9.  2020      3:58    (16. 9.  2020 do 18. 9.  2020)    Sonce trigon Pluton                                                           
 
    Zdaj je odličen čas, da odvržete vse, kar je nepotrebno in preživeto v vašem življenju. Lahko gre 
za nered, zmedo in hrup v vašem okolju, za nezdrave odnose, celo za negativno prepričanje, ki 
vam preprečuje, da bi dosegli, kar resnično želite. Ste bolj dojemljivi kot običajno. Druge ljudi vidite 
bolj jasno. Jasno prepoznate tudi njihove prave namene. Lahko odkrijete skrivnost ali skriti del 
neke okoliščine. Lahko najdete nekaj izgubljenega, skritega ali pozabljenega. V kolikor imate 
malce težje opise v svoji rojstni karti, je lahko to težko obdobje za vas. Vsekakor pa vam bo 
kasneje, ko mine, prineslo koristi, zato zdržite morebitne pritiske.  
 
 
19. 9.  2020      9:05    (25. 8. 2020 do 25. 9.  2020)    Mars sekstil Jupiter                                                            
 
Ta astrološki vpliv (Mars sekstil Jupiter) se pojavi tudi 31. 8. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
19. 9.  2020      9:29    (18. 9.  2020 do 20. 9.  2020)    Venera trigon Luna                                                            
 
    Ste sproščeni in uživate v prijetnem okolju. Uživate v zabavi in odnosih z družinskimi člani ali 
prijatelji.  V kolikor imate še karkoli nerešenega z mamo, bi morali zdaj naleteti na ugoden odziv. 
Vzemite si čas zase in za tiste, ki jih imate radi, pocrkljajte se in se razvajajte. Je pravi čas, da 
polepšate svoj dom, skuhate nekaj dobrega in se prepustite uživanju v življenju. Zaslužili ste si. V 
kolikor imate talent za delo z ljudmi (svetovanje, zlasti ženskam, skrb, varovanje ipd. ), boste zdaj 
pri delu lahko zelo uspešni. Lahko bi našli službo na tem področju.  
 
 
19. 9.  2020      9:46    (18. 9.  2020 do 20. 9.  2020)    Sonce trigon Mars                                                           
 
    Zdaj ste polni energije in samozaupanja, zato se lahko lotite novih projektov in izzivov. Počutite 
se smeli, drzni, neustrašni, podjetni ter manj odvisni od potrditev in odobravanja drugih ljudi. Zelo 
dobro bi bilo, da bi zavzeli trdno stališče ali opozorili nase na nek način. Čas je ugoden tudi za 
iskanje službe, v kateri se je potrebno dokazati.  
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21. 9.  2020     13:32    (20. 9.  2020 do 22. 9.  2020)    Venera trigon Venera                                                       
 
    Zdaj prevladujejo zadovoljstvo, čustveno blagostanje in harmonija. Ste prijetni, ljubeznivi in 
ljubeči, zato to pritegnete iz okolja v svoje življenje. Ljudje, s katerimi se srečate v tem času, vam 
bodo z veseljem prisluhnili in vam odprli marsikatera vrata, ki so bila do sedaj za vas zaprta, kajti 
ne bodo se mogli upreti vašemu šarmu. Privoščite si lahko nekaj lepega, kvalitetnega ali 
okusnega. Uspešni ste lahko na področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor 
razmišljate o zamenjavi službe na teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak.  
 
 
22. 9.  2020     21:42    (15. 9.  2020 do 27. 9.  2020)    Mars kvadrat Mars                                                            
 
    Imate ogromno energije, katere morda ne znate ali ne zmorete koristno usmeriti, zato lahko 
prihaja do nesporazumov in težav z drugimi ljudmi. Nikar nasilno ne uveljavljajte svoje volje, kajti 
hitro boste naleteli na nasprotovanje, ki se bo v končni fazi obrnilo proti vam. Lahko boste začutili, 
da delate "kot konj", pa nikakor ne dosegate zastavljenih ciljev. To je le trenuten občutek, ki vas bo 
minil, ko vpliv mine, zato se ni vredno prepirati z drugimi v tem trenutku. Energijo raje usmerite v 
fizično aktivnost in šport, pri čemer pa pazite, da se ne poškodujete.  
 
 
24. 9.  2020     16:48    (23. 9.  2020 do 25. 9.  2020)    Merkur kvadrat Mars                                                         
 
    V tem obdobju lahko zaradi naglice delate napake in govorite preveč prepričljivo. Delujete 
nasilno in ostro. Zaradi vašega nemira in nepotrpežljivosti so možne nesreče, zato se poskušajte 
malce umiriti. Zdaj močno čutite, da se morate boriti za vse, kar si želite ali v kar verjamete. Lahko 
počakate z aktivnostmi, dokler vpliv ne mine? Ste zelo jasni, odločni in prepričljivi. Žal zbujate 
veliko več oporekanja, prerekanja, polemik ter tekmovalnosti kot je resnično potrebno. To silno 
energijo lahko usmerite fizično delo ali v šport. Pri tem pa pazite, da ne boste pretiravali in se 
boste s tem lahko izognili poškodbam. Podobno velja v prometu. Umirite se ali pa raje ne sedite za 
volan.  
 
 
25. 9.  2020      4:06    (24. 9.  2020 do 26. 9.  2020)    Merkur trigon Jupiter                                                          
 
    Zdaj je dober čas za potovanja, zlasti v kraje, kjer niste bili še nikoli prej ali v kraje, kjer boste 
lahko spoznali nove zamisli, nove kulture in nove poglede na svet. Zelo ugoden čas je za vpis v 
tečaj ali študij ter za prebiranje mnogih knjig. Zdaj ste sposobni razumeti veliko več kot običajno. 
Znanje lahko dobesedno posrkate vase. V tem času se ne skrivajte med štirimi stenami. V kolikor 
delujete na področju prava, prodaje, zunanje trgovine, poučevanja, transporta, prevajalstva ali 
podobnih dejavnosti, bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
25. 9.  2020     18:32    (24. 9.  2020 do 26. 9.  2020)    Sonce opozicija Merkur                                                    
 
    Zelo pomembne dejavnosti tega časa so pogovori, pogajanja, sestanki, odgovori na pisma in 
telefonske klice ter drugo raznovrstno sporazumevanje. Zelo verjetna je pomembna diskusija ali 
izmenjava informacij. Je dober čas, da pridobite mnenje nekoga, ki ga spoštujete. Paziti morate le, 
da ne postanete nestrpni. Drugim bi bilo dobro prisluhniti.  
 
 
26. 9.  2020     20:09    (25. 9.  2020 do 27. 9.  2020)    Sonce opozicija Saturn                                                     
 
    V tem času ni nič čudnega, če se vam bo zdelo, da vam nasprotujejo okoliščine, drugi ljudje ali 
cel svet. Lahko se počutite izčrpani zaradi zahtev drugih, zunanjih pritiskov in odgovornosti. Na 
življenje gledate z zelo resnim dvomom ali pesimizmom. Zgleda, da vam drugi ne morejo 
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pomagati, niti če bi želeli. Zdaj je čas za umik v samoto. Zelo dobro bi bilo, če bi pregledali svoje 
dolgoročne cilje in se zazrli v točko, ko vam kaže veliko bolje.  
 
 
28. 9.  2020      7:39    (27. 9.  2020 do 29. 9.  2020)    Venera kvadrat Pluton                                                       
 
    Vaše odnose lahko pretresajo skrite strasti, strahovi, ljubosumje, hrepenenja, želje ali potrebe, 
ki privrejo na površje in vam lahko povzročijo težave. Vodi vas neka notranja močna sila, ki ima 
predvsem negativne učinke. V obstoječih odnosih se lahko pojavi potreba po manipulaciji, ki ne 
prinaša nič novega, zato se poskušajte kontrolirati in karkoli se že dogaja, izraziti na čim bolj 
pozitiven način. Le tako se lahko odnosi poglobijo in prerodijo v pozitivni smeri. V nasprotnem se 
lahko zgodi, da boste deležni nasprotovanja, posesivnosti in celo psihičnega ali fizičnega nasilja. V 
tem času nikar ne porabite več, kot zaslužite.  
 
 
28. 9.  2020     11:19    (27. 9.  2020 do 29. 9.  2020)    Merkur sekstil Uran                                                           
 
    V tem obdobju si želite spoznati nekaj novega. Vznemirjajo vas izvirne ideje in vse neobičajno. 
Iskali boste ljudi, ki vam lahko ponudijo drugačen pogled na stvari. Glavne teme so raziskovanje, 
izumiteljstvo, domiselnost in spontanost. Ne čudite se, če vas zdaj pritegne astrologija in želja po 
vpisu v astrološko šolo. Čas podpira predvsem informatike, računalničarje, znanstvenike, 
astrologe in podobne poklice. Če delujete na katerem od omenjenih področij, je pravi čas za dobro 
promocijo, prodajo, izdajo knjige ali za zamenjavo službe.  
 
 
30. 9.  2020     12:00    (7. 9.  2020 do 20. 10. 2020)    Saturn trigon Pluton                                                           
 
    V tem obdobju ste zelo predani in zavezani delu ter odgovornostim. Vaše delo je ustvarjeno za 
vas. Potrebujete zahtevno delo, ki ga opravite zanesljivo in dosledno. Zanj lahko prejmete 
primerno nagrado ali plačilo. Bolj, kot vlagate moči v dolgoročne napore, večja bo nagrada.  
 
 
30. 9.  2020     16:52    (29. 9.  2020 do 1. 10. 2020)    Venera opozicija Jupiter                                                    
 
    Ste veseli, zabavni in si želite preživeti prijeten čas s partnerjem ali s prijatelji. Odpravite se v 
galerijo, v gledališče, v dobro restavracijo ali na dobro zabavo. Ljudje, ki jih srečate zdaj, so lahko 
dobronamerni, vendar vas lahko spravijo v dilemo ali k pretiravanju. Težko boste ostali na dieti ali 
skrbeli za vsak eur, ki ga porabite. Kljub blagodejnemu vplivu ne pozabite, da v tem času lahko 
močno pretirate, zato opozarjam, da le preverite, koliko resnično lahko porabite in zjutraj preverite 
na tehtnici, koliko še lahko pojeste dobrot.  
 
 
3. 10. 2020      23:18    (3. 10. 2020 do 4. 10. 2020)    Venera konjunkcija Uran                                                    
 
    V tem obdobju ne morete biti sami ali pri miru. Potrebujete čustveno vznemirjenje in nekaj 
novega. Želite si vzpodbude s strani drugih ljudi ali jo v tem času podate nekomu, ki se 
nepričakovano pojavi v vašem življenju. Je čas zabave, glasbe, plesa in iskanja vznemirjenja. 
Mami vas flirt, hitra zaljubljenost, uživanje v nepričakovanem in adrenalinskem dogajanju. V kolikor 
ste v partnerstvu, bodite pazljivi, da vas ne "odnese" in kasneje ne boste obžalovali svojih 
odločitev oz. dejanj.  
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4. 10. 2020      10:12    (3. 10. 2020 do 5. 10. 2020)    Sonce kvadrat Ascendent                                                   
 
    V tem obdobju se lahko počutite kot tujec v svojem okolju, kot človek, ki ga nihče ne razume. 
Zdi se vam, da govorite eno, ljudje okoli vas pa namerno popačijo vaše besede in vas namerno 
ignorirajo ali prizadenejo. Napetosti lahko čutite tako zasebno, v partnerstvu in družini, kot 
poklicno, v odnosu s sodelavci, strankami in vodilnimi. Zdaj ni čas za dokazovanje svojega prav, 
ker boste potegnili krajši konec paličice.  
 
 
5. 10. 2020       8:48    (4. 10. 2020 do 6. 10. 2020)    Merkur opozicija Neptun                                                      
 
    To obdobje je zelo neugodno za odločitve, za podpis pogodbe ali za sporazumevanje z drugimi, 
saj je zelo verjetno, da se bodo pojavili nesporazumi ali celo zmote, prevare in goljufije. Ste bolj 
zaupljivi, lahkoverni ter vas zlahka zapeljejo občutki, predstave ali ideali. Zadev ne vidite realno in 
se vam zdijo veliko bolj vabljive, kot so v resnici. Le stežka boste videli okoliščine in ljudi, kakršni 
so v resnici, zato bi vam lahko bilo kasneje, ko vpliv mine, žal, če bi v teh okoliščinah sprejeli 
odločitev. Pazite, da vas v službi ne bi preveč odnašalo, kajti lahko vas odpustijo zaradi napake. 
Obvezno se izognite alkoholu, drogam ali drugim odvisnostim.  
 
 
7. 10. 2020       8:22    (6. 10. 2020 do 8. 10. 2020)    Sonce sekstil Luna                                                           
 
    Podpora prijateljev, družine in žensk, ki jo zdaj prejemate, vam daje občutek zaupanja. Čas je 
primeren za izgladitev težav in izboljšanje vsega, kar predstavlja problem v vašem družinskem 
življenju. V kolikor se morate ali želite z nečem predstaviti javnosti, je to ugoden čas za nastop.  
 
 
9. 10. 2020      13:51    (8. 10. 2020 do 10. 10. 2020)    Venera trigon Neptun                                                       
 
    Ste prijetni, nežni in zasanjani, pri tem pa idealizirate odnose. Pritegne vas vse, kar je lepo. 
Druge začutite, jim velikodušno kaj poklonite ali globoko sočustvujete z njimi, če se znajdejo na 
robu. Veliko bolj cenite duhovne kot materialne vrednote. Kljub vsemu ni odveč opozorilo, da pred 
nakupom dobro premislite, ali tisto resnično potrebujete ali si le želite polepšati svoj trenutek, saj 
se lahko zgodi, da z denarjem v tem času ne znate najbolje ravnati. Ugoden čas je za ustvarjalno 
in umetniško delovanje.  
 
 
9. 10. 2020      20:09    (8. 10. 2020 do 10. 10. 2020)    Sonce opozicija Venera                                                    
 
    Počutite se ljubeči, nežni, ljubeznivi, zato vam v tem času posebno veliko pomeni družba 
ljubljene osebe ali tesnih prijateljev. Zdaj ni čas za samoto. Glavne teme so izmenjava, harmonija 
in ljubezen. V kolikor niste zadovoljni s svojim osebnim življenjem, se vam lahko zdijo v tem času ti 
problemi posebno nadležni. V tem času se lahko hitreje zapletete v nasprotovanje, zato poskrbite, 
da boste slišali tudi drugo stran.  
 
 
12. 10. 2020     18:20    (11. 10. 2020 do 13. 10. 2020)    Venera sekstil Ascendent                                              
 
    Nastopilo je prijetno in lahkotno obdobje, ko se drugim zdite prijetni, diplomatski, šarmantni in 
zanimivi. Svojo podobo lahko še malce polepšate z novo frizuro, kozmetiko, oblačili ali nakitom. To 
si zdaj verjetno lahko privoščite, vsaj nekaj od naštetega. Zaradi svoje blage pojave, boste poželi 
občudovanje in podporo. V tem času se lahko pojavi posebna oseba, ki vam bo ukradla srce.  
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13. 10. 2020     18:26    (12. 10. 2020 do 14. 10. 2020)    Venera opozicija MC                                                     
 
    Je odličen čas za polepšanje doma in vsega povezanega z urejanjem vašega bivalnega okolja. 
Čas je za opremljanje in prestavljanje pohištva, saj boste ustvarili bolj uravnoteženo in bolj prijetno 
okolje. Odnosi v vaši družini se bodo še izboljšali in postali bolj ljubeči. V kolikor boste pripravili 
domačo zabavo, boste na njej blesteli kot ljubeznivi gostitelj.  
 
 
14. 10. 2020     16:34    (9. 10. 2020 do 17. 10. 2020)    Merkur trigon Ascendent                                                 
 
    V tem obdobju ste odlični v sporazumevanju z drugimi ljudmi. Pristopate jasno in se predstavite 
s pravimi besedami. Dobro boste sprejeti pri javnih govorih, intervjujih in drugih javnih dogovorih. V 
tem času pogovori tečejo gladko in se z lahkoto dogovorite ali pogodite. V kolikor si želite 
zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
14. 10. 2020     12:00    (9. 10. 2020 do 17. 10. 2020)    Merkur trigon Ascendent                                                 
 
Ta astrološki vpliv (Merkur trigon Ascendent)se pojavi tudi 14. 10. 2020 (najmočnejši vpliv). 
Prosim, preverite ta datum.  
 
 
15. 10. 2020      4:31    (14. 10. 2020 do 16. 10. 2020)    Venera kvadrat Luna                                                      
 
    Spremlja vas močno hrepenenje po ljubezni in udobju. Želite si ljubezni in naklonjenosti. V 
kolikor ju ne prejmete, se nikar ne vdajte pretiravanju pri prehrani, zlasti ne čokoladi in drugim 
sladkim dobrotam. Raje se "pocrkljajte" ter preživite čas z ljudmi, ki jih imate radi. Ste zelo nežni in 
mehkega srca, zato vas napetosti v odnosih lahko močno prizadenejo. S svojo toplino in 
prijaznostjo se jim lahko izognete.  
 
 
19. 10. 2020     20:33    (18. 10. 2020 do 20. 10. 2020)    Sonce kvadrat Mars                                                       
 
    Zelo natančno poznate svoje cilje in želje. Želeno želite doseči v istem trenutku. Gorje tistemu, 
ki vam stopi na pot! Zelo verjetno boste postali oblastni, prizadevni in brezobzirni do drugih ljudi, 
zato bi bilo dobro, da v tem obdobju naredite tisto, kar lahko naredite sami. Lahko se pojavijo 
nesreče in napake, storjene v naglici ali spori zaradi ega. Razlog je v vaši nepotrpežljivosti, 
svojeglavosti in upornosti. Pozitivno je, da imate zelo veliko energije, zaradi česar lahko precej 
stvari dokončate.  
 
 
20. 10. 2020     10:18    (19. 10. 2020 do 21. 10. 2020)    Sonce trigon Jupiter                                                       
 
    Zdaj je čas za sprostitveno rekreacijo, osvežitev, pomladitev in za stvari, v katerih resnično 
uživate. Prevladujeta dober humor in optimizem. Svoje življenje ste sposobni videti iz širšega 
gledišča. Zdaj je primeren čas, da pristopite k nekomu, ki je v primernem položaju, da od njega 
prejmete duhovno, miselno ali materialno podporo. Je odličen čas za zamenjavo zaposlitve, za 
višji zaslužek in realizacijo vaših ciljev.  
 
 
21. 10. 2020     11:56    (20. 10. 2020 do 22. 10. 2020)    Merkur opozicija Neptun                                                
 
Ta astrološki vpliv (Merkur opozicija Neptun) se pojavi tudi 5. 10. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
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22. 10. 2020     16:35    (21. 10. 2020 do 23. 10. 2020)    Venera opozicija Sonce                                                 
 
    Ste ljubeznivi, prijetni in topli. Spremlja vas želja po občudovanju, naklonjenosti in ljubezni. 
Postanete zelo ustvarjalni. Če ste umetnik ali umetniška duša, boste posebno navdihnjeni v tem 
obdobju. Je čas, ko se veliko lažje vdate svoji želji po lepoti ali luksuzu. Pri srečanju z ljudmi, zlasti 
nasprotnega spola bodite pozorni, kajti v odnosih lahko prihaja do nesporazumov, ki lahko kasneje 
prinesejo razočaranje.  
 
 
23. 10. 2020     16:51    (22. 10. 2020 do 24. 10. 2020)    Venera trigon Pluton                                                      
 
    Obdaja vas poseben magnetizem in privlačnost. Počutite se izjemno ljubeči. Zelo pomembni 
postanejo zlasti romantični in seksualni odnosi. Ker so strasti zelo močne, se lahko zgodi, da 
premagate kakšno svoje omejujoče prepričanje, vezano na spolnost. Želite si ljubezni, bližine in 
seksualne izpolnjenosti. Srečate lahko osebo, ki vas bo popolnoma očarala in pritegnila v svoj 
svet. Pazite, da ne postanete obsedeni z njo, kajti v tem primeru vam bo prinesla kasneje, ko vpliv 
mine, več razočaranj kot lepega. Čas je ugoden za povečanje vašega finančnega ali materialnega 
stanja.  
 
 
24. 10. 2020      6:02    (23. 10. 2020 do 25. 10. 2020)    Sonce sekstil Uran                                                          
 
    V tem času lahko uživate v življenju, pri čemer nič kaj dosti ne razmišljate, pač pa se prepustite 
instinktivnemu delovanju. Ne prenesete strogo načrtovanega urnika, niti vnaprej pripravljenega 
poteka, kaj naj bi se zgodilo. Potrebujete več svobode in možnosti, da uporabite intuicijo ter 
prebliske. Uživate v hitrem ritmu in nepredvidljivem, a zanimivem času. V tem času vas lahko 
močno pritegne astrologija. Ne čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
25. 10. 2020     12:25    (24. 10. 2020 do 26. 10. 2020)    Venera trigon Mars                                                        
 
    Želite si biti zaljubljeni, prisrčni ali ljubeznivi, zato je precej verjetno, da boste želeli prebiti čas z 
nekom, ki ga ljubite ali vsaj v družbi simpatične osebe. Zdaj je ugoden čas za iskanje svoje druge 
polovice, osebe, za katero menite, da vam bo prinesla srečo in vas cenila kot si zaslužite. Ker ste 
zdaj erotično zelo privlačni, kar se opazi na vaših očeh in celotni pojavi, boste veliko lažje pritegnili 
nekoga, ki vam bo všeč, kot običajno. V kolikor ste v partnerskem odnosu, izkoristite ta prijetni čas 
in (ponovno) očarajte partnerja.  
 
 
26. 10. 2020     23:22    (26. 10. 2020 do 27. 10. 2020)    Merkur sekstil Uran                                                        
 
Ta astrološki vpliv (Merkur sekstil Uran) se pojavi tudi 28. 9.  2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
28. 10. 2020     18:24    (24. 10. 2020 do 3. 11. 2020)    Mars konjunkcija Venera                                                 
 
    V tem času ste romantični in seksualno zelo privlačni. Težko boste zdaj poslušali razum, kajti 
vodijo vas strasti. Želite si ljubezni, romantike in seksualne izpolnjenosti. Pritegnite v svojo igro tudi 
partnerja, če ga imate. V kolikor ste samski, boste v tem času manj zadržani in boste hitreje 
pristopili k nekomu, ki vas privlači. Pri tem le uporabite tudi nekaj diplomacije in dajte osebi 
občutek, da vam je všeč in ni le vaš seksualni objekt.  
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30. 10. 2020     15:54    (29. 10. 2020 do 31. 10. 2020)    Venera opozicija Merkur                                                
 
    Razmišljate o ljubezni in partnerstvu. V odnosih potrebujete pogovor. Lahko se zgodi, da si 
želite razčistiti nekaj, kar vas že dlje časa muči. Pri tem bodite pazljivi, da ne boste vrtali v drugo 
osebo, če se bo začela zapirati, kajti školjke, ki se enkrat zapre, ne morete enostavno odpreti. V 
kolikor se s partnerjem že nekaj časa ne razumeta najbolje, lahko na plan privrejo občutki in 
zadeve, ki vas bodo razočarale.  
 
 
30. 10. 2020     16:03    (29. 10. 2020 do 1. 11. 2020)    Merkur trigon Jupiter                                                        
 
    Zdaj je dober čas za potovanja, zlasti v kraje, kjer niste bili še nikoli prej ali v kraje, kjer boste 
lahko spoznali nove zamisli, nove kulture in nove poglede na svet. Zelo ugoden čas je za vpis v 
tečaj ali študij ter za prebiranje mnogih knjig. Zdaj ste sposobni razumeti veliko več kot običajno. 
Znanje lahko dobesedno posrkate vase. V tem času se ne skrivajte med štirimi stenami. V kolikor 
delujete na področju prava, prodaje, zunanje trgovine, poučevanja, transporta, prevajalstva ali 
podobnih dejavnosti, bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
30. 10. 2020     20:24    (29. 10. 2020 do 31. 10. 2020)    Sonce opozicija Neptun                                                 
 
    V tem času ste nežni in zasanjani. Drugih ne vidite tako jasno kot običajno, zato lahko 
precenite, s kom imate opravka. Postanete pasivni, hitro se umaknete in se težko dokažete. O 
odnosih lahko nekoga idealizirate, zaradi česar ste lahko razočarani, ko vpliv mine. Dobro bi bilo, 
da v tem času ne bi sprejemali novih obveznosti in odgovornosti, saj se lahko izkaže kasneje, da 
vam niso bile v prid.  
 
 
31. 10. 2020     11:41    (30. 10. 2020 do 8. 11. 2020)    Merkur kvadrat Mars                                                        
 
    V tem obdobju lahko zaradi naglice delate napake in govorite preveč prepričljivo. Delujete 
nasilno in ostro. Zaradi vašega nemira in nepotrpežljivosti so možne nesreče, zato se poskušajte 
malce umiriti. Zdaj močno čutite, da se morate boriti za vse, kar si želite ali v kar verjamete. Lahko 
počakate z aktivnostmi, dokler vpliv ne mine? Ste zelo jasni, odločni in prepričljivi. Žal zbujate 
veliko več oporekanja, prerekanja, polemik ter tekmovalnosti kot je resnično potrebno. To silno 
energijo lahko usmerite fizično delo ali v šport. Pri tem pa pazite, da ne boste pretiravali in se 
boste s tem lahko izognili poškodbam. Podobno velja v prometu. Umirite se ali pa raje ne sedite za 
volan.  
 
 
31. 10. 2020     12:34    (30. 10. 2020 do 1. 11. 2020)    Venera opozicija Saturn                                                  
 
    V vas se porajajo dileme, povezane s pravo mero med dolžnostmi in uživanjem. Ste praktični in 
razumski, a v sebi močno hrepenite po ljubezni in zadovoljstvu. V tem času vas lahko nekdo, 
partner ali prijatelj, zalo razočara, zaradi česar se želite odmakniti od ljudi. V samoti lahko 
premislite, česa si resnično želite in kaj bi vas dolgoročno zadovoljilo. Zdaj se lahko nek odnos 
konča ali se zdi "zamrznjen". Zdelo se vam bo, da se morate nečemu ali nekomu odreči, ker nima 
več prostora v vašem življenju.  
 
 
3. 11. 2020      14:52    (2. 11. 2020 do 4. 11. 2020)    Sonce trigon Ascendent                                                     
 
    Zdaj ste v harmoniji z mnogimi različnimi ljudmi. Obdaja vas občutek lahkotnosti in obilja. Imate 
več energije in se bolj zabavate kot običajno. Je dober čas za predstavitev, za pogovor o novi 
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službi, če iščete novo službo, in za srečanja v javnosti, saj bi morali prejeti pozitiven odziv. Še v 
ljubezni si lahko obetate nekaj dodatne sreče.  
 
 
4. 11. 2020      19:26    (3. 11. 2020 do 5. 11. 2020)    Sonce trigon MC                                                             
 
    V tem obdobju ste lahko uspešni in zlahka dosegate svoje poklicne cilje. V kolikor potrebujete 
pomoč, se obrnite na pomembne ljudi, ki imajo vpliv, da vam lahko pomagajo uresničiti vaše sanje. 
V kolikor si želite zamenjavo poklicne poti, je zdaj ugoden čas, da stopite do pomembne osebe in ji 
predstavite svoje znanje, spretnosti ter voljo do dela.  
 
 
6. 11. 2020      15:17    (5. 11. 2020 do 7. 11. 2020)    Venera kvadrat Ascendent                                                 
 
    Želite si ljubezni, prijetnih odnosov z vsemi ljudmi in miru na svetu. Veliko vam pomeni lepo 
urejeno okolje, zato lahko zanj potrošite več, kot ste sprva načrtovali. V kolikor niste povsem 
zadovoljni s seboj in ljudmi okoli sebe, bi se zdaj lahko začeli prepiri, zlasti v partnerstvu. V tem 
obdobju lahko pritegnete tudi občudujoč pogled nekoga, ki pa ni nujno pravi izbor. Boste videli, ko 
vpliv preide.  
 
 
7. 11. 2020       3:19    (30. 10. 2020 do 8. 11. 2020)    Merkur kvadrat Mars                                                          
 
Ta astrološki vpliv (Merkur kvadrat Mars) se pojavi tudi 31. 10. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
8. 11. 2020       0:43    (6. 11. 2020 do 9. 11. 2020)    Merkur trigon Jupiter                                                            
 
Ta astrološki vpliv (Merkur trigon Jupiter) se pojavi tudi 30. 10. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
8. 11. 2020      23:47    (8. 11. 2020 do 9. 11. 2020)    Venera sekstil Luna                                                            
 
    Privoščite si zabavo in druženje z ljudmi, ki jih imate radi. Ste gostoljubni in ljubeči. Svoje udobje 
in naklonjenost delite s tesnimi prijatelji ter z družino. V kolikor imate še karkoli nerešenega z 
mamo, bi morali zdaj naleteti na ugoden odziv. Je pravi čas za ureditev doma ali polepšanje 
okolja. V kolikor imate talent za delo z ljudmi (svetovanje, zlasti ženskam, skrb, varovanje ipd. ), 
boste zdaj pri delu lahko zelo uspešni. Lahko bi našli službo na tem področju.  
 
 
10. 11. 2020     23:54    (10. 11. 2020 do 11. 11. 2020)    Venera opozicija Venera                                               
 
    Zelo si želite ljubezni, druženja, prijateljstva in lepih občutkov. Ne prenesete samote, pač pa kot 
zrak potrebujete družbo drugih ljudi. Želite si sproščenosti in uživanja v lepih straneh življenja. 
Težje se spravite k delu kot običajno. Zlasti težke in utrudljive naloge vam ne gredo od rok kot 
običajno. V tem času lahko srečate zanimivo osebo, ki vas bo očarala in vi njo. Vedite pa, da se 
lahko potem, ko vpliv mine, izkaže, da bo potrebno več prilagajanja, kot ste si predstavljali prvi hip. 
Pri finančnih in materialnih zadevah pazite, da ne prekoračite proračuna.  
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12. 11. 2020      2:37    (11. 11. 2020 do 13. 11. 2020)    Merkur sekstil Uran                                                         
 
Ta astrološki vpliv (Merkur sekstil Uran) se pojavi tudi 26. 10. 2020 (najmočnejši vpliv). Prosim, 
preverite ta datum.  
 
 
12. 11. 2020     10:26    (25. 10. 2020 do 25. 11. 2020)    Saturn konjunkcija Mars                                                
 
    V tem obdobju so ključni trdo delo in uresničitev ciljev. Soočeni ste z nalogami, ki so 
dolgotrajne, utrudljive, dolgočasne, nezanimive, zoprne in težke, a jih morate opraviti. Če ste s 
čimerkoli podobnim odlašali, je zdaj čas, da jih zaključite. Čeprav je to zoprno obdobje, ni ugoden 
čas za iskanje nove zaposlitve. Slednje je smiselno le, če bi vas odpustili.  
 
 
15. 11. 2020     10:15    (14. 11. 2020 do 16. 11. 2020)    Sonce trigon Sonce                                                       
 
    V tem času prevladujeta samozaupanje in notranja harmonija. Pri svojih ustvarjalnih projektih se 
lahko premaknete naprej. Vaši napori in trud bodo dobro sprejeti. Uspešni boste pri stvareh, ki so 
pomembne za vas. Je primeren čas za iskanje službe ali napredovanje.  
 
 
15. 11. 2020     12:00    (7. 11. 2020 do 20. 11. 2020)    Mars trigon Luna                                                            
 
   V tem času vas vodijo močni občutki, čustva in strasti. Pred delovanjem nič kaj dosti ne 
razmišljate, pač pa se lotite zadev, kot vam velevajo instinkti. Ste zelo strastni, hkrati pa 
pripravljeni pomagati nekomu, ki vas lepo prosi za pomoč. V kolikor imate partnerja, bi bilo 
blagodejno, da se mu posvetite in svojo strast izživite v njegovem objemu. Čas je ugoden tudi za 
hišna opravila in delo okoli hiše. Uživali bi tudi na kakšnem ognjevitem koncertu ali ob  ogledu 
dobre tekme.  
 
 
16. 11. 2020     15:14    (15. 11. 2020 do 17. 11. 2020)    Sonce opozicija Pluton                                                  
 
    V tem obdobju se soočite z nečim, kar je bilo dolgo časa skrito, pozabljeno ali namerno prezrto. 
Prebudijo se nerešene zadeve v osebnih odnosih. Pazite, da ne postanete tiran, ki je prepričan, da 
ima le on prav in morajo vsi drugi delovati v skladu z njegovimi zapovedmi. Druga skrajnost, ki se ji 
izognite, pa je vloga žrtve. Če si vzamete preveč moči (npr. postanete manipulatorski in nasilni) ali 
premalo moči (npr. ste preveč pasivni in zlahka postanete žrtev), se boste zapletli v močne prepire 
z drugimi ljudmi. Bolje vam bo delo sproščanje v naravi, kot prepiri s tistimi, ki jih imate sicer radi.  
 
 
16. 11. 2020     17:03    (10. 11. 2020 do 22. 11. 2020)    Jupiter sekstil Sonce                                                      
 
    V tem obdobju si lahko obetate ravnotežje in prijetne okoliščine, v katerih lahko uživate na 
polno. Ustvarjate prijetne odnose z drugimi ljudmi in se dosti zabavate. Čas je zelo ugoden za 
poslovne dogovore in partnerstva, saj boste z njimi pridobili podporo. Ti stiki vam lahko odprejo 
mnoga vrata, ki so bila za vas do sedaj zaprta. Je zelo dober čas za sodelovanje z drugimi. 
Nepričakovano lahko prejmete darilo ali ponudbo. Je čas uspeha, zadovoljstva, novih finančnih in 
poslovnih možnosti ter možnosti za zamenjavo zaposlitve, če si tega resnično želite.  
 
 
17. 11. 2020      5:45    (16. 11. 2020 do 18. 11. 2020)    Merkur opozicija Neptun                                                 
 
Ta astrološki vpliv (Merkur opozicija Neptun) se pojavi tudi 21. 10. 2020 (najmočnejši vpliv). 
Prosim, preverite ta datum.  
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18. 11. 2020     19:19    (17. 11. 2020 do 19. 11. 2020)    Sonce sekstil Mars                                                        
 
    Ste polni energije, pogumni in sposobni spopasti se s kakršnimi koli izzivi. Pri svojem delu lahko 
veliko dokončate, zlasti če le-to vključuje fizične napore. Če ste dejavni na področju športa, boste 
v tem obdobju posebno tekmovalni, prodorni in polni energije. S svojo samozavestjo, ki jo širite 
okoli sebe, lahko marsikoga navdušite. Je ugoden čas za uspeh in celo za iskanje službe.  
 
 
19. 11. 2020      1:25    (18. 11. 2020 do 20. 11. 2020)    Venera kvadrat Mars                                                      
 
    Želite si ljubezni, erotike in uživanja v seksualnem odnosu. V tem času je vaš seksualni nagon 
zelo močan in lahko celo prevlada nad erotičnimi fantazijami. V kolikor ste v romantičnem odnosu 
s kom, ki ne zadovolji vaših želja, se lahko zaradi napetosti pojavijo prepiri, prikrita agresivnost ali 
celo kaj hujšega, zato ne izzivajte svoje sreče. V primeru resnega partnerstva dvakrat premislite, 
ali se vam resnično splača skočiti čez plot, kajti že kmalu bi lahko svoje dejanje močno obžalovali. 
Možni so prepiri in razočaranja, zato se umaknite pred izzivom dokler je vpliv na delu, če je le 
mogoče.  
 
 
19. 11. 2020      8:52    (18. 11. 2020 do 20. 11. 2020)    Sonce kvadrat Jupiter                                                     
 
    Ste optimistični in samozavestni. Zelo verjetno vas obhaja zapravljivost in se v vas razrašča 
napetost. Lahko vas obide občutek vsemogočnosti, zaradi česar postanete manj pazljivi kot 
običajno. Lahko začutite, da v vašem življenju nič ne more iti prav posebno narobe. Če si po 
naravi preveč popuščate, pretirano zapravljate ali si dovolite pretiravanje kakršnekoli vrste, je zdaj 
čas, ko lahko vse to še presežete. Dobro bi bilo, da bi se pri tem poskusili kontrolirati, saj vas bo 
vsako pretiravanje kasneje stalo več, kot zdaj računate. Lahko se pojavi priložnost, ki veliko obeta. 
Sprejeti se jo splača le, če ste lahko zadovoljni tudi z izidom pesimistične napovedi.  
 
 
19. 11. 2020     12:30    (18. 11. 2020 do 20. 11. 2020)    Venera trigon Jupiter                                                     
 
    To obdobje označujeta blagostanje in zadovoljstvo. Počutite se sproščeni in brezskrbni. Je 
odličen čas za počitnice. Negativni so lenoba, popuščanje sebi in pričakovanje, da bo brez napora 
vse delovalo pozitivno za vas. Nekaj časa morda v resnici tudi bo. Čutite, da ste zelo srečni in 
lahko se zgodi, da boste pretirano zapravljivi z denarjem. Možne so materialne koristi, ampak 
zavedajte se nevarnosti, da ste lahko v tem času tudi pretirano velikodušni, kar boste morali 
plačati, ko vpliv mine. V kolikor delujete na umetniškem področju, bi lahko bil to zelo ugoden čas 
za vas. Zdaj bi lahko prodali kakšno svoje delo po zelo visoki ceni ali jih prodali več kot običajno. 
Pritegne vas zanimiv, optimističen in bogat partner.  
 
 
19. 11. 2020     20:38    (19. 11. 2020 do 20. 11. 2020)    Merkur trigon Ascendent                                               
 
    V tem obdobju ste odlični v sporazumevanju z drugimi ljudmi. Pristopate jasno in se predstavite 
s pravimi besedami. Dobro boste sprejeti pri javnih govorih, intervjujih in drugih javnih dogovorih. V 
tem času pogovori tečejo gladko in se z lahkoto dogovorite ali pogodite. V kolikor si želite 
zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
 
 
 



Osebni dnevni horoskop 
 

© 2017 Irena Stopar  Stran 58 od 73  

20. 11. 2020     15:59    (19. 11. 2020 do 21. 11. 2020)    Merkur trigon MC                                                           
 
    V tem obdobju bi bilo za vas blagodejno, če bi dobro premislili o svojem preteklem delu, 
organizaciji le-tega in splošno o vaših poklicnih ciljih. V tem času bi morali sprejeti dobre odločitve. 
Koristno je tudi zbiranje informacij, ki se tičejo vaše kariere in dolgoročnih ciljev. V kolikor si želite 
zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
20. 11. 2020     23:19    (27. 10. 2020 do 26. 12. 2020)    Uran konjunkcija Neptun                                               
 
    V tem obdobju sta osvetljena domišljija in povečana psihična občutljivost. Vrtite se okoli stvari, 
ki so neobičajne, domišljijske ali domiselne. Pazite, da se zaradi morebitnih pritiskov ne zatečete v 
svet odvisnosti.  
 
 
22. 11. 2020     14:21    (21. 11. 2020 do 23. 11. 2020)    Venera sekstil Uran                                                       
 
    Zdaj se lažje sprostite in ste bolj "divji". Radi plešete ali počnete nekaj, česar običajno ne 
počnete pogosto. Zaradi igrivosti in občutka, da znate "živeti vsak trenutek", lahko pritegnete 
pogled nekoga, ki vas do sedaj ni opazil. Vedite pa, da je vpliv namenjen flirtu in nepričakovani 
romantiki, ne pa dolgotrajnim in stabilnim odnosom. Če ste v resnem partnerskem odnosu, raje 
premislite, kako bi poživili obstoječ odnos.  
 
 
23. 11. 2020      3:15    (22. 11. 2020 do 24. 11. 2020)    Sonce kvadrat Uran                                                        
 
    V tem času se boste težko izognili vznemirjenju in nepredvidenim situacijam, kar zlahka čutite 
kot "Vse mi gre narobe. " in "Nihče me ne razume. ". Zato se lahko zalotite ob misli, kako zelo 
nepotrpežljivi ste postali in kako močno si želite, da bi nekaj premaknili na nove tirnice. V odnosih 
se lahko zgodi, da vas drugi označijo za nestabilne, nezanesljive in "čudne". Začutite lahko močno 
potrebo, da bi jim dokazali nasprotno, vendar bi to vodilo le še v večje prepade med vama, zato se 
temu raje izognite, dokler je vpliv na delu. V tem času vas lahko močno pritegne astrologija. Ne 
čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
23. 11. 2020     12:38    (17. 11. 2020 do 28. 11. 2020)    Jupiter trigon Pluton                                                       
 
    V tem obdobju ste samozavestni, optimistični, podjetni in družabni. Je odličen čas za širitev 
posla in poklicnih prizadevanj. V poslu, v katerem delujete, boste zdaj veliko lažje pridobili nove 
stranke, razvili nove proizvode ter dobili povečan vpliv in priznanje. Vse to pa bo ugodno vplivalo 
na vašo finančno in materialno stanje.  
 
 
24. 11. 2020     23:18    (23. 11. 2020 do 25. 11. 2020)    Sonce trigon Merkur                                                      
 
    Če ste pisatelj, učitelj, študent ali vključeni v kakršnokoli miselno delo, je to zelo pozitiven čas za 
vas. Na dan privre obilo idej. Svoje misli izrazite lažje kot običajno. Je dober čas za nakup, 
prodajo, pogajanja in raznovrstno sporazumevanje.  
 
 
26. 11. 2020      0:08    (25. 11. 2020 do 27. 11. 2020)    Sonce trigon Saturn                                                        
 
    V tem obdobju se zlahka osredotočite na svoje delo, izločite vse, kar je odvečno ali vas moti pri 
tem, kar morate narediti. Premorete dovolj samokontrole in discipline, da se lahko lotite nalog, ki 
se jih že nekaj časa izogibate. Želite, da zadeve uredite in ste bolj potrpežljivi do utrudljivih ter 



Osebni dnevni horoskop 
 

© 2017 Irena Stopar  Stran 59 od 73  

dolgočasnih nalog kot običajno. Je dober čas, da se lotite "zemeljskih" opravkov in praktičnega 
dela. Cilje, ki si jih postavite zdaj, bi morali z lahkoto doseči.  
 
 
27. 11. 2020     15:43    (27. 11. 2020 do 28. 11. 2020)    Merkur trigon Sonce                                                      
 
    V tem obdobju se izrazite povsem jasno. Je dober čas, da sprejmete odločitev, dogovor, se 
pogajate, izmenjate svoje poglede z drugimi ljudmi ali predstavite svoje poglede in želje. Če 
delujete v poslu, ki je povezan s prodajo, z besedami, idejami ali sporazumevanjem, je lahko zelo 
ploden čas za vas. Obdaja vas obilica idej. Je čas, ko znate dobro predstaviti svoje zamisli. Čas je 
ugoden tudi za zamenjavo službe, povezane s prodajo, gibanjem, poučevanjem ali podobnimi 
dejavnostmi.  
 
 
27. 11. 2020     21:54    (27. 11. 2020 do 28. 11. 2020)    Venera opozicija Neptun                                               
 
    Ste zasanjani, romantični in hrepenite po ljubezni in harmoniji. V tem času težko realno 
ocenjujete druge ljudi, zato jih spremljajte malce bolj z distance. Lahko se zgodi, da spoznate 
nekoga, ki se vam bo zdel kot "duša dvojčica". Ko vpliv mine in boste videli to osebo realno, pa se 
boste spraševali, kako ste se lahko tako močno zmotili. V kolikor je mogoče, preložite svoje 
finančne in materialne odločitve, saj zdaj nimate dobrega občutka, koliko je nekaj vredno. Ugoden 
čas je za ustvarjalno in umetniško delovanje.  
 
 
28. 11. 2020     10:33    (27. 11. 2020 do 29. 11. 2020)    Merkur opozicija Pluton                                                 
 
    V tem obdobju lahko razkrijete nekaj pomembnega. Več se pogovarjate o skrivnostih, zasebnih 
zadevah ali o tabujih. Lahko ste zelo prodorni in raziskovalnega duha. Z drugimi lahko intenzivno 
sodelujete in se pogovarjate z njimi. Ne prenesete pa odrezavih odgovorov in ljudi, ob katerih 
čutite, da se izmikajo odgovoru. Lahko postanete obsedeni s temo, ki vam je trenutno pri srcu, 
zato jo lahko odlično predstavite ali z vsiljivostjo odženete še svoje privržence. Zdaj vas vodi 
intenzivna notranja moč, ki od vas zahteva, da dosežete svoje cilje. Poskusite jo kontrolirati, da ne 
boste v teh dneh, ko vpliv traja, izgubili vseh svojih prijateljev. Zelo pazljivi bodite tudi v prometu.  
 
 
29. 11. 2020     20:19    (29. 11. 2020 do 30. 11. 2020)    Merkur sekstil Mars                                                       
 
    V tem obdobju ste živahni, igrivi in usmerjeni na aktivnosti, o katerih ste že nekaj časa 
premišljevali, da bi jih uresničili. Drugi vam prisluhnejo in vi njim. Lahko najdete zaveznike, ki si 
želijo podobnih aktivnosti. Ste nepopustljivi in prepričljivi, a pripravljeni prisluhniti tudi drugim, zato 
ste lahko uspešni. Čas je ugoden tudi za šport. Lahko bi se udeležili šole varne vožnje ali se 
vpisali na kak tečaj, denimo borilnih veščin ali česa drugega, kar vas veseli.  
 
 
30. 11. 2020      5:06    (29. 11. 2020 do 1. 12. 2020)    Merkur kvadrat Jupiter                                                      
 
    V tem času ste lahko navdušeni nad toliko stvarmi, da ne veste, česa bi se lotili. Imate polno 
zamisli in načrtov, kako bi jih uresničili. Vse se zdijo lepše in boljše od druge. Kljub vašemu 
optimizmu se lahko zgodi, da ste nekaj spregledali. Zdaj "ne preberete drobnega tiska" ali ne 
proučite vseh dejstev, kar zlahka pripelje do napake v presoji. Poudarek je na pretiravanju, 
pretiranemu optimizmu in malenkostih, ki jih zdaj ne morete opaziti. Zato bi bilo dobro končno 
odločitev odložiti, dokler vpliv ne mine.  
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30. 11. 2020     15:54    (24. 11. 2020 do 5. 12. 2020)    Mars konjunkcija Venera                                                 
 
    V tem času ste romantični in seksualno zelo privlačni. Težko boste zdaj poslušali razum, kajti 
vodijo vas strasti. Želite si ljubezni, romantike in seksualne izpolnjenosti. Pritegnite v svojo igro tudi 
partnerja, če ga imate. V kolikor ste samski, boste v tem času manj zadržani in boste hitreje 
pristopili k nekomu, ki vas privlači. Pri tem le uporabite tudi nekaj diplomacije in dajte osebi 
občutek, da vam je všeč in ni le vaš seksualni objekt.  
 
 
30. 11. 2020     22:48    (30. 11. 2020 do 1. 12. 2020)    Venera trigon Ascendent                                                 
 
    Za vas je to blagodejen čas, ko se vam zdi, da vam vse na svetu pritrjuje in si želi vaše družbe. 
Ste prijetni in privlačni, zato si lahko obetate prijeten odnos s partnerjem ali prijazno ljubezensko 
zgodbo. V tem času vas lahko zgrabi želja, da bi posodobili svojo garderobo, šli k frizerju ali v 
kozmetični salon ali si celo kupili nekaj lepega. Z materialne in finančne strani, si to zdaj verjetno 
lahko privoščite.  
 
 
1. 12. 2020      21:50    (1. 12. 2020 do 2. 12. 2020)    Venera trigon MC                                                               
 
    V ospredju je vaša skrb zase in za druge ljudi. Želite si ljubezni in sprejetosti. V partnerskem 
odnosu imate odlično priliko, da zgladite morebitne nesporazume in uživate v skupnih aktivnostih. 
V kolikor ste samski, se lahko pojavi posebna oseba, ki vas bo očarala. Pripravljeni ste na 
sodelovanje z drugimi in jim z veseljem pridete nasproti. Vse to koristi vaši karieri in javnemu 
ugledu, zato ste v tem času lahko zelo uspešni pri vseh dejavnostih, kjer je potrebno razumeti 
druge ljudi. Uspeh se bo seveda poznal tudi na vašem računu.  
 
 
2. 12. 2020      15:40    (2. 12. 2020 do 3. 12. 2020)    Merkur kvadrat Uran                                                           
 
    Čas se je za vas začel vrteti z izjemno hitrostjo. Vleklo vas bo na več različnih strani naenkrat, 
zato se lahko zgodi, da boste razmetavali svoje moči, ko boste skakali od ene stvari na naslednjo. 
Pojavi se nemir, nepotrpežljivost in nepremišljene besede. V tem času zlahka podrete vse tisto, za 
kar ste si precej časa prizadevali, zato vas opozarjam, da ne nasedete provokacijam. Prav tako 
bodite izjemno pazljivi na cesti. Nevarni so vam nepotrpežljivost, naglica in precenjevanje lastnih 
moči. V kolikor se boste vplivu izognili, se lahko pojavi takšna oseba na cesti, zato bodite res 
pazljivi.  
 
 
3. 12. 2020      20:12    (3. 12. 2020 do 4. 12. 2020)    Merkur trigon Merkur                                                          
 
    V tem obdobju si lahko obetate plodne pogovore, dogovore ter izmenjavo pomembnih načrtov z 
drugimi ljudmi. Zelo dobro lahko razumete druge in jim tudi predstavite svoj pogled na zadevo. Je 
ugoden čas za prodajo, poučevanje, pisanje, govor ali oglaševanje. V kolikor si želite službe na 
teh področjih, je zdaj ugoden čas za zamenjavo.  
 
 
4. 12. 2020      12:16    (3. 12. 2020 do 5. 12. 2020)    Merkur trigon Saturn                                                           
 
    Izkoristite ta čas za dolgoročno načrtovanje, za razmislek o finančni in drugi varnosti v 
prihodnosti ter izdelajte strategije, s katerimi želite doseči svoje srčne želje. Zdaj ste sposobni tiho 
proučevati zadeve, se osredotočiti na zapleteno miselno delo in dolgoročnega vpogleda v 
prihodnost. Je dober čas, da organizirate svoje zadeve in poiščete strokoven nasvet o svojih 
skrbeh. V kolikor delujete na vodilnem delovnem mestu ali na področju knjigovodstva, 
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računovodstva, tehničnih dejavnosti in podobno, kjer je resnost in natančnost vrlina, bi morali biti 
zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju službe.  
 
 
4. 12. 2020      12:58    (3. 12. 2020 do 5. 12. 2020)    Sonce kvadrat MC                                                              
 
    V tem obdobju se križajo vaši cilji z nameni tistih ljudi v vaši okolici, ki so vam sposobni 
pomagati. Nikar ne nastopajte preveč odločno in ne pozabite, da imajo tudi drugi ljudje svoje 
potrebe. Vodi vas močna energija, skoraj obsedenost, da bi dosegli svoje cilje. Nikar ne 
pretiravajte in ne bodite vsiljivi, kajti to se vam lahko maščuje. Potrebujete prijatelje in podpornike, 
ne sovražnikov. Podobno bodite strpni tudi do partnerja.  
 
 
4. 12. 2020      20:44    (29. 11. 2020 do 9. 12. 2020)    Jupiter konjunkcija Mars                                                   
 
    V tem obdobju imate veliko energije, življenjske moči, ste vitalni, žilavi, odporni, vzdržljivi in 
vztrajni. Počutite se odločni, podjetni, navdušeni in se z veseljem lotite novih izzivov. Spremlja vas 
pozitiven "lahko naredim". To vam omogoča, da dokončate veliko več, kot ste običajno sposobni 
narediti. Zaradi vaše zvišane ravni energije, se lahko v tem obdobju odlikujete v športu. Pazite le, 
da ne boste pretirali, kajti zdaj so možne poškodbe.  
 
 
6. 12. 2020       4:56    (5. 12. 2020 do 7. 12. 2020)    Sonce konjunkcija Luna                                                       
 
    Nastopil je čas, ko v ospredje stopijo dom, osebno življenje in čustva. Ste bolj tihi, nagnjeni k 
premišljevanju in čutite potrebo, da ste bliže doma in tistih, ki jih imate radi. Vaša družina in vaše 
korenine se zdijo zdaj veliko pomembnejši kot običajno. Iz njih lahko črpate moč in zadovoljstvo. 
Če doma ni vse tako, kot bi si želeli, boste zdaj jasno videli vse težave in pomanjkljivosti. Dobro bi 
bilo, da bi se zavedali, da ste v tem obdobju veliko bolj čustveni in pristranski kot običajno.  
 
 
8. 12. 2020      15:04    (7. 12. 2020 do 9. 12. 2020)    Sonce trigon Venera                                                           
 
    Zdaj je čas, ko ste sposobni dati in sprejeti ljubezen, občudovanje in srečo. Ljubezen, nežnost in 
ljubeznivost lahko izrazite veliko bolj odprto, kot običajno. Želite biti obdani z lepimi in prijetnimi 
ljudmi. V tem času se razcvetijo vaša umetniška prizadevanja. Možni so dodatni zaslužki ali 
ugoden nakup.  
 
 
9. 12. 2020      20:52    (13. 10. 2020 do 10. 1. 2021)    Pluton sekstil Sonce                                                         
 
    V tem obdobju lahko temeljito spremenite osebne navade. Ste močni in odločeni, narediti 
spremembo. Spremlja vas pogum, da se osredotočite na bistvo kakršnegakoli problema. S hitrimi 
rešitvami zdaj ne morete biti zadovoljni, zato se poglobite v vse, kar počnete, saj želite in lahko 
naredite korenite spremembe.  
 
 
10. 12. 2020      1:04    (9. 12. 2020 do 11. 12. 2020)    Merkur kvadrat MC                                                           
 
    V tem obdobju dosti premišljujete in govorite o svojih načrtih ter o skrbeh glede vašega dela in 
kariernih zadev. V ospredje prihaja dogovarjanje z vašimi nadrejenimi ali z vplivnimi ljudmi, ki 
lahko pretehtajo vaše delo ali predloge. Žal v tem času težko najdete naklonjenost okoli sebe, zato 
z zahtevami po napredovanju, priporočilih ali novi službi počakajte, da vpliv mine.  
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10. 12. 2020     11:31    (9. 12. 2020 do 11. 12. 2020)    Venera trigon Sonce                                                        
 
    V tem obdobju ste sproščeni in prijetni. Želite si uživati v življenju in početi, kar vas veseli. 
Privoščite si zabavo in uživajte, saj ste si zaslužili. Svojo energijo usmerjate v odnose in 
sodelovanje z drugimi ljudmi. Tudi poslovno ste lahko zelo uspešni, zlasti pri svetovalnih in 
ustvarjalnih projektih. Finančno in materialno lahko prejmete nagrado ali si privoščite nekaj, kar 
vas polepša in napolni s še več prijetne energije. Na teh področjih je ugoden čas celo za 
zamenjavo službe, če si tega želite.  
 
 
11. 12. 2020      2:59    (10. 12. 2020 do 12. 12. 2020)    Merkur konjunkcija Luna                                                 
 
    V tem obdobju se vrtijo vaše misli in pogovori zlasti o čustvih, občutkih, intimnosti, domotožju ali 
otožnosti. Lahko se pojavi obujanje spominov ali pogovori o osebnih zadevah z nekom, za kogar 
čutite, da mu lahko zaupate. Lahko vzpostavite neko vrsto pomembnega sporazumevanja (preko 
pisem, telefonskega pogovora ali osebnega pogovora) z osebo, ki se vam je zdela v preteklosti 
zelo pomembna v vašem življenju ali ste z njo že zelo dolgo povezani. Je dober čas za 
premišljevanje, za pogled v preteklost ter za "pogled od daleč" v vezi čustvenih zadev iz 
preteklosti. Pozorni bodite le, da se vpliv ne prelevi v obtoževanje ali samoobtoževanje za tisto, 
kar je že davno za vami.  
 
 
11. 12. 2020     10:57    (10. 12. 2020 do 12. 12. 2020)    Venera opozicija Pluton                                                 
 
    V tem času se lahko pojavijo močna čustva, za katere niti ne boste vedeli, od kje so se vzela. 
Poveča se vaš seksualni nagon, ki ga želite potešiti in s tem priti do nezavednih, globokih delčkov 
sebe. Verjetno je intimno srečanje ali neizživeta strast, ki vas lahko močno razočara. V ospredje 
prihajajo nerazčiščena čustva, ki lahko iz vas ali druge osebe bruhnejo kot vulkan, zato je v tem 
času pomembno paziti, kako jih izrazite. Obstaja velika verjetnost prepirov in razočaranj v odnosih. 
V kolikor so čustva izražena na pravi način, se lahko vaš odnos s partnerjem okrepi in prenovi. 
Pazite se kakršne koli ljubosumnosti in potrebe po manipulaciji. V tem času nikar ne porabite več, 
kot zaslužite.  
 
 
12. 12. 2020     16:41    (12. 12. 2020 do 13. 12. 2020)    Merkur trigon Venera                                                     
 
    V tem obdobju ste simpatični in pripravljeni na sodelovanje. Razmišljate o ljubezni in 
partnerstvu. Bolj vas zanima, v čem ste podobni drugim kot to, v čem se razlikujete od njih. Je zelo 
dober čas, ko lahko pokažete ljudem, da vam je mar zanje. Pošljite voščilnico, napišite nekomu 
sporočilo, da ga cenite, napišite ljubezensko pismo in podobno. Morda si zaželite kupiti nekaj 
lepega, prijetnega, morda celo ničevega, ki vas bo razveselilo. Zakaj si ne bi privoščili? Podobno 
ugoden čas je tudi za službene stike ali za zamenjavo službe, zlasti na področju prodaje, 
poučevanja, umetnosti in podobno.  
 
 
13. 12. 2020      5:02    (12. 12. 2020 do 14. 12. 2020)    Venera sekstil Mars                                                        
 
    Zdaj je ugoden čas za ljubezen, flirt in spogledovanje. Počutite se topli, prijetni, ljubeči, zanimivi, 
živahni in erotično zelo zanimivi. Želite si ljubezni in romantike. Je ugoden čas, da očarate nekoga, 
ki vam je že nekaj časa všeč. Pojdite v družbo in se prepustite zabavi s prijetnimi ljudmi. V kolikor 
ste v partnerskem odnosu, si vzemite čas in uživajte v dvoje kot že dolgo ne.  
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13. 12. 2020     16:00    (12. 12. 2020 do 14. 12. 2020)    Venera kvadrat Jupiter                                                  
 
    V tem obdobju boste zelo težko obstali na predvidenem proračunu ali na dieti, saj se kaže 
težnja, da se želite postavljati z lepimi stvarmi in uživate v sebi, kolikor vam okoliščine dopuščajo. 
Želite si udobje, lahkotnost, razkošje in obilje. Posebno veliko vam pomeni kakovost. Svojo dobro 
srečo želite deliti z drugimi. Potrebujete družbo in veselo druženje. Je dober čas za zabavo, dokler 
le ne pretirate z njo. V kolikor se morate zdaj čemu odreči, se počutite kot otrok, ki mu Božiček ni 
prinesel vseh daril. Ne pozabite pa, da boste božična darila morali sami plačati. Zmorete? Pritegne 
vas bogat, intelektualno zanimiv partner. Vprašanje je, ali je resnično tak, kar se bo izkazalo, ko 
vpliv mine.  
 
 
15. 12. 2020      1:00    (14. 12. 2020 do 16. 12. 2020)    Sonce kvadrat Sonce                                                     
 
    Trenutno čutite ovire. Odpor in izzivi s strani drugih ljudi ali okoliščin vam dajo slutiti, da zdaj ni 
pravi čas za močno uveljavljanje vaše volje in želja, saj bi se zelo verjetno vse skupaj končalo s 
prepiri in nesoglasji. Posebno napeti bodo odnosi z moškimi in uspešnimi ljudmi. Zdaj ni primeren 
čas za prepire z vodilnimi ali za iskanje službe.  
 
 
16. 12. 2020     17:06    (15. 12. 2020 do 17. 12. 2020)    Venera kvadrat Uran                                                     
 
    Ste vročekrvni in nagnjeni k flirtu. Če ste v stabilnem, predvidljivem partnerskem odnosu, ki vam 
ne ponuja dovolj vznemirjenja, lahko postanete nemirni in razdražljivi. Lahko vas privlači nekdo 
"nov", preprosto le zaradi novosti in možnosti za pustolovščino. V odnosih je zelo pomembna 
prilagodljivost in odprt um, v nasprotnem si boste lahko kasneje očitali, da ste naredili napako.  
 
 
16. 12. 2020     20:24    (16. 12. 2020 do 17. 12. 2020)    Merkur kvadrat Sonce                                                   
 
    Zdaj se nenehno nekaj dogaja. Lahko čutite stres in prevelike zahteve s strani drugih ljudi. Vaš 
urnik je poln opravkov, nalog, telefonskih klicev, pisem, ki zahtevajo odgovor in drugih podobnih 
opravil. Zelo verjetne so napete situacije, v katerih se ni dobro takoj odločati, saj bi se lahko 
narobe odločili. Pomembne stvari poskušajte odložiti, dokler vpliv ne mine.  
 
 
18. 12. 2020      4:44    (17. 12. 2020 do 19. 12. 2020)    Venera trigon Merkur                                                      
 
    To obdobje je dobro za družabne dejavnosti, celo za poslovne sestanke, na katerih štejeta 
tenkočutnost in prijaznost. Delujete kot diplomat in posredujete med ljudmi, ki imajo različne 
poglede na stvari. Je ugoden čas za udeležbo pri kulturnih dogodkih, kot sta umetniška razstava 
ali igra. V ospredju so misli o ljubezni, naklonjenosti lepoti in estetiki. Lahko bi si kupili nekaj 
lepega. Blagodejen bi bil kratek, a prijeten izlet. V kolikor delujete na področju umetnosti, lepote, 
svetovanja, diplomacije ali prodaje nečesa lepega, ste lahko zdaj zelo uspešni. Tudi za zamenjavo 
službe na teh področjih je ugoden čas.  
 
 
18. 12. 2020     22:44    (17. 12. 2020 do 19. 12. 2020)    Sonce sekstil Jupiter                                                      
 
    Je ugoden čas za dogovore, pogodbe in skupne napore z drugimi ljudmi, saj vam bodo prinesli 
koristi in uspeh. Možen je višji zaslužek, napredovanje ali boljša zaposlitev. Prijatelj ali vplivna 
oseba vam lahko ponudi pomoč ali predstavi priložnost, od katere boste imeli korist zdaj in v 
prihodnje. Lahko se zgodi, da kasneje prejmete nagrado zaradi velikodušnosti ali pomoči, ki jo 
ponudite nekomu v tem času.  
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19. 12. 2020      0:49    (18. 12. 2020 do 20. 12. 2020)    Venera trigon Saturn                                                      
 
    Presojate jasno in zanesljivo. Pri finančnih in materialnih zadevah postanete precej zadržani in 
previdni, kar je dobro za dolgoročno načrtovanje vaših finančnih zadev. V tem času lahko vložite v 
lepe stvari, za katere menite, da bodo s časom pridobile na vrednosti (npr. umetnine, nakit in 
podobno). Želite si resnih in stabilnih odnosov, pri katerih ne prevlada čustvena igrivost, pač pa 
vam ljudje dajejo občutek, da bodo tu "večno za vas". Blagodejno je druženje s starimi prijatelji, ki 
jim zaupate. Pritegne vas zrel, izkušen,lahko celo precej starejši ali precej mlajši partner.  
 
 
19. 12. 2020      8:57    (18. 12. 2020 do 20. 12. 2020)    Merkur sekstil Jupiter                                                      
 
    Ste optimistični, polni upanja in s pogledom, uprtim v prihodnost. Preberite kakšno dobro knjigo, 
zlasti s področja osebne rasti, ker vas lahko navdihni in v njej najdete rešitev za morebitne dileme. 
Je čas, ko se navdušeno sporazumevate, delite svoje načrte in sanje z drugimi ter ste bolj 
sprejemljivi za misli in poglede drugih ljudi. Zelo dobrodošla so pogajanja, pogodbe in poslovanje. 
V kolikor delujete na področju prava, prodaje, zunanje trgovine, poučevanja, transporta, 
prevajalstva ali podobnih dejavnosti, bi morali biti zdaj uspešni pri svojem delu ali pri iskanju 
službe.  
 
 
21. 12. 2020     18:37    (21. 12. 2020 do 22. 12. 2020)    Merkur trigon Uran                                                         
 
    V tem obdobju se vam lahko kot strela z jasnega porodi nova, sveža rešitev za stare probleme. 
Hitro mislite in se hitro gibljete. Ne prenesete počasnosti in ustaljenih načinov reševanja probleme. 
Za nekaj časa se lahko prelevite v pravega genija. V kolikor ste ustvarili kaj posebnega, je čas, da 
to predstavite javnosti. Ne čudite se, če vas zdaj pritegne astrologija in želja po vpisu v astrološko 
šolo. Čas podpira predvsem informatike, računalničarje, znanstvenike, astrologe in podobne 
poklice. Če delujete na katerem od omenjenih področij, je pravi čas za dobro promocijo, prodajo, 
izdajo knjige ali za zamenjavo službe.  
 
 
22. 12. 2020     16:23    (21. 12. 2020 do 23. 12. 2020)    Sonce trigon Uran                                                          
 
    V tem obdobju ne prenesete dolgočasja in ne sledite pravilom. Ukvarjate se z ustvarjalnimi 
spremembami in odkritji, preizkušate nove možnosti ali iznajdete nove načine, na katere lahko 
naredite, kar pač počnete. Ne želite slediti nikomur. Sposobni ste najti načine, da ste, kar ste v 
resnici, samosvoji, celo malce "nori", ne da bi užalili ali razburili ljudi okoli sebe. Gre za dejavno in 
vznemirljivo obdobje. Korist bi imeli od neobičajne ponudbe ali priložnosti. V tem času vas lahko 
močno pritegne astrologija. Ne čudite se, če bi radi več izvedeli o njej.  
 
 
22. 12. 2020     22:39    (22. 12. 2020 do 23. 12. 2020)    Merkur kvadrat Merkur                                                  
 
    Vaše misli so zdaj hitre, vendar ostre kot nož. Druge zelo hitro lahko izzovete ali z besedami 
prizadenete, zato se raje ustavite in "dajte jezik za zobe", kot bi si naredili škodo v odnosih. Pri 
sprejemu pomembnih odločitev si vzemite nekaj časa za razmislek, če je le mogoče, saj bi se zdaj 
lahko napačno odločili. V kolikor je mogoče, počakajte s telefonskimi klici, pomembnimi sporočili in 
srečanji dokler vpliv ne mine.  
 
 
23. 12. 2020     14:25    (22. 12. 2020 do 24. 12. 2020)    Merkur kvadrat Saturn                                                   
 
    V tem obdobju so lahko vaše misli mračne, otožne, žalostne in pesimistične. Vidite odvečne 
stvari, pomanjkljivosti, neumnosti in nepraktičnost. Le s težavo se sporazumevate ter naletite na 
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odpor pri drugih ljudeh. Zaznate veliko ovir, prepovedi, zadržkov in problemov. Čutite, da vas in 
vaših idej drugi ne sprejemajo kot si želite. V tem času vas lahko odgovori razočarajo. Pojavi se 
lahko občutek, da se srečate le z negativnimi odzivi. V kolikor si lahko privoščite, preživite zdaj čim 
več časa sami. Zadeve boste bolj uspešno uredili, ko bo vpliv mimo.  
 
 
24. 12. 2020     12:07    (23. 12. 2020 do 25. 12. 2020)    Sonce kvadrat Merkur                                                   
 
    Na urniku so hitri koraki, veliko sporočil, telefonskih klicev, opravkov, nalog, sestankov ali 
diskusij. Lahko ste miselno nemirni, nepotrpežljivi in tako zelo ostri, da se znajdete v nasprotju s 
svojimi lastnimi idejami. Lahko se pojavi situacija, ki zahteva, da spregovorite, kar mislite, se 
odločite ali jasno izrazite svoje osebno mnenje o neki zadevi. Ni se dobro odločati, če stvari ne 
tečejo, kot si želite.  
 
 
25. 12. 2020     12:45    (24. 12. 2020 do 26. 12. 2020)    Sonce kvadrat Saturn                                                    
 
    Nič ni čudno, če se zdaj počutite izigrani ali razočarani. Zgleda lahko, da vaše želje ali napori 
delajo proti vam. V najboljšem primeru se izpolnijo z zamudo. Zlasti naporni znajo biti odnosi z 
moškimi in vplivnimi ljudmi. V tem obdobju bolj dvomite vase kot običajno. Ste žalostni, otožni in 
samokritični. Je dober čas, da pazljivo premotrite svoje življenje, preverite, kako se omejujete, 
zadržujete in določite svoje naslednje korake. Nikakor ne poskušajte napredovati v svojih ciljih v 
tem času in "ne ženite si k srcu" zaradi težkih izkušenj. Tudi za vas bo ponovno posijalo sonce.  
 
 
25. 12. 2020     21:44    (25. 12. 2020 do 26. 12. 2020)    Merkur trigon Neptun                                                     
 
    Ste ustvarjalni, umetniški ali poduhovljeni, skratka v stiku z "višjo silo", ki pošilja blagodejne 
energije v vaše življenje. Imate bujno domišljijo, močno intuicijo in ste psihično zelo dovzetni na 
vplive iz vašega okolja. Lahko se zalotite v želji, da bi slikali, poslušali glasbo, plesali, sanjarili in 
gradili gradove v oblakih ter tako odplavali od obveznosti, ki jih zahteva praktično življenje. V 
kolikor ta želja močno tli v vas, premislite, da bi se predali ustvarjanju in navdihu. Seveda, če ste 
opravili naloge, ki jih od vas zahteva realni, materialni svet ali jih lahko odložite, dokler vpliv ne 
mine.  
 
 
25. 12. 2020     22:45    (25. 12. 2020 do 26. 12. 2020)    Venera kvadrat MC                                                        
 
    Vaša energija je zdaj usmerjena nase in v željo po harmoničnem partnerskem odnosu. V kolikor 
ste samski, se boste najverjetneje ozirali za nekom, ki bi lahko postal vaša druga polovica. Želite si 
družbe prijaznih in ljubeznivih ljudi. Malo manj pa vas zanimajo poklicni cilji in pretirano garanje. 
Zdaj bi bilo sicer dobro, da čim bolj uživate v življenju, vendar ne pozabite, da morate ob tem 
opraviti tudi vse tisto, kar vas bo počakalo.  
 
 
27. 12. 2020      7:09    (26. 12. 2020 do 28. 12. 2020)    Venera konjunkcija Luna                                                
 
    Ste nežni in ljubeznivi. Svojo srečo želite deliti v družinskem krogu in se zabavati z otroci. 
Ljubljene zasujete z nežnostjo in ljubeznivostjo, povabite prijatelje v svoj dom ter jih razvajate in 
skrbite za njih. Vaši odnosi z ženskami so zdaj uravnoteženi in pozitivni, če le ne prevlada 
pretirana potreba, da bi morali tudi drugi čutiti in imeti radi, kar se zdi prav vam v tem času.  
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28. 12. 2020      6:03    (27. 12. 2020 do 29. 12. 2020)    Merkur opozicija Ascendent                                           
 
    V tem obdobju se lahko zapletete v prepire in brezplodne debate s partnerjem in s prijatelji. 
Napočil je čas, ko bi morali resnično dobro poslušati in se učiti od drugih ljudi, ne pa trmasto 
vztrajati pri svojem prepričanju. Če obstaja neka zadeva, ki vas skrbi, je zdaj odličen čas, da se o 
njej pogovorite s strokovnjakom ali vsaj z dobrim prijateljem, ki vam morda lahko pomaga z 
nasvetom. Potrebujete nasvet drugih ljudi.  
 
 
28. 12. 2020     23:47    (28. 12. 2020 do 29. 12. 2020)    Merkur sekstil MC                                                          
 
    V tem obdobju je koristno premisliti, kaj ste do sedaj dobrega naredili in pri čem ste bili uspešni. 
Na osnovi tehtnega premisleka si postavite uresničljive cilje glede vaše poklicne poti. Srečate 
lahko pomembne ljudi, ki vam lahko pomagajo odpreti vrata, ki so bila do sedaj za vas zaprta. V 
kolikor si želite zamenjave službe, je zdaj ugoden čas zanjo.  
 
 
29. 12. 2020      3:30    (28. 12. 2020 do 30. 12. 2020)    Sonce trigon Neptun                                                       
 
    V tem obdobju resnično uživate v umetnosti, glasbi, gledališču in v svoji bujni domišljiji. Če vas 
zanima duhovni svet, le-ta prihaja zdaj v ospredje. Zdaj ne bodite užaljeni, če vam nekdo reče, da 
ste leni, ker je zdaj za vas odličen čas za počitek in uživanje v preprostem življenju. Se tudi težje 
odločate, saj vam nekoliko manjka energije in moči, da bi sprejeli le tisto, kar je dobro za vas, zato 
bi bilo dobro z odločitvami počakati, da vpliv mine.  
 
 
29. 12. 2020      6:19    (28. 12. 2020 do 30. 12. 2020)    Venera trigon Venera                                                     
 
    Zdaj prevladujejo zadovoljstvo, čustveno blagostanje in harmonija. Ste prijetni, ljubeznivi in 
ljubeči, zato to pritegnete iz okolja v svoje življenje. Ljudje, s katerimi se srečate v tem času, vam 
bodo z veseljem prisluhnili in vam odprli marsikatera vrata, ki so bila do sedaj za vas zaprta, kajti 
ne bodo se mogli upreti vašemu šarmu. Privoščite si lahko nekaj lepega, kvalitetnega ali 
okusnega. Uspešni ste lahko na področju umetnosti, lepote in svetovalnih dejavnosti. V kolikor 
razmišljate o zamenjavi službe na teh področjih, je zdaj pravi čas za nov korak.  
 
 
30. 12. 2020     23:12    (28. 12. 2020 do 2. 1. 2021)    Mars kvadrat Mars                                                             
 
    Imate ogromno energije, katere morda ne znate ali ne zmorete koristno usmeriti, zato lahko 
prihaja do nesporazumov in težav z drugimi ljudmi. Nikar nasilno ne uveljavljajte svoje volje, kajti 
hitro boste naleteli na nasprotovanje, ki se bo v končni fazi obrnilo proti vam. Lahko boste začutili, 
da delate "kot konj", pa nikakor ne dosegate zastavljenih ciljev. To je le trenuten občutek, ki vas bo 
minil, ko vpliv mine, zato se ni vredno prepirati z drugimi v tem trenutku. Energijo raje usmerite v 
fizično aktivnost in šport, pri čemer pa pazite, da se ne poškodujete.  
 
 
31. 12. 2020     13:13    (30. 12. 2020 do 1. 1. 2021)    Merkur kvadrat Venera                                                      
 
    V tem obdobju se zelo verjetno počutite bolj zaskrbljeni, nesrečni ali obupani kot običajno. 
Poskušajte se izogniti resnim diskusijam, sporom ali nesoglasjem z drugimi ljudmi. Težko se 
osredotočite na miselno delo in se težko koncentrirate. Hkrati se lahko pojavljajo težave v ljubezni 
ali partnerstvu, ki se vam zdaj zdijo nerešljive. Lahko celo so. Kljub temu se poskušajte izogniti 
prepirom in obtoževanju, da se izognete neprijetnim posledicam. Raje urejajte zadeve, ko vas 
bodo planeti podpirali pri razrešitvi. Podobno se vam lahko dogaja tudi na poklicnem in delovnem 
področju.  
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1. 1. 2021       7:00    (29. 12. 2020 do 3. 1. 2021)    Mars sekstil Jupiter                                                             
 
    Odpirajo se vrata in nove priložnosti za osebno in poklicno rast. Imate ogromno energije, znanja 
in sposobnosti, da dosežete, kar si že nekaj časa želite. Vaše navdušenje je nalezljivo, zato se 
lahko pojavi nekdo, ki vam bo želel ali vam bo sposoben pomagati pri uresničevanju vaših ciljev. 
Povečajo se tudi priložnosti za zaslužek. V kolikor pa bi želeli zamenjati službo, je zdaj ugoden 
čas.  
 
 
1. 1. 2021      20:20    (31. 12. 2020 do 2. 1. 2021)    Sonce opozicija Ascendent                                                  
 
    V tem obdobju se lahko spoznate pomembno osebo, ki vam bo spremenila življenje ali pogled 
na zadeve okoli vas. Želite si družbe in težko prenašate samoto. Pojdite ven, med ljudi in se z 
njimi posvetujte ali zabavajte po mili volji. Poslušajte svojega partnerja ali prijatelja, ki vas lahko o 
nečem pouči. V tem času lahko partnerja sicer čutite kot "sovražnika", vendar mu raje prisluhnite, 
ker vam sporoča pomembne stvari.  
 
 
2. 1. 2021      13:51    (29. 12. 2020 do 6. 1. 2021)    Jupiter sekstil Merkur                                                            
 
    Zdaj je čas, v katerem ste uspešni pri sporazumevanju. Ugodno je za poslovanje in trgovanje, 
tudi z oddaljenimi partnerji. Na primer: če morate poklicati neko podjetje za pomoč, boste odkrili, 
da boste tam našli osebo, ki vam lahko pomaga pri reševanju vašega problema. Sposobni ste 
uspešnega sporazumevanja s sodelavci in kolegi, sploh glede splošnih načrtov in ciljev poslovanja 
ali trgovanja, odvisno pač od tega, v kakšen posel ste vključeni. Tudi zasebno boste zdaj sposobni 
sprejeti dobre odločitve.  
 
 
17. 1. 2021      5:15    (17. 12. 2020 do 17. 2. 2021)    Pluton trigon Pluton                                                            
 
    V tem obdobju postopno dozorevate. Postajate bolj usklajeni s svojimi notranjimi potrebami in 
stremljenji. Pripravljeni ste na spremembe, ki vam omogočijo, da več časa posvetite stvarem, v 
katerih resnično uživate in vas nagonsko privlačijo. Manj se ukvarjate z zemeljskimi cilji, kot je 
potreba po varnosti. Raje raziskujete dimenzije, za katere ste do sedaj le slutili, da obstajajo v vas.  
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NAVODILA IN NAMIGI ZA UČINKOVITEJŠO UPORABO OSEBNEGA DNEVNEGA HOROSKOPA 
 

Zahvaljujem se vam, ker ste se s pomočjo Osebnega dnevnega horoskopa odločili bolj učinkovito uporabljati 
svoje potenciale (sposobnosti, okoliščine in možnosti), ki so vam bile položeni v zibko.  
 
Osebni dnevni horoskop je izdelan na podlagi rojstnih podatkov, ki ste jih poslali ob naročilu, zato velja samo 
za vas. Za vse druge ljudi je neuporaben.  
 
V kolikor jim želite dobro, jim lahko svetujete, da si naročijo svoj izvod, ki bo izdelan le na osnovi njihovih 
podatkov, ali pa jih razveselite in jih obdarujte z njihovim Osebnim dnevnim horoskopom. Nikakor pa naj se 
ne ravnajo po vašem horoskopu, ker jim ne more biti v pomoč.  
 
Osebni dnevni horoskop sem za vas izdelala z namenom, da vam ob redni, vsakodnevni uporabi omogoči 
izkoristiti najboljše trenutke in se izogniti trenutkom, ko bi lahko naredili usodne napake, če bi se takrat 
lotevali stvari na napačen način. Z redno in premišljeno uporabo Osebnega dnevnega horoskopa imate v 
rokah učinkovito orodje, s katerim lahko izjemno izboljšate svoje življenje.  
 
Močnejši in šibkejši vplivi  
 
V svojem življenju lahko doživite le tisto, kar vam je ob rojstvu položeno v zibko. Zato vam toplo priporočam, 
da si naročite svoj izvod Osebnega rojstnega horoskopa, če ga še nimate, saj boste le tako lahko 
ugotavljali, kateri vplivi se bodo močno odvili v vašem življenju in kateri so tisti, ki jih skoraj ne boste opazili.  
 
Vse tisto, kar piše v vašem Osebnem rojstnem horoskopu, in se ponovi v Osebnem dnevnem 
horoskopu, namreč veliko močneje čutite, kot vplive, ki jih opisuje le Osebni dnevni horoskop.  
 
Včasih se opis vpliva, ki deluje na nebu, v celoti ne sklada s tem, kar doživljate. V takšnih dneh preverite, ali 
je v vašem Osebnem dnevnem horoskopu opisanih več vplivov za isti dan. To se namreč kar pogosto zgodi.  
 
Kadar v nekem dnevu zgodi veliko vplivov, bodo močneje delovali opisi, ki se skladajo z opisi iz vašega 
rojstnega horoskopa.  
 
V kolikor bi vas takšne  postavitve zmedle ali bi se dileme predolgo vlekle, vam svetujem, da pridete na 
posvet, v katerem lahko preverim in še s pomočjo drugih, dodatnih astroloških kart ugotovim, o čem ta in 
drugi vplivi resnično govori ter kaj vam je storiti. 
 
Pomen podatkov in opisov 
 
Za vsak opis boste v Osebnem dnevnem horoskopu našli podatke:  
 
Datum    Ura:minuta     (Datum od – do)    Kratica – ime aspekta 
 
Opis 
 
•  Datum je dan, ko opis deluje najmočneje. 
•  Ura:minuta je ura in minuta datuma, ko opis deluje najmočneje. 
•  (Datum od – do) vam pove v katerih dneh še deluje opis.  

Vpliv lahko preide v enem dnevu ali v nekaj tednih, celo mesecih. Zlasti dolgotrajni vplivi imajo večjo 
moč na vas in se radi udejanjijo, ko se zgodi še podobno opisan kratkotrajen vpliv, ki na vas deluje le 
dan ali dva. 

•  Kratica - ime aspekta pove, kateri aspekt se zgodi. Podatek je tu za tiste, ki že nekaj vedo o astrologiji.  
•  Iz opisa, ki sledi tem osnovnim podatkom, boste vedeli, za kakšno ravnanje je dan ugoden in česa se je 

bolje izogniti.   
 
Primer:  
V vašem Osebnem dnevnem horoskopu dne 15. januarja 2019 morda piše: »Zaradi vaše nepotrpežljivosti 
se lahko zgodi, da rečete v naglici nekaj, kar boste kasneje obžalovali.«  
 
Na vas je, kako boste uporabili opozorilo. Lahko se še vse leto kasneje izgovarjate, da ste imeli takrat pač 
nek zoprn odnos planetov, zaradi katerega niste mogli ravnati drugače.  
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Lahko pa si rečete: »Danes mi planeti nagajajo, zaradi česar lahko prizadenem druge in si naredim škodo, ki 
jo bom morda čutil-a še dolgo časa. Bolje, da danes odložim pogovore, ki niso nujni, in se umaknem od ljudi. 
Že pojutrišnjem bodo zvezde z menoj bolj prijazne in me bodo vzpodbujale k uspešnim dogovorom. Če 
zadeve ne morem odložiti, se bom ves dan zavedal-a, kaj se lahko zgodi, in se bom poskusil-a kontrolirati v 
svojih odzivih.«  
 
Primer:  
V vašem Osebnem dnevnem horoskopu dne 22. april 2019 morda piše: »Svojo dobro srečo želite deliti z 
drugimi. Potrebujete družbo in veselo druženje. Je dober čas za zabavo, dokler le ne pretirate z njo.«  
 
Vaš odziv na tak dan je odvisen tudi od vaših potencialov, zapisanih v rojstni karti.  
 
Če ste po naravi zaprta, molčeča oseba, bo to le dan, ko se boste nekoliko lažje sprostili, navezali dodaten 
stik z drugimi ali se morda odpravili v družbo.  
 
Če ste po naravi zelo vesela oseba, boste na ta dan skoraj zagotovo preživeli v družbi veselih, prijetnih ljudi, 
se odpravili na zabavo in uživali, tudi pretirali v zabavi ali v zapravljanju.  
 
Prvemu Osebni dnevni horoskop pomaga izbrati dan, ko se med ljudmi počuti bolje kot običajno, drugega pa 
opozarja, kdaj naj pazi, da ne pretira.  
 
Sčasoma boste ugotovili, da ima vsak dan, celo vsak trenutek svojo energijo, zaradi česar se vaše počutje, 
energija, moč, samozavest in sposobnost delovanja zelo spreminjajo. Za zares pomembne dogodke, ko bi v 
svojem življenju nekaj pomembnega začenjali, kot je poroka, selitev, odpiranje podjetja ali poslovne enote in 
podobno, samo uporaba Osebnega dnevnega horoskopa ne zadostuje. V takšnih primerih vam svetujem, da 
si naročite Izbiro ugodnega trenutka, kjer na osnovi vaših rojstnih podatkov izberem tisti dan, ki je ugoden 
za začetek tistega, s čimer želite ugodno začeti.  
 
Dodatni praktični nasveti za uporabo  
 
Svetujem vam, da si svoj horoskop preberete za npr. teden ali še bolje za vsaj mesec dni vnaprej. Pri tem 
boste ugotovili, da bodo v naslednjem tednu ali mesecu na vas delovale tako pozitivne kot negativne 
energije.  
 
Nato si v koledarju označite obdobja, ki so pozitivna in poskušate čim več stvari urediti v dneh, ko so 
energije ugodne.  
 
To lahko zelo preprosto naredite s tem, da si na svoj koledar označite z rdečo barvo dneve, ki so naporni in 
z zeleno tiste, ki so prijetni. Z rumeno si lahko označite dneve, ko so različni vplivi na delu. V kolikor vaš 
mobilni telefon ali druga naprava to omogoča, si dneve označite na koledarju, ki ga redno uporabljate.  
 
Kako svoj izvod uporabljam sama  
 
Vsako leto si za Božička podarim Osebni letni horoskop za naslednje leto, zato vam iz prve roke lahko 
povem, kako ga uporabljam sama. Vse pogosteje uporabljam le zeleno barvo in tako ugodni dnevi »skočijo« 
na vpogled. Pomembne stvari tako počnem samo v dneh, ko me planeti na nebu podpirajo. V preostalih 
dneh opravim vsakodnevne in tekoče obveznosti. Z rdečo si označim zlasti tiste dneve, ko obstaja velika 
verjetnost, da bom »zoprna«, z namenom, da že zjutraj pripravim svoje odzive. 
 
Dodajte legendo 
 
Možna je tudi bolj podrobna uporaba vašega Osebnega dnevnega horoskopa. Zlasti vam to priporočam, če 
želite v naslednjem letu dni doseči kaj posebnega. Lahko si naredite legendo. Npr. L za ljubezen, D za delo, 
P za druženje s prijatelji, S za stres, N za napredovanje .... itd.  
 
Nato si ob vplivu, npr. označenim z zeleno (ali tudi drugimi barvami, če jih boste uporabljali) vpišete L. 
Vedeli boste, da je ta dan ugoden (zelen) za ljubezen (L). Podobno naredite za druge vplive.  
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Tak koledar si lahko pripravite v nekaj minutah mesečno ali tedensko, nato pa zadošča hiter vpogled v 
beležko, pa boste vedeli, kdaj se odpraviti na zmenek ali pripraviti presenečenje za partnerja, kdaj urejati 
dom, kdaj se odpraviti k šefu z zahtevo po višji plači ali napredovanju, ipd.   
 
Hitro boste spoznali, da boste za opravljene dejavnosti porabili manj časa in moči kot običajno, če boste 
delovali v skladu z energijami, ki vas podpirajo.  
 
Kadar boste zasledili stresne vplive ali takšne, ki vam niso všeč, pa si bolje preberite namige, kako se 
odzivati v teh dneh. 
 
Uspešni primeri uporabe in primeri tistih, ki obupajo pred ciljem 
 
Mnoge moje stranke mi sporočajo, da jim že v nekaj tednih ali mesecih od začetka uporabe njihovega 
Osebnega dnevnega horoskopa uspe tako dobro načrtovati njihove dejavnosti, da večino pomembnih stvari 
urejajo v času, ki je ugoden zanje.  
 
S tem postajajo bolj zadovoljne, bolj uspešne, bolj samozavestne in bolj srečne. Pa še časa imajo več kot 
prej.  
 
Nekateri ljudje se veselo »zagrizejo« v branje Osebnega dnevnega horoskopa in razočarano ugotovijo, da v 
njem piše veliko stvari, zato ga nekaj časa več ne vzamejo v roke.  
 
Vedite, da to ni doktor roman, pač pa izvrsten in zelo učinkovit pripomoček na vaši poti do sreče in uspeha, 
zato ga uporabljajte dnevno in si ne poskušajte zapomniti vseh vplivov. Verjetno imate pomembnejše delo. 
 
S sprotno in vsakodnevno uporabo boste lahko izluščili bistveno besedilo in napotke določenega dne. 
Včasih, odvisno od rojstne karte, se drug za drugim vrstijo vplivi, ki so na prvi pogled zelo podobni. V teh 
dneh prav posebno pozorno preberite opise, saj boste zaznali drobne odtenke.  
 
Lahko se zgodi, da vas bodo en dan svarili pred vašo nepredvidljivostjo, že naslednji dan vam bodo 
pomagali dokončati stvari, ki se jih z odporom lotevate, tretji dan pa boste kljub podobnemu opisu imeli 
priložnost zastaviti si kakovostne cilje, ki vas bodo privedli do cilja z najmanjšim vlaganjem energije.  
 
V praksi se najbolje obnese, če si vaš horoskop preberete za teden ali mesec dni vnaprej le takrat, ko želite 
z barvami zaznamovati pomembnejše dni in dogodke ali kadar vnaprej iščete ugodne dneve za svoje 
aktivnosti.  
 
Nato pa vsak dan sproti preberite, kateri so bistveni »odtenki« tega dne in se jim prilagodite sproti, iz dneva 
v dan. 
 
Osebni dnevni horoskop včasih naročajo pari. Pogosto gre za ljudi, ki se trudijo izboljšati ali ohraniti obstoječ 
odnos. Pri tem jim pomaga »kukanje« v horoskop drug drugega. Navajam resnično zgodbo mojih strank. 
 
Primer:  
Gospa je prišla slabe volje iz službe in na videz brez razloga začela godrnjati, da ima vsega dovolj, ker 
partner ni niti toliko v pomoč, da bi šel po otroke v vrtec. (Ta dan je v njenem Osebnem dnevnem horoskopu 
pisalo, da jo čaka naporen dan in naj pazi na svoje odzive.)  
 
Gospod jo je na začetku tedna vprašal, ali bo ta teden odhajala po otroke sama ali naj si organizira delo 
tako, da bo šel on. Prijazno se je odločila, da bo ta teden že zmogla. (Imela je prijetno opisan dan, ko je 
prijetna, prijazna in podobno vsi okoli nje.)  
 
Gospod je bil tega dne pripravljen na slabo voljo, saj je zjutraj prebral njen horoskop in jo celo opozoril, naj 
bo prijazna z vsemi, ki jih ta dan sreča. Ko je začela godrnjati, ji je preprosto rekel: »Draga moja, prosim, 
preberi si svoj današnji horoskop, pa ti bo vse jasno.« Nič je ni obtoževal, samo njen horoskop ji je pomolil 
pod nos.  
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Gospa je nejevoljno vzela horoskop v roke in bruhnila v smeh, se opravičila in čez dve uri, ko jo je zopet 
»prijelo«, rekla: »Kaj misliš, ali naj še enkrat preberem horoskop?«.  
 
Oba sta se zasmejala. Ker sta se oba zavezala, da bosta odnos rešila, sta mi obljubila, da bosta horoskop 
uporabljala s humorjem in izključno v dobro vseh vpletenih. Po dveh in pol mesecih uporabe jima je uspelo 
bistveno izboljšati odnos.  
 
Rezultat? Po 4 letih, odkar ga uporabljata, sta en najlepših parov, kar jih poznam. Priznavata, da jima je pri 
tem Osebni dnevni horoskop v neznansko pomoč.   
 
Želim vam še predstaviti pogled, kako smo si ljudje zelo podobni in hkrati zelo različni. Uspeh, sreča, 
bogastvo, duhovnost in mnoge druge teme različnim ljudem pomenijo nekaj povsem različnega, zato vam 
isti opisi ne bodo prinesli natančno istih okoliščin in ljudi kot morda vašemu partnerju. 
 
Primer:  
Uspešnemu direktorju bo prinesel dan, ko bo opisano, »da bodo drugi z navdušenjem sprejemali njegove 
ideje«, povsem nekaj drugega kot delavcu za tekočim trakom.  
 
Oba bosta imela uspešnejši dan od povprečnega in oba bosta zadovoljna, da se je dan lepo odvijal. Zato naj 
nekdo, ki dela za tekočim trakom nikar ne pričakuje, da bo zaradi svoje dobre ideje napredoval v direktorja 
proizvodnje, ker mora biti za tako napredovanje vključenih veliko različnih več vplivov. O tem, ali jih imate, 
vam lahko odgovorim ob podrobnem proučevanju vašega rojstnega horoskopa.   
 
Zgodba o kralju in modrecu  
 
Kralj je bil pripravljen podariti veliko bogastvo tistemu, ki bi ga rešil neke skrbi. Prihajali so modreci celotne 
dežele z različnimi nasveti, a kralj je čutil, da noben od še tako modrih nasvetov ni pravi.  
 
Ko so že vsi obupali (kar se v zgodbah in življenju velikokrat zgodi), pristopi h kralju še en modrec, ki kralju 
podari zlat medaljon.  
 
Kralj se začudi, kako naj medaljon reši njegove skrbi. Modrec se blagohotno nasmehne, svetuje kralju, naj 
odpre medaljon in prebere: »Tudi to bo minilo«.  
 
Kralj je bil zadovoljen, modrec pa je odšel domov bogat.  
 
Zakaj ta zgodba? Zelo dobro bi bilo, da poznate svoje možnosti, ki jih lahko preverite v Osebnem rojstnem 
horoskopu ali na osebnem posvetu pri meni.  
 
Zelo dobro je, če se zavedate vplivov planetov, ki v posameznem dnevu ali obdobju delujejo na vas, saj z 
njihovo pomočjo veliko lažje določate svoje odzive, in so opisani v Osebnem dnevnem horoskopu.  
 
Ne bo pa vam škodilo, če se zavedate, da vse slej kot prej mine, pa naj gre za sončen dan ali viharne noči. 
O tem se boste prepričali, če boste dnevno spremljali svoj Osebni dnevni horoskop.  
 
Naši predniki so nam zapustili čudovit pregovor: «Za dežjem vedno posije sonce.« Ne obupajte v deževnih 
dneh, pač pa si takrat odpočijte in si naberite moči za delovanje v bolj naklonjenih dneh ali pa me pokličite in 
mi zaupajte svoje skrbi. Saj veste; če nič ne naredite, se skrbi podvojijo, če jih delite z nekom, pa se za 
polovico zmanjšajo.  
 
Natančnejšo razlago pa lahko pridobite v Učbeniku za osnove astrologije, avtorica Irena Stopar in na 
poglobljenem astrološkem izobraževanju, ki ga vodim. 
 
Zelo pomembno je, da razumete, da je moje delo osvetliti težavo ali priložnost, poiskati vzroke in predlagati 
možne rešitve, odvisno od storitve, ki ste jo naročili pri meni. Na vas je, da sprejmete le tiste odločitve, za 
katere ste pripravljeni sprejeti odgovornost. Namesto vas ne morem delovati in za vaše odločitve ne morem 
odgovarjati! 
 
S pomočjo Osebnega dnevnega horoskopa si boste lažje sami krojili lepšo in bolj prijetno usodo. Edini 
namen in smisel našega življenja je biti srečni in se ob tem še česa novega naučiti.  
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Osebni dnevni horoskop je namenjen dnevni uporabi in je odličen pripomoček ob vsakodnevnih, sprotnih 
zadevah. 
 
Kadar se boste znašli v hujši dilemi in je potreben podrobnejši vpogled v dogajanje, ne odlašajte, pač pa 
poiščite mojo pomoč, dokler so skrbi še majhne. 
 
Zahvaljujem se vam za naročilo vašega Osebnega dnevnega horoskopa in vam želim, da bi ga dnevno 
uporabljali.    
 
Irena Stopar 
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Kako do več informacij o astrologiji in kako vam lahko pomaga lepše živeti? 
 
Veliko uporabnih informacij o astrologiji in horoskopu boste našli na spletni strani www.astro.si.  
 
Zelo podrobno si o lastnostih in delovanju znamenj, planetov, hiš, aspektov ter drugih astroloških pojmov 
lahko preberete knjigi Učbenik za osnove astrologije, avtorica Irena Stopar. 

 
Astrološki tečaji 
 
OSNOVE ASTROLOGIJE 
RAZLAGA ROJSTNE KARTE I  
RAZLAGA ROJSTNE KARTE II  
ASTROLOŠKA ETIKA 

 
HORARNA ASTROLOGIJA 
PROGNOSTIKA 
SINASTRIJA 
ELEKTIVNA (izbirna) ASTROLOGIJA 
 
ZVEZDE STALNICE 
MUNDANA ASTROLOGIJA 
ASTROKARTOGRAFIJA  
KARMIČNA ASTROLOGIJA 
 
Astrološke tečaje vodim Irena Stopar, avtorica projekta ASTROLOGIJA ZA VSAKOGAR.  
 
Udeležite se lahko le enega ali pa preštudirate vse tečaje. Podrobnejše informacije o tem, česa se boste 
naučili na posameznem tečaju, izberite tečaj in si poglejte vsebino na povezavi tukaj. 
 
Terapija za osebno rast in uspešnost 
 
Terapija za osebno rast in uspešnost se začne z najinim prvim srečanjem, na katerem se pogovoriva, kaj 
želite doseči v svojem življenju. Predvsem me zanima, kakšne težave, omejitve in prepričanja vas tarejo ter 
kakšne cilje želite doseči. V kolikor ocenim, da vam lahko pomagam, za vas pripravim predlog sodelovanja.  
 
Najpogostejše teme so: spreminjanje negativnih čustvenih stanj, premagovanje težav v ljubezni in 
partnerstvu,  razvoj samozavesti, izbris omejujočih prepričanj, iskanje dela in poslovnih priložnosti, stabilno 
materialno in finančno stanje, ozaveščanje in preseganje omejitev ter aktivacija vaših najmočnejših lastnosti 
za uspeh, srečo in zadovoljstvo v življenju).  
 
Več o posvetih in terapijah za osebno rast in uspešnost si lahko preberete na spletni strani www.nasvet.si, 
natančneje na povezavi tukaj.  
 
 
 
Kontaktni podatki:  
              
STOPAR-IT, d.o.o., Irena Stopar, Litijska Dobrava III/13, 1270 Litija        
 
E-pošta:           irena@astro.si 
 
Tel. št.:  090 42 42  
 
Spletne strani: www.astro.si 
            www.astrolog.si  
            www.nasvet.si  


