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დაბადებული — 21 09 1990

ადგილობრივი დრო 21:30

საქართველო, რუსთავი

UTC დრო 17:30

41N32, 44E59

ვარსკვლავური დრო 20:30

თქვენი დაბადების მომენტში პლანეტები შემდეგ ზოდიაქოს ნიშნებში და
სახლებში მდებარეობდნენ
☉ მზე ქალწულში (28° 28') — V სახლში
☽ მთვარე სასწორში (29° 40') — VI სახლში
☿ მერკური ქალწულში (11° 0') — V სახლში
♀ ვენერა ქალწულში (17° 49') — V სახლში
♂ მარსი ტყუპებში (9° 6') — I სახლში
♃ იუპიტერი ლომში (6° 45') — IV სახლში
♄ სატურნი თხის_რქაში (18° 42') — IX სახლში
♅ ურანი თხის_რქაში (5° 37') — VIII სახლში
♆ ნეპტუნი თხის_რქაში (11° 48') — VIII სახლში
♇ პლუტონი მორიელში (15° 52') — VI სახლში
☊ კარმული კვანძი მერწყულში (5° 53') — X სახლში
ასცენდენტი კუროში 27° 54'
II სახლი ტყუპებში 22° 45'
III სახლი კირჩხიბში 13° 27'
IV სახლი ლომში 5° 7'
V სახლი ქალწულში 2° 22'
VI სახლი სასწორში 10° 52'
VII სახლი მორიელში 27° 54'
VIII სახლი მშვილდოსანში 22° 45'
IX სახლი თხის_რქაში 13° 27'
X სახლი მერწყულში 5° 7'
XI სახლი თევზებში 2° 22'
XII სახლი ვერძში 10° 52'
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შესავალი
თქვენი პირადი ჰოროსკოპი თქვენს პიროვნებას, ხასიათს, პოტენციურ ძლიერ და სუსტ მხარეებს
და შესაძლებლობებს აღწერს ისე, როგორც ასტროლოგიაშია მიღებული. ის თქვენი დაბადების
თარიღის, დროისა და ადგილის მიხედვით დგება და ამიტომ სრულიად უნიკალურია,
ინდივიადუალურად, მხოლოდ თქვენთვის არის განკუთვნილი. მზე, მთვარე, სხვა პლანეტები და
ასცენდენტი (ჰორიზონტზე ამომავალი ნიშანი) მათი მდებარეობის მიხედვითაა (ზოდიაქოს
ნიშნებში და სახლებში) განხილული. აგრეთვე პლანეტებს შორის ასპექტებია მოცემული.
სავსებით შესაძლებელია თქვენი პირადი ჰოროსკოპის კითხვისას ურთიერთ საპირისპირო
თვისებები დაინახოთ. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენში მრავალფეროვანი, ხანდახან ურთიერთ
დაპირისპირებული ენერგიაა. შესამაბისად ეს ურთიერთ განსხვავებული ენერგიები ხანდახან
ერთმანეთს აწონასწორებენ, ხანდახან კი შინაგან კომფლიქტს წარმოშობენ და ჩვენს
ყოველდღიურ ცხოვრებაში მღელვარებას იწვევენ.
პირადი ჰოროსკოპის კითხვისას გახსოვდეთ, რომ ის ენერგიები და თვისებები, რაც აქ არის
აღწერილი, დაბადებიდან ჩადებული პოტენციალია. ხოლო მათი განვითარება ან არჩევა
თქვენზეა დამოკიდებული.
თქვენს ასაკზე, სქესზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, განათლებაზე, გარემო პირობებზე,
განვითარების ეტაპზე და სხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული თუ როგორ გამოავლენთ თქვენში
ჩადებულ პოტენციალს და თვისებებს. გახსოვდეთ, რომ პლანეტები ჩვენ არაფერს არ
გვაიძულებენ. ისინი მოქმედებენ ჩვენზე, მაგრამ ჩვენ თავისუფალი ნება გვაქვს, რომ საკუთარი
ცხოვრება თავად წარვმართოთ განვითარებისკენ.
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☌ — ნეიტრანული ასპექტი.
✶,Δ — ჰარმონიული ასპექტები.
☐,☍ — დაძაბული ასპექტები.
★★★☆☆ — აღნიშვნა მიუთითებს, რამდენად ძლიერად ვლინდება ეს ასპექტი.
12 სახლი — ცხოვრების 12 სფერო (სიყვარული, კარიერა, ფინანსები და ა.შ.)
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ოთხი ხასიათი
ჰიპოკრატეს თეორიის მიხედვით 4 ტემპერამენტი არსებობს. ის ამტკიცებდა, რომ ჩვენს
ორგანიზმში 4 სახის სითხე არსებობს: სისხლი (სანგვის), ღია ფერის ნაღველი (ჰოლეს), შავი
ნაღველი (მელაინო) და ფლეგმა (ლიმფა). ღია ფერის ნაღველი მომნელებელი წვენებია. ამ
სითხეების

თანაფარდობაზეა

ადამიანის

ხასიათი

დამოკიდებული.

თითოეული

მათგანი

ჰოროსკოპშია ასახული. ოთხი სახის სითხე, ოთხი სახის ტემპერამენტი ოთხ ძირითად სტიქიას
შეესაბამება.

პლანეტების განაწილება სტიქიებში
ფეთქებადობა, აგრესია (ცეცხლი) — 8.3%
მელანქოლია, პრაქტიკულობა (მიწა) — 58.3%
სიმსუბუქე, კომუნიკაბელურობა (ჰაერი) — 25%
სიმშვიდე, გულგრილობა (წყალი) — 8.3%

პლანეტების განაწილება ზოდიაქოს ჯვრებში
იმპულსიურობა (კარდინალური) — 41.7%
სტაბილურობა (სტაბილური) — 16.7%
ცვალებადობა (მუტაბელური) — 41.7%
თქვენს რუკაში ყველაზე მეტად კარდინალური მიწის თვისებები ჭარბობს, რაც იშნავს, რომ
ყველაზე მეტად თხის რქის თვისებები გაქვთ!
თქვენს ჰოროსკოპში მიწის სტიქიაა გამოკვეთილი, რაც მელანქოლიურ ტემპერამენტს
შეესაბამება. თქვენ გონების სიფხიზლე და ყაირათიანობა გახასიათებთ. ძალიან პრაქტიკული და
საქმიანი ხართ. თქვენი ცხოვრებისეული მიზნები ყოველთვის რეალური და მიღწევადია.
წარმატებას

შეუპოვრობით,

დაჟინებულობით,

მიზანსწრაფვით, ურყეობით მიაღწევთ.

თავდაჭერილობით,

გამძლეობით,

ცოცხალი წარმოსახვა ნაკლებია ვიდრე წყლის სტიქიას,

მაგრამ შეუპოვრად მიდიხართ საკუთარი მიზნებისაკენ. საჭიროების შემთხვევაში მობილიზაციის
ძალა შეგწევთ და კონცენტრაციის ძალიან კარგი უნარი გაგაჩნიათ.
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I. მე.
პიროვნება, საკუთარი ნება, დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი, რეაქცია
გარემოზე.
ასცენდენტი კუროში (27°54'')
გარე სამყაროს უზრუნველყოფა - საკუთრების შენარჩუნება. ძალის ჩადება ფულად წამოწყებებსა
და ნედლეულის დამუშავებაში. მას ცხოვრების სასიამოვნო მხარეები უყვარს და თავადაც,
საკუთარი შემოქმედებით, სილამაზეს ქმნის.
სტაბილურობის, სიმშვიდისა და უსაფრთხოებისკენ სწრაფვა, გამძლეობა, სიმტკიცე, კარგი
მეოჯახეობა, გულითადობა. გარემოცვა საკუთრების, ჰარმონიისა და მატერიალური
ფასეულობების შინაგანი მოთხოვნილებებით პასუხობს. მე" მოჭარბებულ მნიშვნელოვნებას
მოითხოვს, ფაქტების საფუძველზე ცხოვრობს. ცხოვრების პრაქტიკული სტილი აქვს.
ეგოიზმი, ტკბობის წყურვილი, სიძუნწე, სიჯიუტე. თქვენთვის დამახასიათებელია გონივრული,
რეალისტური მოსაზრებები ცხოვრების შესახებ და მტკიცედ დგახართ მიწაზე (თუმცა ფიქრებში
ხანდახან მაინც შეიძლება ღრუბლებში დაფრინავდეთ). სხვები თქვენში ხშირად ძალის,
სიმტკიცის, საიმედოობისა და სანდოობის განსახიერებას ხედავენ. თქვენ მართლაც გასაოცრად
თანმიმდევრული ხართ, რადგან უზარმაზარ გამძლეობას ფლობთ და არ გიყვართ ცვლილებების
ან გაუმჯობესების ჩვეულ რეჟიმში გატარება. ყველაფერს აწონილ-დაწონილად და მეთოდურად
აკეთებთ, მოულოდნელობებს რთულად ეგუებით. გარეგნულად რბილი ადამიანი ხართ, მაგრამ
უზარმაზარ ნებისყოფას ფლობთ და არც სიჯიუტე გაკლიათ. თქვენი გზით სიარული გჩვევიათ და
არ გიყვართ, როცა გაჩქარებენ ან გიბიძგებდნენ რაიმესკენ, რაშიც დარწმუნებული არ ხართ.
თქვენი წაქეზება იოლია, რაიმესკენ ბიძგის მიცემა მომხიბლავობის, სილამაზის, სიყვარულის,
სინაზის - მხოლოდ არა ძალის გამოყენებით. ბრძოლას არავისთან დაიწყებთ, უბრალოდ თქვენი
იძულების ნებისმიერ მცდელობას ჯიუტად შეეწინააღმდეგებით.
თუ მიზანი არჩეული გაქვთ, მისკენ მტკიცედ, დაუჯერებელი ერთგულებით მიდიხართ; თქვენი
კურსიდან აცდენა შეუძლებელია. თქვენი სიჯიუტე სხვებს ხშირად აცოფებს, განსაკუთრებით
იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ძალისხმევაა საჭირო სხვის გაბოროტებაზე თქვენი წამონთების ან
თუნდაც უბრალო რეაგირებისთვის. დროის ძირითად ნაწილში მშვიდ, გულგრილ და უემოციო
ადამიანად გამოიყურებით, მაგრამ თქვენი დიდსულოვნებისა და მშვიდობიანი გარეგნული
იერსახის მიღმა უზარმაზარი ძალა იმალება. როდესაც საქმე ნებისყოფის შეჯიბრებამდე მიდის,
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თქვენ ხშირად იმარჯვებთ უბრალოდ საკუთარი დაუცხრომელი სიმტკიცის გამო, რომელსაც
ნებისმიერის ჯობნა შეუძლია. კიდევ ერთი მიზეზი, რომლის გამოც ცვლილებებს მაინცდამაინც არ
მიესალმებით - ეს დაცულობის უძლიერესი მოთხოვნილებაა. თავს ყველაზე უკეთესად
სტაბილურ, შედარებით უცვლელ პირობებში გრძნობთ და ძალიან გინდათ გქონდეთ თქვენი
დაცულობის ხელშესახები მტკიცებულებები - საკუთარი სახლი, ფული ბანკში, მყარი
მდგომარეობა სამსახურში და ა.შ. თქვენი მუდმივობის კიდევ ერთი მხარეს ჩვეულების ძალაა,
რომლის ზემოქმედების ქვეშაც იოლად ქცევით და ნაცნობ სიტუაციაში (სამსახურში, ოჯახში ნებისმიერ ადგილას) დარჩენას ლამობთ დიდხანს მას მერეც, რაც ეს უკანასკნელი
სიცოცხლისუნარიანობასა და ინტერესს კარგავს.

მძაფრად აფასებთ მატერიალურ სიკეთეებს და ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული კომფორტებიდან
და ფიზიკური სამყაროდან მთელი თავისი სიამოვნებებით ბევრ სიხარულს იღებთ. ძალიან
მგრძნობიარე ხართ - ბუნებრივი, ჯანსაღი აზრით - და იცით, თავს სიამოვნება როგორ მიანიჭოთ.
საწინააღმდეგო სქესისადმი ბუნებრივ, სავსებით მიწიერ მიზიდულობას განიცდით. სილამაზის
დიდი დამფასებელი ხართ - ამასთან, თქვენს გემოვნებას საზოგადოდ მიღებული, კლასიკური
უფრო შეიძლება ვუწოდოთ, ვიდრე მოდერნისტული.

I სახლი კუროში
თვითგამოხატვისას შებოჭილობა, ინერტულობა, რაციონალიზმი გახასიათებთ. წინ ნელა, მაგრამ
თავდაჯერებულად მიიწევთ. სჯობს, გზაზე არ გადაგეღობონ, რადგან თქვენი კალაპოტიდან
ამოგდება რთული იქნება. ჯიუტი, ამტანი და ძალიან მშვიდობიანი ადამიანი ხართ, სანამ არ
შეგეხებიან. მთლიანად მატრიალური დაგროვების პრობლემებზე ორიენტირებული ბრძანდებით,
თუმცა ამავე დროს - რომანტიკოსიც, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია ცხოვრებისეული
სიხარულების, სილამაზისა და გარე სამყაროს ჰარმონიის დაფასება.

I სახლის მმართველი V სახლში
ნეგატივი: საკუთარი მავნე ჩვევების გამართლება, ემოციური სისუსტეების წაქეზება,
ცხოვრებისეულ სიამოვნებებზე მეტისმეტი მიჯაჭვულობა, ბავშვების ხარჯზე თვითდამკვიდრების
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ტენდენცია.
პოზიტივი: პიროვნება დამოუკიდებლად და სპონტანურად ვითარდება, თავისუფლად იხსნება
ინტიმური გატაცებების წინაშე, აინტერესებს ცოდნის მიღება და ფერადი, ემოციური განცდები.
თქვენნაირი ადამიანები ხშირად შემოქმედებით პიროვნებებად ყალიბდებიან. ძლიერი
განცდებისადმი ილტვით, სავსე ხართ ცეცხლოვანი ენთუზიაზმით და დრამატიზებისკენ გაქვთ
მიდრეკილება. გიზიდავთ ხელოვნების ყველა სფერო, თეატრალურობამდე და
მოჩვენებითობამდე ღია ხართ. თქვენი აქტიურობა იმდენად მაღალია, რომ ხშირად არსებითი
ცხოვრებისეული ცვლილებების ცენტრში ხვდებით. ავანტიურისტი და თავგადასავლების
მოყვარული ბრძანდებით, საფრთხეს უშიშრად უყურებთ თვალებში და სიყვარულსა და
მოულოდნელობებს სიხარულით ეგებებით. სანამ საკუთარი შვილები გეყოლებათ, ყველა ბავშვი
თქვენკენ მოიწევს და ეს სიყვარული ცალმხრივი ნამდვილად არ არის. სპორტის მოყვარული
ხართ, შეჯიბრებები და მეტოქეობაც გიტაცებთ. დაბადებით რომანტიკოსი ხართ და ფაქიზად
შეიგრძნობთ ყველაფერს, რაც სიყვარულთან არის დაკავშირებული. თქვენი ინტიმური ცხოვრება,
როგორც წესი, ჰარმონიულია, თუმცა არასწორი განვითარების შემთხვევაში იმედგაცრუება ან
ხმაურიანი წარმატებები გელით. თქვენზე ხშირად ამბობენ, რომ თავად სიყვარულზე ხართ
შეყვარებული.

მარსი ჰოროსკოპში აქტივობის, ძალის, მოქმედების, აგრეთვე აგრესიის გამოვლინების მაჩვენებელია.

მარსი ტყუპებში (9°6')
თქვენი აზრები და ქმედებები ერთმანეთს ერწყმის, როგორც ერთი მთლიანობა. აქტიურობა,
აქტიური, მრავალმხრივი გონება, სხარტი აზროვნება, ტექნიკისა და მექანიკის ნიჭი. ცუდ ასპექტში
სარკაზმი, გამაღიზიანებლობა, წინააღმდეგობრივი ქცევა გახასიათებთ, კარგ ასპექტში კი
იდეების სიმრავლე და გონებამახვილობა. შესაძლოა სამხედრო კარიერა. არ არის
რეკომენდებული ხშირი მოგზაურობა, განსაკუთრებით უცხოეთში.

მარსი I სახლში
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იმპულსური, მამაცი, დამოუკიდებელი ადამიანი ხართ, არ გიყვართ სხვების რჩევების მიღება,
მუდამ აღწევთ დასახულ მიზანს. უდიდესი ნებისყოფა და ენერგიაა გამოხატული. ყველა ახალ
წამოწყებას მტკიცედ და ენერგიულად ჰკიდებთ ხელს. მძიმე შრომაც შეგიძლიათ. გამოხატულია
სექსუალური პოტენციალი, ვნებიანი შეყვარებული ხართ. საკმაოდ ძლიერი აღნაგობა გაქვთ,
უხეში ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებთ. ვერ იტანთ, როცა თქვენს საქმეში ერევიან,
მოითხოვთ აბსოლუტურ თავისუფლებას. თვითდამკვიდრებისკენ მიისწრაფვით, საკმაოდ
მობილური ხართ, გარშემომყოფებზე ენერგიულად და დამმუხტველად მოქმედებთ. ძალიან
აქტიური და შემტევი ნატურა. ჰოროსკოპის I სახლში მარსი ყოველთვის ტოვებს რაიმე ნიშანს
თავზე ან სახეზე. ცეცხლსასროლი იარაღი და ბასრი საგნები თქვენი სფერო არ არის.

♂✶♃(57°39`) მარსისა და იუპიტერის სექსტილი ★★★☆☆
საქმიანი ენერგია, რაც პიროვნების განვითარებას ეხმარება. ოპტიმიზმი, გულუხვობა.
დაზარალებულებსა და უიღბლოებს ეხმარებით. ახალგაზრდობასთან მუშაობა შეგიძლიათ.
ჩვეულებრივ, მატერიალურად უზრუნველყოფილად ცხოვრობთ.

☉Δ(120°34`) მზისა და ასენდანტის ტრიგონი ★★★★★
სასიცოცხლო ძალები, ოპტიმიზმი, ნებისყოფა, მჩქეფარე ენერგია. დიდსულოვანი ადამიანი
ხართ, რითიც სხვებს იზიდავთ. კარგი ასპექტია ქორწინებისა და სოციალური კონტაქტებისთვის.

♂☌(11°12`) მარსისა და ასენდანტის შეერთება ★☆☆☆☆
აგრესიულობა, 'დამრტყმელი ძალა': საყოველთაო ყურადღებას იპყრობთ, კონკურენცია
გიყვართ, მთავარი როლის შესრულებისა და გარშემომყოფთა დამორჩილებისკენ ისწრაფვით.
თუ ძლიერი მერკური ან სატურნი არ არის - ნაჩქარევი, მოუფიქრებელი მოქმედებებისკენ
მიდრეკილება გახასიათებთ. სხვის საქმეში ჩარევის გამო თქვენზე ხშირად არიან ნაწყენები.
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II. ჩემი.
ფული, მატერიალური საშუალებები, შემოსავლები,ხარჯები, ენერგია.
II სახლი ტყუპებში
საქმიანი ადამიანი ხართ და მეწარმეობის, კომერციის, შუამავლობის ნიჭი გაქვთ. მომგებიანი
გარიგებების გემო კარგად იცით. საქმის წარმოებაში ძალიან ხელმარჯვე ადამიანი ხართ, მაგრამ
ფულს როგორც იოლად შოულობთ, ისევე იოლად ხარჯავთ.

II სახლის მმართველი V სახლში
ნეგატივი: ფულის უზომო ხარჯვა ავანტიურებსა და სიამოვნებებზე, საყვარელი ადამიანების მიერ
პროვოცირებული მფლანგველობა, შვილებსა და მეგობრებთან დაკავშირებული დიდი ხარჯები.
ნაშოვნის დაგროვებისა და მიღწეულის შენარჩუნების უუნარობა. მიდრეკილება მევახშეობის,
უკანონო სპეკულაციებისა და ფულის მოტყუებით, აფიორების მეშვეობით შოვნისკენ.
პოზიტივი: შემოსავალს თავისუფალი შემოქმედებითი საქმიანობით იღებთ, მაგალითად,
საკუთარი ხელოვნების ნაწარმოებების სარფიანად გაყიდვით ან საავტორო ნამუშევრებით. დიდი
წარმატება აზარტულ თამაშებში. მოსალოდნელია, საყვარელ ადამიანთან კავშირმა დიდი
მოგებაც მოგიტანოთ.

ასეთი მდგომარეობა ხშირად გვხვდება ნიჭიერ ადამიანებთან, რომლებიც სასიცოცხლო სახსარს
საკუთარი ნიჭითა და შრომით მოიპოვებენ. ასეთ შემთხვევაში თქვენი ფასულობათა სისტემის
მნიშვნელოვანი ნაწილი შთაგონება იქნება. მიდრეკილი ხართ თქვენი ფასეულობების
შვილებისთვის გადაცემისკენ. ამან, ერთი მხრივ, თქვენს ურთიერთობას სიმყარე და
სტაბილურობა შეიძლება შემატოს, მეორე მხრივ კი, შვილების წარმატებით გამოწვეული
მეტისმეტი სიამაყით გაგაყოყოჩოთ. მაღალია ფულის სპეკულაციებითა და ავანტიურებით შოვნის
ალბათობა. შესაძლოა, ძალიან წარმატებულ ინვესტორად ჩამოყალიბდეთ.
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III. სიტყვა.
აზროვნება, ურთიერთობა, ინფორმაციის გადამუშავება და გადმოცემა, ახლო
მოგზაურობა.

III სახლი კირჩხიბში
აქტიური ურთიერთობა გაქვთ ოჯახის წევრებთან, მეზობლებთან. კონტაქტებში სიფაქიზეს
ავლენთ, მაგრამ წყენია ხართ და განკითხვის შიში გაწუხებთ. მუდმივ საინფორმაციო შიმშილს
გრძნობთ. მზერა წარსულისკენ გაქვთ მიპყრობილი, სიძველეები, ისტორია გიყვართ. თქვენთვის
სწავლისას მნიშვნელოვანია ემოციური კონტაქტი მასწავლებელთან.

თეთრი მთვარე III სახლში
ცხოვრების ორომტრიალში თქვენ ნათელი ძალების მესაჭე და წინამძღოლი ხართ.
კომუნიკაციებში, ნათესაურ კავშირებში გიმართლებთ. და-ძმა, ნათესავი ან სულაც მეზობელი,
შესაძლოა თქვენი საიმედო დამხმარე და მრჩეველი იყოს. სწავლობთ, ვითარდებით.
ინფორმაციულ სფეროში საერთო კეთილდღეობისთვის შეგიძლიათ იმუშაოთ.

ქირონი III სახლში
ნორმალური ენით საუბარი გიჭირთ, ურთიერთ გაგებაში გარკვეული სირთულეებია. ირონიას
იყენებთ, რომელიც ყველას არ ესმის, რიტორიკულ და ისეთ კითხვებს სვავთ, რომელზე პასუხიც
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უკვე იცით, (მასწავლებლების პროფესიული დაავადება"). იმ თემაზე კითხვების დასმას
გაურბიხართ, რომელიც არ იცით, გაუგებარ ახალ სიტყვებს იყენებთ. ერთი და იგივე პრობლემა
სხვადასხვა ჭრილში დაინახვის ნიჭი გაქვთ. ეს მდგომარება კარგია სიმბოლიზმისა და უცხო
ენების (განსაკუთრებით იშვიათი) შესასწავლად. შიფრებს გასაღებს მარტივად არგებთ.
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IV. ოჯახი.
გარემო, შინაგანი და გარეგანი პირობები, მშობლები.

IV სახლი ლომში
ენერგიული ცხოვრებისეული პოზიცია გიჭირავთ. მტკიცე პარტრიოტიზმით, მშობლების წინაშე
ვალის ფარული გრძნობით ცხოვრობთ. გვარის კარგი მემკვიდრე, ოჯახური ტრადიციების
გამტარებელი ადამიანი ხართ. თქვენს სახლში ბევრი სინათლე, სიყვარული და სითბოა, ბევრი
დღესასწაული, სუფრები, მხიარულება, შემოქმედებითი ენთუზიაზმი. დაბალ დონეზე ოჯახის
ტირანად შეიძლება იქცეთ. შესაძლებელია ნათესავები ერთმანეთის საქმეებში ენერგიულად
ჩაერიონ.

იუპიტერი ჰოროსკოპში "დიდი ბედნიერების" სიმბოლოა. რომელ სახლში და ზოდიაქოშიც მოხვდება მიუთითებს,
სად უმართლებს, ან სად იქნება წარმატებული ადამიანი ყველაზე მეტად.

იუპიტერი ლომში
♃ ენერგია, ოპტიმიზმი, საკუთარი თავის რწმენა. გულუხვობა, ფუფუნებისადმი მიდრეკილება,
ყველასგან აღფრთოვანებას მოითხოვთ. გიყვართ სუფრის თავში ყოფნა. ხელმძღვანელობის
უნარი გაქვთ, თუმცა ეს ცუდ ასპექტში ამპარტავნებაში გადადის. თუ გააცნობიერებთ, რომ თქვენი
დიდება სხვების დამსხურებაა, ამ უკანასკნელთ სათანადო პატივისცემა და ჯილდოები ელით.
განსაკუთრებულად მიჯაჭვული ხართ ბავშვებზე, კარგი მასწავლებელი და სკოლის დირექტორი
შეიძლება იყოთ.

იუპიტერი IV სახლში
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საკუთარ სახლში ბედნიერებისა და სიმყუდროვის განცდა გაქვთ, ამაყობთ საკუთარი ოჯახით.
ბავშვობაში სავარაუდოდ თავს დაცულად გრძნობდით და მშობლების სიყვარულით
განებივრებული იყავით, შესაძლოა მათგან მატერიალური ან სულიერი ფასეულობებიც
გადმოგეცათ. ცხოვრების ბოლოსკენ, ხანდაზმული ასაკი საკმაოდ კომფორტულ პირობებში
წარიმართება. გიყვართ ბუნება, ოცნებობთ მთის მწვერავლებზე, საკმაოდ გულუხვი და
კეთილშობილი ხართ, შესაძლოა მშობლებისგან ან ოჯახის სხვა წევრებისგან მემკვიდრეობით
მიიღოთ სახლი, ან მიწის ნაკვეთი. საკუთარი წარმომავლობის სიღრმისეული შეცნობა,
ნათესავებისა და ახლობლების მხარდაჭერა. ხშირად ამ მაჩვენებლით კარგი ოკულტური
მასწავლებლები ყალიბდებიან, რომლებიც წარსულის ტრადიციებს განამტკიცებენ. მატერიალური
წარამტების მოპოვება შეგიძლიათ სამშობლოში, თქვენს ქალაქში, ქვეყანაში სადაც დაიბადეთ.
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V. ბავშვები.
ცნობიერი თვითგამოხატვა, ბავშვები, შემოქმედება, თამაშები, სასიყვარულო
კავშირები.

V სახლი ქალწულში
გონებით გიყვართ. მიდრეკილება გაქვთ ფლირტისკენ კეკლუცობის ელემენტით, თუმცა მკაცრი
ანგარიშით, პრაქტიკულობითა და შერჩევითობით. ნამდვილი სიყვარული თქვენ შემთხვევაში
ხშირად იმედგაცრუებით სრულდება. ბავშვები გიყვართ და ზრუნავთ მათზე. დასვენების ადგილი
თქვენთვის გამოქვაბულები და მთიანი ტერიტორიებია.

მზე ჰოროსკოპში სულიერი ბირთვის, სასიცოცხლო ძალების, თვითშემეცნებისა და განვითარების ძალის სიმბოლოა,
სიცოცხლის უმაღლესი იდეალი ან ძირითადი წარმატება, რომლისკენაც ისწრაფვის ადამიანი.

მზე ქალწულში
ქალწული სასიამოვნო, ფაქიზი, მოყვარული ადამიანია, ყველაფრის სრულყოფილებამდე
მიყვანა უყვარს. მუდმივად აკონტროლებთ და აანალიზებთ საკუთარ თავს და ამაში იმდენ დროს
კარგავთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება შესანიშნავი შანსი გაუშვათ ხელიდან. პასუხისმგებლობით
აღსავსე, კარგი შემსრულებელი თანამშრომელი. თავის მეურნეობას ძალიან პრაქტიკულად
უკეთებთ ორგანიზებას. სადაც პირადი ინიციატივა ან გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება
არაა საჭირო, შეუცვლელი ხართ. ძალიან მოწესრიგებული, დაგეგმილი ცხოვრებით ცხოვრობთ
და ვერ იტანთ მოულოდნელობებს. თქვენს კრიტიკულ მზერას მცირე უწესრიგობაც კი ვერ
გამოეპარება — ვერც სამსახურში და სახლში ხომ საერთოდ. ქალწულებს ფარული მღელვარება
და ნევროზულობა ახასიათებთ. ისინი მოწყვლადი არიან ყველანაირი ინფექციის მიმართ.
შესაძლოა ხშირად შეწუხებული სახე გქონდეთ. ქალწულები ხშირად ხდებიან ექიმები და
საერთოდ, ძალიან უყვართ თავის და სხვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. განსაკუთრებული
საჭიროების გარეშეც შეგიძლიათ უამრავი მედიკამენტის მიღება, დიეტის დაცვა და ა.შ. თქვენ,
პირველ რიგში, ზომიერების დაცვა გჭირდებათ. ქალწულები, როგორც წესი, მცენარეულ
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პრეპარატებზე კარგად რეაგირებენ. თქვენთვის აუცილებელია დღე—ღამეში ერთი საათის მაინც
მარტო, ყველას გარეშე დასვენება. შვებულება ჯობს მთებში, სოფელში გაატაროთ.
ელემენტებიდან ქალწულებს კალციუმი შეეფერებათ, მცენარეებიდან კი პიტნა და გვირილა.

მზე V სახლში
სულიერების გზაზე განვითარება სიყვარულის გარეშე ვერ წარმოგიდგენიათ, მუდამ
შემოქმედებითი თავისუფლებისკენ ისწრაფვით. გამოხატულია არტისტული უნარები, ოპტიმიზმი,
ინდივიდუალიზმი. უმეტესად კარგი განწყობა გაქვთ, სიცოცხლის, თავგადასავლების, სიამის
მოყვარე, ძლიერი, მხიარული და აზარტული, გიტაცებთ მუსიკა, თეატრი. ბავშვებთან
განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვთ, გიყვართ ყურადღების ცენტრში ყოფნა, თავის
წარმოჩენა, ხანდახან ბავშვივით გულუბრყვილო ხართ. იღბალი თან გდევთ, განსაკუთრებით
სასიყვარულო საქმეებში. ვნებიანი საყვარელი ხართ, არტისტული, თავდადებული საყვარლის
როლის თამაში და ერთგულება ერთდროულად შეგიძლიათ. ხელგაშლილი ხართ, ბევრი
მეგობარი გყავთ. გარშემომყოფებში გაუცნობიერებელ პატივისცემის გრძობას აღძრავთ.
შეგიძლიათ იყოთ წარმატებული ინვესტორი, მეწარმე, ორგანიზატორი, უმართლებს
შოუ-ბიზნესში, გასართობ ინდუსტრიაში, ვაჭრობასა და ბიზნესში. კარგი მდგომარეობაა
პედაგოგიკის სფეროსა და დიდი სცენისთვის. როგორც წესი მტკიცე ჯანმრთელობა გაქვთ.

☉☌♀(10°39`) მზისა და ვენერას შეერთება ★☆☆☆☆
ძლიერი გრძნობები, ოპტიმიზმი, მხიარულებისა და გართობის სიყვარული. ზოგჯერ ნარცისიზმი.
სიფაქიზე და სილამაზე თვითგამოხატვის ხერხებში. ხელოვნების ნიჭი. შესაძლოა სპეკულაციებით
გამდიდრდეთ. ცხოვრებაში წარმატება პარტნიორის ან მეუღლის მეშვეობით გეწვევათ.

☉Δ♄(110°14`) მზისა და სატურნის ტრიგონი ★☆☆☆☆
პატიოსნება, პრაქტიკულობა, წინდახედულობა. ენერგიასა და სახსრებს ეკონომიურად ხარჯავს.
ორგანიზატორული ნიჭი აქვს, კონცენტრირებული და დისციპლინირებულია. მძიმე პერიოდებშიც
კი განსაკუთრებულ სირთულეებში არ ვარდება, რადგან შავი დღისთვის ყოველთვის რაღაც აქვს
გადანახული. ღრმა სიბერემდე ცოცხლობს.
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☉☐♅(97°9`) მზისა და ურანის კვადრატი ★★☆☆☆
კაპრიზული, დაუფიქრებელი და ექსცენტრული ქცევა. თქვენი ორიგინალური იდეები ჩვეულებრივ
განხორციელებამდე ვერ მიდის: მოთმინება, გამოცდილება, დისციპლინა არ გყოფნით.
კრიტიკულ სიტუაციებში ნერვულ დაძაბულობას ირაციონალურ ქცევამდე მიყავხართ, ამან კი
ხანგრძლივი მუშაობის ნაყოფიც კი შეიძლება წყალში ჩაგიყაროთ. სიამაყე და თავისუფლების
წყურვილი სხვისი რჩევებისთვის დაჯერების უფლებას თავს არ აძლევთ. ბევრი მეგობარი გყავთ,
მაგრამ სამეგობროდ ისეთ ადამიანებს ირჩევთ, ვინც ქედს მოგიხრით. შეიძლება ვინმეს
დაუძინებელი მტერი გახდეთ, თუ მტრობა ნამდვილი ან მოჩვენებითი უსამართლობით არის
განპირობებული.

მერკური ჰოროსკოპში მზადყოფნის, კონტაქტებისადმი და გაგებისადმი მისწრაფების სიმბოლოა. შუამავლობითი
შესაძლებლობები, მეტყველება, ლოგიკური აზროვნება, სამეწარმეო ნიჭის მაჩვენებელია.

მერკური ქალწულში (11°0')
ანალიტიკური ტვინი პრაქტიციზმისკენ ძლიერი გადახრით. უმცირეს დეტალებს უღრმავდებით და
გარშემომყოფებს მეწვრილმანედაც შეიძლება მოეჩვენოთ. მოწესრიგებული გარესამყარო
გჭირდებათ. თქვენი საუკეთესო მდგომარეობა - საკირკიტო სამეცნიერო სამუშაოა. კარგად და
წიგნიერად წერთ. კარჩაკეტილ ცხოვრებას ამჯობინებთ. ცუდ ასპექტში სუსტი ჯანმრთელობა,
უმნიშვნელო დეტალების ზედმეტად შეფასება, ყველასა და ყველაფრისადმი უნდობლობა
ახასიათებთ.

მერკური V სახლში
ცვლილებები გიყვართ და ახალი ნაცნობების გაჩენა, შემოქმედებითი ნატურა ხართ, გიზიდავთ
ყველაფერი, რაც გონებრივ შესაძლებლობებს ავითარებს (მაგ:ჭადრაკი და სხვა.) ხშირი
რომანტიული თავგადასავლები. სასიყვარულო პარტნიორი თქვენ, პირველ რიგში
ინტელექტუალურად უნდა გაკმაყოფილებდეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უბრალოდ
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გწყინდებათ. მთელი სიკაშკაშით წარმოაჩენთ საკუთარ პერსონას, შესაძლოა არტისტულ უნარებს
ფლობდეთ. ხალხის მასებთან გამორჩეულად ურთიერთობთ. უპირატესობას, გონიერ, ჭკვიან
ხალხთან ურთიერთობას ანიჭებთ. გაქვთ სურვილი საკუტარი ინტელექტუალური უნარებით
გარემოცვა აღაფრთოვანოთ. ზრუნავთ შვილების ინტელექტუალურ განვითარებასა და ზრდაზე,
თან ამაყობთ ამით. ძალიან აზარტული ხართ, სარისკო ქმედებებისა და საინტერესო
ექსპერიმენეტბში მონაწილეოიბისკენ ისწრაფვით. კარგია ეს მდგომარეობა მწერლების,
კრიტიკოსების, დრამატურგების, მასწავლებლების, მსახიობებისათვის.

☿☐♂(91°54`) მერკურისა და მარსის კვადრატი ★★★★☆
უღიმღამო სექსუალური პარტნიორი, შეიძლება მატყუარაც. საუკეთესო შემთხვევაში მუდმივად
მოუთმენლობისგან იტანჯებით, ერთ ადგილზე ვერ ჩერდებით და დაწყებული საქმის ბოლომდე
მისაყვანად გამძლეობა არ გყოფნით.

☿Δ♆(120°48`) მერკურისა და ნეპტუნის ტრიგონი ★★★★★
ინტუიცია, მეექვსე გრძნობა, რომელიც ლამის ფიქრების კითხვას უდრის. სხვა ასპექტების
დასტურის შემთხვევაში - წინასწარმეტყველების ნიჭი. შესანიშნავი მხედველობითი მეხსიერება.
ვენერას მონაწილეობის შემთხვევაში - ხელოვნების, მუსიკის ნიჭი. მდიდარი წარმოსახვა
რომანების წერის საშუალებას აძლევს. ფაქიზი გრძნობები აქვს, ამიტომაც ხშირად იძულებულია
მკაცრ სინამდვილეს გაექცეს. სხვებზე მეტად ფაქიზ, ერთი შეხედვით შეუმჩნეველ გავლენას
ახდენს. კარგ ჰოროსკოპში - ფინანსური, პოლიტიკური და სამხედრო სტრატეგები გამოდიან.

☿✶♇(64°52`) მერკურისა და პლუტონის სექსტილი ★☆☆☆☆
მახვილი გონება, რაც ადამიანების ქმედებათა და მოვლენების მამოძრავებელი ძალების
ჭეშმარიტი მოტივების დანახვის საშუალებას გაძლევთ თქვენი გარეგნული გამოვლენის
მრავალფეროვნების მიღმა. ძლიერი ნებისყოფა, ერთი და იგივე საქმის დიდხანს კეთების უნარი.
შემოქმედებითი ნიჭი.
ვენერა ჰოროსკოპში სიყვარულის, სილამაზის, მომხიბვლელობის, ხელოვნების, ჰარმონიისა და ფინანსების
მაჩვენებელია.
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ვენერა ქალწულში (17°49')
გრძნობებს მუდმივ ანალიზს უკეთებთ, თანაც ძალიან მკაცრსა და კრიტიკულს და ამ დროს
პარტნიორს კარგავთ. თქვენ ხშირად ინტელექტუალური ინტერესით ირჩევთ - ვისთანაც
'თანამშრომლობას' შეძლებთ.თუ პარტნიორს ზედმეტ მოთხოვნებს წაუყენებთ, შესაძლოა გვიან
დაოჯახდეთ. სამუშაო ადგილი მხატვრულად გაქვთ გაფორმებული. ბუნებით წესრიგისა და
სისუფთავის მოყვარული ხართ. კარგი ექიმი და მედდა შეიძლება იყოთ. ვენერის ცუდ ასპექტში
მოხეტიალე და სასიყვარულო კავშირებში არასაიმედო, რადგან მყარი ურთიერთობების შიში
არსებობს.

ვენერა V სახლში
აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობთ, ყურადღების ცენტრში ყოფნა გიყვართ. მიმზიდველი,
მაცდუნებელი გარეგნობა გაქვთ, ვნებიანი ხართ, სასიყვარულო სფეროს უაღრესად დიდი
მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის. ნიჭიერი, გულკეთილი, ზოგადად ბედნიერი ადამიანი ხართ,
ნაყოფიერი ქორწინება. კარგად აღზრდილი შვილები. შემოქმედებითი ადამიანი, გიყვართ
ხელოვნება, ოპტიმისტი ხართ, პოპულარობით სარგებლობთ. პარტნიორისგან სიყვარულის
აშკარად გამოხატვას მოითხოვთ, როგორც წესი თქვენი სასიყვარულო ფრონტი
მრავალფეროვანია. სიამოვნებას განიჭებთ შემოქმედებითი სამუშაო, ფრთხილად ეპყრობით
ბავშებს. საკმაოდ წარმატებული ხართ გასართობ ინდუსტრიაში. ამასთან ეს სფერო (დაზიანების
გარეშე) საკმაოდ წარმატებულია მისთვის. წარმატებულია ასევე შემდეგი სფეროები პედაგოგიკა, თეატრი, კინო, საოპერო სცენა, მხატვრობა, საბირჟო საქმიანობა. გონივრულ
დაბანდებებს აკეთებთ. ბედნიერი ოჯახური ცხოვრება.

♀Δ♄(120°53`) ვენერასა და სატურნის ტრიგონი ★★★★★
წესრიგის, წონასწორობის, პროპორციის გრძნობა კარგად აქვს განვითარებული. ეს ასპექტი
ხშირად გვხვდება ხელოვნების მოღვაწეებს შორის. პრაქტიკულობა და ინტელექტუალიზმი,
სამართლიანობა და კეთილშობილება. გაჭირვებულის დასახმარებლად მზადაა, მხოლოდ
ერთხელ: საკუთარ პრობლემებს შემდეგში თავად უნდა მოუარონ. კარგი მეგობარი და საიმედო
მეუღლეა. შესაძლებელია მეტისმეტი სერიოზულობა და თავშეკავებულობაც.
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♀✶♇(58°3`) ვენერასა და პლუტონის სექსტილი ★★★★☆
ღრმა ემოციურობა, მშვენიერების ინტუიციური აღქმა. ძლიერ ვენერაში პარტნიორის უსიტყვოდ
გესმის, ემპათიის უნარით ხართ დაჯილდოებული. ძლიერ პლუტონში შეუმცდარი შინაგანი ხმა"
გაქვთ. სიყვარულთან და ხელოვნებასთან ურთიერთობა თქვენთვის უმაღლესი სულიერი
ფასეულობაა. იოგა, ტანტრიზმი, მისტიკური სწავლებები გაინტერესებთ.
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VI. შრომა.
ჯანმრთელობა, სხეულის მოვლა, დიეტა, ტანსაცმელი, სამსახური, რუტინული
სამუშაო და მსახურება.

VI სახლი სასწორში
ხშირად იცვლით სამსახურს. მუშაობის პროცესის და სოციალური სტატუსის მიმართ მაღალი
მოთხოვნები გაქვთ, გარემოს ესთეტიკურად აღიქვამთ. კარგი ურთიერთობა გაქვთ კოლეგებთან.
მეგობრული ადამიანი ხართ, მუდმივად მზადყოფნაში სხვებს დაეხმაროთ, თუმცა თქვენი
თავგანწირვა სხვებისთვის ფხიზელი და ანგარიშიანია. თქვენს დაცემულ სიცოცხლისუნარიანობას
მეტი დასვენება, ჯანსაღი ძილი, სუფთა ჰაერი და კომფორტული სამუშაო გარემო სჭირდება.
თქვენი ცხოველები დეკორატიული ჯიშებია.

მთვარე ჰოროსკოპში ადამიანის ქვეცნობიერების სიმბოლოა, მიუთითებს ემოციურობის ტიპზე. წარმოადგენს დედის,
სამშობლოს, ემოციური რეაქციების ხასიათის სიმბოლოს. ვლინდება, როგორც აბსოლუტური ქალური, პასიური,
ღამის საწყისი ადამიანშიც და ბუნებაშიც.

მთვარე სასწორში (29°40')
კაშკაშა, არტისტული ტალანტი, მომხიბვლელობა გაქვთ, რაც ადვილად იზიდავს საპირისპირო
სქესს. თქვენი გარეგნობა და ჟესტები დახვეწილი და ელეგანტურია, სახლი კი გემოვნებით
მოწყობილი. გახასიათებთ მაღალი სოციალური აქტივობა. ხართ ფაქიზი, რბილი, კეთილი,
გულთბილი, თავდაჭერილი. შეგიძლიათ კარგად აწონ-დაწონოთ, გააანალიზოთ ყველა ფაქტორი
და ისე მიიღოთ გადაწყვეტილება. ძალიან მგრძნობიარეხართ ახლობლების, განსაკუთრებით
პარტნიორის სიტყვებისა და რეაქციების მიმართ. ჰაერივით გჭირდებათ სიყვარული.
ვულგარულობა გეზიზღებათ. კარგი, 'პარტნიორული' ურთიერთობა გაქვთ მშობლებთან,
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განსაკუთრებით დედასთან. დაბალი განვითარების შემთხვევაში ვითარდება
გაუწონასწორებლობა, გადაწყვეტილების მიღების სირთულე, ზედმეტადა ხართ დამოკიდებული
გარშემომყოფთა მოსაზრებებზე, იოლად ექცევით სხვისი გავლენის ქვეშ, ხშირად გადადიხართ
ერთი უკიდურესობიდან მეორეში, ადვილად გამოდიხართ წონასწორობიდან, რაც
ჯანმრთელობაზე ცუდად აისახება.

მთვარე VI სახლში
კარგი ინტუიცია და წარმოსახვის უნარი პროფესიულ საქმიანობაში. შესაფერისი სამსახურის
ძიებაში არა ერთ სამუშაო ადგილს იცვლით. როდესაც კარგ განწყობაზე ხართ, ნაყოფიერად
მუშაობთ. ძლიერი სენსორიკა გაქვთ საკუთარი ორგანიზმისა და ბიორითმების მიმართ.
თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოოვანია სწორი კვება და ორგანიზმის გამწმენდი პროცედურები.
ზოგადად ჯანმრთელობის საკითხს სულ აკონტროლებთ, ფსიქოლოგიური დაავადებების
თვითმკურნალობის უნარი გაქვთ. გიყვართ ცხოველები. სამსახურით უკმაყოფილებამ
შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს თქვენს ჯანმრთელობაზე.

☽☐♃(82°55`) მთვარისა და იუპიტერის კვადრატი ★☆☆☆☆
მეტისმეტი მგრძნობიარობა (ბავშვობაში დედა ზედმეტად განებივრებდათ). არაგონივრული
გულუხვობა. თქვენივე გამოგონილი ისტორიით შეგიძლიათ შეაცოდოთ და ფული წაგლიჯოთ
სხვებს. გულუხვობაში სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ. ფუფუნებაში ცხოვრებაზე ოცნებობთ.
მიდრეკილება გაქვთ მაწანწალობისა და უმიზნო ხეტიალისადმი. ხშირად ზედმეტი წონა
გაწუხებთ. საზღვარგარეთი არ არის თქვენთვის სასიამოვნო. სუსტ ჰოროსკოპში - სიზარმაცე. თუ
ფული გაქვთ, უსაქმურობა შესაძლოა განვითარდეს, ხანდახან განდიდების მანიამაც შეიძლება
შეგაწუხოთ.

☽✶♅(65°57`) მთვარისა და ურანის სექსტილი ★☆☆☆☆
წარსულის ტვირთისგან იოლად თავისუფლდებით. სწრაფად რეაგირებთ, სწრაფად ამყარებთ
ემოციურ კონტაქტებს. სახლი მეგობრული შეკრებების ადგილია, რაც ურთიერთობების კიდევ
უფრო გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. დედა შესაძლოა არაჩვეულებრივი პიროვნება იყოს. ქალთან
ურთიერთობამ არაჩვეულებრივი შანსი შეიძლება მოგცეთ.

სახლი, რომელშიც პლუტონი აღმოჩნდება, ცხოვრების იმ სფეროზე მიუთითებს, რომელიც მაქსიმალურ
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ტრანსფორმაციას განიცდის.

პლუტონი VI სახლში
კარგი კონცენტრირების უნარი და ინტუიცია გაქვთ. ყველა საქმეში შედეგის მიღებისკენა ხართ
მომართული. მთელი არსითა ეფლობით სამსახურში, ამიტომ გადაღლის და გამოფიტვის
ალბათობა მატულობს. კარგი მდგომარეობაა მედიცინისა და ჯანმრთელობის სფეროსთვის,
შესაძლოა გამოვლინდეს მკურნალის ნიჭი. თქვენ სხვისთვის სტიმულის მიმცემი და შთაგონების
წყარო შეიძლება იყოთ. გაქვთ ყველა უნარი და შესწევთ იმის ძალა, რომ დასახულ მიზნებს
მიაღწიოთ. როგორც წესი კარგი ჯანმრთელობა უნდა გქონდეთ. ეს პოზიცია ვირტიოზულ
ოსტატობასა და პროფესიონალიზმე, სამუშაო კოლექტივის მოტივირების და საქმეში ჩაბმის
შესაძლებლობაზე მიუთითებს. თვითგანკურნებისა და ძალების აღდგენის უნარი გაქვთ.
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VII. ისინი.
პირადი ურთიერთობები სხვა ადამიანებთან და პარტნიორებთან (მათ შორის
სასიყვარულო პარტნიორებთან).
VII სახლი მორიელში
ქორწინებასთან საბედისწერო გარემოებები, ექსტრემალური სიტუაციები იქნება დაკავშირებული.
ურთიერთობებში ემოციების სიღრმე, ვნებითა და ეჭვიანობით შეპყრობილობა გახასიათებთ.
თვითგვემით ხართ დაკავებული და პარტნიორსაც ტანჯავთ. მიდრეკილება გაქვთ ინტრიგებისა
და მანიპულირებისადმი, ხანდახან ზედმეტებშიც გადადიხართ. დაძაბული ოჯახური ცხოვრება
გაქვთ. დაბალ დონეზე შესაძლებელია ოჯახური კრიზისი, სკანდალები, შანტაჟი და
განქორწინება.

VII სახლის მმართველი VI სახლში
ნაგატიური: სირთულეები ქორწინებაში, პარტნიორული ურთიერთობა დიდ ნებისყოფას
მოითხოვს. თანამოსამსახურეებთან, თანამშრომლებთან კონტაქტის არ ქონა, შემგუებლობა
სამსახურეობრივი კონფლიქტებისადმი. ხშირი ყოფითი პრობლემები.
პოზიტიური: დიდი მოთმინება ქორწინებაში, ცხოვრების თანამგზავრი ოჯახურ საქმეებს
წარმატებით აუდის და მეტწილად იღებს პასუხისმგებლობას სახლზე. ამგვარი ნიშნით ხშირად
თანამშრომელზე, თანამოსამსახურეზე ქორწინდებიან.

შესაძლებელია ქორწინების შემდეგ ერთობლივი საქმიანობით დაკავდეთ. განსაკუთრებით მაშინ,
თუ ფსიქოლოგიის ან იურისპრუდენციის სფეროში მოღვაწეობთ. ადამიანებს ამგვარი ნიშნით
ხშირად იზიდავთ სუსტი ჯანმრთელობის (ფიზიკური ან ფსიქიური) პარტნიორი, რაც მისთვის
სამსახურის გაწევის და დახმარების აღმოჩენის საბაბია. თქვენი დამოკიდებულება სხვებისადმი
ასე შეიძლება გამოითქვას - "მეგობრობა მეგობრობაა, მაგრამ საქმე საქმეა".

შავი მთვარე VII სახლში
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თქვენს საქმიან და საქორწინო პარტნიორებს ქვეცობიერად, როგორც მტრებს ისე განიხილავთ.
ეს პოზიცია პარტნიორული ურთიერთობების ნებისმიერი ფორმებისადმი გაუცხოებასა და ზოგჯერ
ზიზღსაც კი იწვევს. ამასთან ადგილი აქვს ურთიერთობათა რღვევას. ასეთი პოზიცის მქონე
ადამიანის ხშირად არ ესმით, მას ვერ უგებენ. შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ხანგრძლივ
განშორებებს. ხშირად შავი მთვარის მოქმედება მე-7 სახლში, ჰოროსკოპოს პირველ სახლში
მისი გამოვლენის მსგავსია. ასეთი პოზიცია სიძნელეებს ქმნის მოლაპარაკებებში, კონტრაქტებსა
და სხვადასხვა ურთიერთობებში.
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VIII. სხვისი.
საზოგადოებრივი ფინანსები, საერთო ფული, დაზღვევა, გადასახადები,
პარაფსიქოლოგია.

VIII სახლი მშვილდოსანში
ექსტრემალურ ვითარებებში ლიდერის როლს ირგებთ, სამართლიანობისთვის დაუცხრომელი
მებრძოლი ხართ. ცხოვრებაში ბევრი დაძაბული სიტუაცია გექნებათ. საფრთხის გააქტიურებისას
დახმარებას მიიღებთ. სულიერი ძალაუფლების წყურვილი გახრჩობთ. თქვენ ხართ პოლიტიკური
ავანტიურისტის ტიპაჟი, რომელიც რისკზე მიდის და იმარჯვებს. მოსალოდნელია სწრაფი
დაწინაურება და პატივის მიგება. გუნდთან მუშაობა მაინცდამაინც არ გამოგდით. მემკვიდრეობის
მიღების სიმბოლოა.

ურანი VIII სახლში
მისტიკით ხართ დაინტერესებული, უცნაურ სიზმრებს ხედავთ, კარგად განვითარებული
წინათგრძნობა გაქვთ, შეგიძლიათ საფრთხის განჭვრეტა. იუმორის გრძნობით გამოირჩევით.
უჩვეულო შეხედულებები გაქვთ სიცოცხლესა და სიკვდილზე. სექსუალურ საკითხებთან მიდგომა
და გემოვნება ზოგადად არატრადიციული ხასიათის ხართ. საქმიანი პარტნიორი და ცხოვრების
მეგზური საგრძნობლად გააუმჯობესებს თქვენს მატერიალურ მდგომარეობს. გაინტერესებთ
ეზოთერიკა, მატერიალურს მიღმა სამყარო, ასევე ვლინდება ინტერესი ბირთვული ფიზიკის,
პარანორმალური მოვლენებისა და ექსპერიმენტული მისტიკის მიმართ. შეგწევთ უნარი ჩაწვდეთ
სამყაროში მიმდინარე ფარულ პროცესებს. აუცილებელია მოზღვავებული სექსუალური
ემოციების თვითკონტროლი, ასევე მატერიალურ სიმდიდრეზე დამოკიდებულებისგან
გათავისუფლება.
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♆

ნეპტუნი VIII სახლში
შორსმჭვრეტელი, ინტუიციური, მშვიდი ადამიანი ხართ. ძლიერი ფსიქიური მონაცემები გაქვთ.
შესაძლოა მედიუმის, ექსტრასენსორული ან მოვლენების წინათგრძნობის უნარი გქონდეთ.
ცხოვრებას ფილოსოფიურად აღიქვამთ. ქორწინების პარტნიორთან არსებული საერთო
ფინანსები სირთულეებისა და ნერვიულობის მიზეზს ქმნის. იდეალისტური სურვილები გაქვთ
დაეხმაროთ გაჭირვებულ ადამიანებს. ჰარმონიული ნეპტუნის შემთხვევაში შესანიშნავი
შესაძლებობი ოკულტურ-მისტიური საქმიანობისათვის. სპირიტიზმით გატაცება, კავშირი
ზესამყაროსთან. საფრთხის წინასწარშეგრძნება. რთული, კრიზისული სიტუაციებისგან თავის
აცილების გზების პოვნა. ფრთხილად ჰიპნოზის უნარით დაჯილდოებულ ადამიანებთან.

გვერდი 28/36

mariami dadunashvili

პირადი ჰოროსკოპი

VI. სიშორე.
ფილოსოფია, რელიგია, უმაღლესი განათლება, შორეული მოგზაურობები,
უცხოელები.

IX სახლი თხის რქაში
მაღალი მორალური პრინციპები გაქვთ. სწავლის, მაღალი იდეებისადმი ვნებიანი სწრაფვისა და
მათი რეალიზაციის წყურვილი გაწუხებთ. წმინდად ინდივიდიალური მსოფლმხედველობრივი
პოზიცია გიჭირავთ. გინდათ თქვენი კანონები დაამკვიდროთ, საზოგადოებრივ ავტორიტეტებს არ
აღიარებთ. შეგიძლიათ საზღვარგარეთ მტკიცე ავტორიტეტი მოიხვეჭოთ. დაბალ დონეზე
დიქტატორი, რომელიც თავს სხვებზე მაღლა აყენებს და საკუთარი პერსონა ყველაფერში
მართლად მიაჩნია. ბუდიზმის, ნირვანას, ასკეზის გზა.

ჰოროსკოპში სატურნი შეზღუდვებზე მიუთითებს.

სატურნი თხის რქაში
♄ გაქვთ ამბიციები მეცნიერების ან პოლიტიკის სფეროში. გახასიათებთ პრაქტიკულობა,
პრაგმატიზმი, მკაცრი რეალიზმი. დისციპლინირებული, საკუთარი თავის მიმართ მომთხოვნი
ხართ. გაქვთ საკუთარი თავის ფლობის უნარი. აუჩქარებლად და თანამიმდევრულად მიიწევთ
წინ და ხშირად მაღალ საზოგადოებრივ მდგომარეობასაც აღწევთ. ცივი ადამიანის
შთაბეჭდილებას ახდენთ. კონსერვატული ხართ. იცით, რომ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს".
ბრძანებებს ულაპარაკოდ ასრულებთ და დაქვემდებარებულებისგანაც იგივეს მოითხოვთ.
სიბერეში ავიწყდება, ახალგაზრდობაში რისთვის იბრძოდა. დაბალი განვითრებისას
არაკეთილსაიმედო, ზოზინა, გულღრძო, პრტენზიული, აგრესიული, ჯიუტი და ცალმხრივია.
ადაპტირების უნარის ნაკლებობა. კარგ ასპექტში პატიოსანი და დისციპლინირებული ხართ. ცუდ
ასპექტში მიდრეკილება გაქვთ კანონები საკუთარი გამორჩენის მიზნით გამოიყენოს. თქვენ უნდა
ეცადოთ მეტად მოქნილი გახდეთ და იუმორის გრძნობა განივითაროთ.
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სატურნი IX სახლში
დაფიქრებული ადამიანი ხართ, გამოხატული სწავლის სურვილი გაქვთ. სერიოზულად ერთვებით
რელიგიისა და ფილოსოფიის საკითხებში. უცხოელებთან კონტაქტები, განსაკუთრებით
ასაკოვნებთან, თქვენთვის წარმატების მომტანია. იდეალისტური პრინციპების მატარებელი
ხართ. ისწრაფვის უმაღლესი განათლებისკენ, რისი დახმარებითაც დიდ პროფესიულ
წარმატებასა და პატივისცემას აღწევთ. შეხედულებები, რელიგიასა თუ ფილოსოფიაში
კონსერვატიულ პრინციპებს ეფუძნება. აღიარების მოპოვებას ცდილობთ. გიჭირთ აზრის შეცვლა
ამა თუ იმ საკითზე. ზოგადად ცხოვრებას დიდი სერიოზულობით ეკიდებით. დამოუკიდებელი
მკვლევარი, სწავლული და ფილოსოფოსი ხართ. ინდივიდუალური შემოქმედებითი
მსოფლხედველობა გაქვთ. ერთმა მოგზაურობამაც კი შესაძლოა თქვენი ცხოვრება
რადიკალურად შეცვალოს.

♄✶♇(62°50`) სატურნისა და პლუტონის სექსტილი ★★★☆☆
სულიერ და მორალურ განახლებას თვითდისციპლინისა და შეუპოვარი შრომის წყალობით
აღწევთ. მაღალგანვითარებული ინტელექტის შემთხვევაში ოკულტური მეცნიერებების,
მაგიისადმი გაქვთ ინტერესი. ფიზიკისა და მათემატიკის ნიჭი. თუ ჰოროსკოპიც ხელს უწყობს პატივმოყვარე ხართ, ძალაუფლებას ჭკვიანურად იყენებთ.
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X. მიზანი.
საზოგადოებრივი მდგომარეობა, პროფესიული რეპუტაცია, კარიერა,
პატივმოყვარეობა.

X სახლი მერწყულში
მიზნის მისაღწევად უჩვეულო მეთოდებს იყენებთ. კარიერაში პატიოსანი ადამიანი ხართ. ხშირია
უეცარი აღმასვლა და დაცემა. არადისციპლინირებული ხართ, ნებისმიერი საქმისადმი მსუბუქ
ავანტიურულ მიდგომას იჩენთ, იმავდროულად რეფორმატორობის სურვილით. მუშაობისა და
მწვერვალების დაპყრობს ახალ მეთოდებსა და გზებს იგონებთ. პასუხისმგებლობის მცირე
გრძნობა გაქვთ. დაბალ დონეზე ანარქიზმი და პოლიტიკური ავანტიურიზმი. წარმატება გელით
გამომგონებლობაში, მეცნიერებასა და ტექნიკაში.

X სახლის მმართველი VIII სახლში
ნეგატიური მხარე: სიძნელეები და ხიფათი მიზნის მიღწევის გზაზე. მაღალი მდგომარეობის
დაკავებისას ბედის მიერ შექმნილი წინააღმდეგობები. წარმატება შესაძლოა ხელიდან
"გაგისხლტეთ".
პოზიტიური მხარე: წარმატება მიზნის მიღწევისას სახიფათო სიტუაციებში სითამამის და
რიასკიანობის ხარჯზე მიიღწევა. მოულოდნელი დაწინაურების და ექსტრემალურ სიტუაციებში
პრობლემების თამამი გადაწყვეტის ტენდენცია. ეს ასპექტი მიზნის მიღწევისას რისკის
მოყვარულებში გვხვდება, აგრეთვე ფსიქოლოგებში და ეზოთერიკოსებში.
თქვენ საზოგადოების და პარტნიორების მხარდაჭერით სარგებლობთ. განსაკუთრებით მაშინ,
როცა საზოგადოებრივი საქმიანობით ხართ დაკავებული. სასიკეთო პოზიციაა მათთვის, ვინც
პუბლიკის ფართო მასების და მთლიანად საზოგადოების მხარდაჭერას საჭიროებს. დრამატურგი
ფინანსურ დახმარებას იღებს, მსახიობი - პროდიუსერის კეთილგანწყობას, ხოლო პოლიტიკოსი ფინანსებს წინასაარჩევნო საქმიანობისთვის. კარიერაში ბევრი რამ თქვენს სექსუალურობაზეა
დამოკიდებული. შესაძლოა შემოსავლებზე ზრუნვა თავად არც დაგჭირდეთ და თქვენი თავი
ჰუმანიტარულ საქმიანობას მიუძღვნათ, ხოლო პარტნიორის ფინანსები ორივესთვის საკმარისი
იყოს. შესაძლოა მემკვირეობის მიღება, რომელიც დაგეხმარებათ საზოგადოებაში მაღალი
მდგომარეობა დაიკავოთ.
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☊ კარმული კვანძი მერწყულში
ამ კარმული მისიით მოვლენილ ადამიანის თვისებაა საკუთარი ცხოვრებისა და ოჯახური
პრობლემების გადაწყვეტა, არ აქცევთ ყურადღებას, თუ რა აღელვებს საზოგადოებას, რომელშიც
ცხოვრობთ. ამგვარი ქმედება შექმნის ორჯერ მეტ ახალ პრობლემას. დიდი ნებისყოფა გაქვთ,
მიჩვეული ხართ სხვების გამოყენებას საკუთარი მიზენბისთვის, ეგოიზმი და მბრძანებლობა
გახასითებთ. ყურადღების ცენტრში მოქცევას ნებისმიერ ფასად ცდილობთ. თქვენი კარმა
მჭიდროდაა დაკავშირებული ერის, ქვეყნის, კოლექტივის, ეკლესიის კარმასთან. მისია რომ
შეასრულოთ, აუცილებელი არ არის გახდეთ პოლიტიკოსი, მწერალი ან პედაგოგი, მთავარი არა
მასშტაბებია, არამედ ის მიმართულება და გზა, რომლითაც ცხოვრობთ. იდეალისტი უნდა
გახდეთ, ადამიანების დაფასება მათი სულიერების მიხედვით უნდა ისწავლოთ. მეგობრობას,
თავისუფლებასა და სიყვარულს თქვენთვის უფრო დიდი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს, ვიდრე
დიდებას და ძალაუფლებას. არ უნდა ჩაიკეტოთ საკუთარ ნაჭუჭში, საჭიროა სულ მცირე
დაინტერესება საზოგადო პრობლემებისადმი, რაც არ უნდა მიუღებლად მოგეჩვენოთ რელიგიურ
და ფილოსოფიურ საკითხებში გარკვევა გაცილებით ადვილად გადააწყვეტინებთ საკუთარ
პრობლემებს, არ უნდა გაემიჯნოთ საზოგადოებას, იცხოვროთ თქვენს მიერ შექმნილ
სამყაროში. თუგზიდან გადაუხვევთ, მაშინ დაისჯებით იმით, რომ მაინც კარმულ გზაზე მოგიწევთ,
მაგრამ უკვე იძულებით სვლა, დამცირების გზით, აქ კი კარგი იქნება თუ საიმედო მეგობრები
გეყოლებათ შემოკრებილი, რადგან ისინი დახმარებას გაგიწევენ. მიზნების რეალიზაცია
შესაძლებელია მხოლოდ თანამოაზრე-მეგობრების წრეში.

კარმული კვანძი X სახლში
კარგი მდგომარეობაა. იპყრობთ დიდ მწვერვალებს, ზრუნავთ საზოგადოებრივ
კეთილდღეობაზე, საზოგადოება კი აფასებს ამას. ადრე იწყებთ დასაქმებაზე და ფინანსურ
დამოუკიდებლობაზე ფიქრს, გაინტერესებთ სხვა და სხვა მეცნიერებები, ხელოვნება.
სიახლეების შეცნობისკენ ისწრაფვით. საურთიერთოდ თავისზე სოციალურად დაბალ საფეხურზე
მყოფნი გიზიდავთ. არ არის საჭირო ტრადიციებზე და წინაპრებზე მიჯაჭვულობა და ჩაციკლვა, ამ
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მდგომარეობით თქვენ ერთი მიმართულება უნდა აირჩიოთ ცხოვრებაში და მწვერვალისკენ
მიმავალ მიზანს ბოლომდე მიჰყვეთ. უდნა გახდეთ მარტოხელა მებრძოლი, არ უნდა გქონდეთ
არავის იმედი. თუ ამას შეძლებთ, მყარი ოჯახი გექნებათ და ნათესავების კეთილგანწყობას
დაიმსახურებთ. სავარაუდოდ ძველ სახლში ცხოვრობთ, არაა გამორიცხული ოჯახს და
სახლკარს მოწყდეთ და დამოუკიდებლად ცხოვრება გადაწყვიტოთ. ვლინდება პრობლემები
განათლებასთან დაკავშირებით. დედასთან შესაძლოა თავს იჩენდეს გაუგებრობები. მისი
მშობლები, განსაკუთრებით დედა წარმატებული და ჯანმრთელი იქნება. ამ მდგომარეობით
ადამიანები საკმაოდ განათლებულები და ცნობადები არიან.
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XI. მეგობარი.
კოლექტიური თვიტგამოხატვა, მეგობრები, იმედები, პერსპექტივები.

XI სახლი თევზებში
შინაგანი პლასტიურობა და მოქნილობა ნებისმიერ გუნდთან შეთანხმებაში გეხმარებათ.
მეგობრებთან ურთიერთობაში ბევრი სითმო, ემოციაა, მაგრამ შესაძლებელია სიცრუეც,
ინტრიგები ან საკუთარი თავის მოტყუება. დიდი სურვილი გაქვთ, მხოლოდ თქვენთვის
იცხოვროთ, მაგრამ ყველასთან მეგობრული ურთიერთობა გქონდეთ. შესაძლოა საიდუმლო
მეგობრები გყავდეთ, დაფარული გეგმები და იმედები გაცოცხლებდეთ.

XI სახლის მმართველი VIII სახლში
ნეგატივი: გეგმები უცნაურად იცვლება უარესობისკენ, მეგობრების გარდაცვალებით მოგვრილი
მტკივნეული განცდები, ახლო გარემოცვის მავნე ზეგავლენა.
პოზიტივი: რთული გეგმებისა და პროექტების რეალიზების უნარი, ნებისმიერი სიტუაციიდან
გამარჯვებულად გამოსვლის ნიჭი. უკიდურეს მდგომარეობაში ჩავარდნილს დახმარების მიღება
არ გიჭირთ. მოულოდნელი მემკვიდრეობის მიღების ალბათობა. ასპექტი ოკულტისტურ
საქმიანობას უწყობს ხელს.

შეიძლება თქვენი მეგობრის ბედნიერი მემკვიდრე აღმოჩნდეთ. ენერგიის არასწორი
გამოყენებისას რთულ სიტუაციაში, რაც თქვენს საზოგადოებრივ მდგომარეობასთან იქნება
დაკავშირებული, მეგობრული დახმარების გარეშე დარჩებით. შესაძლოა ვისაც აქამდე
საუკეთესო მეგობრებად მიიჩნევდით, სწორედ ამ ადამიანთა ცილისწამებისა და ინტრიგების
მსხვერპლი გახდეთ. თქვენი ნაცნობები ხშირად ეცდებიან საკუთარი ინტერესებისთვის
გამოგიყენონ. თუ ცხოვრების გარკვეულ მომენტში მეგობრული დახმარების ან გაფრთხილების
გარეშე დარჩებით, შესაძლოა სწორ გზას ასცდეთ და ნაკლები წინააღმდეგობის გაწევის
შესაძლებლობამ გაცდუნოთ. მეგობრობა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლობელი
ადამიანების მხარდაჭერას აფასებთ და ისინიც ყველანაირად ცდილობენ, მხარში დაგიდგნენ.
სიყვარულის მიღების მოთხოვნილება დამოკიდებულია შესაძლო სექსუალურ კავშირებზე,
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განსაკუთრებით თუ მე-8 სახლი 11-ე სახლზე ძლიერია.
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XII. განდგომა.
არაცნობიერი ემოციური რეაქციები, რეალობიდან წასვლა, განმარტოვება.

XII სახლი ვერძში
მთელი თქვენი ენერგია და ნება ფარული საქმეებისკენაა მიმართული. აქტიურად,
დამოუკიდებლად მუშაობთ საზოგადოებისგან მოშორებით. სულიერი რაინდი, ფანატიკურად
მორწმუნე ხართ, ცუდ შემთხვევაში კი სახიფათო მტრებთან იბრძვით, დაპირისპირებული ხართ
გარე სამყაროსთან, ბევრი ტანჯვის გადატანა გიწევთ ისევ საკუთარი ბრალით ნაჩქარევი და
დაუფიქრებელი ქმედებების გამო. რთულ და მძიმე სამუშაოს მსხვერპლად ეწირებით.

XII სახლის მმართველი I სახლში
ნეგატივი: პირადი ტალანტების აღმოჩენაში ფარული ძალები გიშლით ხელს. სევდა და ნაღველი,
სინდისის ქენჯნა და მარტოობის შიში. გარე სამყაროსთან მყარი კავშირის არქონა.
პოზიტივი: უცნაური, იდუმალი ნატურა, უჩვეულო გარეგნობა, რაც სხვებისგან საიდუმლო უნარებს
ფარავს. ფსიქოლოგიური პრაქტიკისადმი მიდრეკილება. ნებისმიერი სიტუაციიდან უვნებლად
გამოსვლისა და მისთვის გვერდიდან შეხედვის უნარი.

გაქვთ მოთხოვნილება, მუდმივად ადევნოთ თვალი საკუთარ თავს შინაგანი თვალით, რადგან
გესმით, რომ თქვენი შერჩეული როლის თამაშს და გარე სამყაროსთან ეფექტურ
ურთიერთქმედებას მხოლოდ თვითშეცნობის ხარჯზე მოახერხებთ. არ არის აუცილებელი თქვენი
ქვეცნობიერის შესწავლით სერიოზულად და მეცნიერულად დაკავდეთ, უბრალოდ მუდმივად
გრძნობთ იმპულსს, რომელიც შინაგანიდან მოდის და პიროვნების გარე შრის შიგნით არსებულის
გამომჟღავნებას ითხოვს.
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