
RELOKACIJA SOLARNEGA POVRATKA 

 

Tehnika solarnega povratka je klasična astrološka prediktivna tehnika, ki jo 

uporabljamo za predvidevanje dogodkov. Podobno kot tehnike tranzitov, 

direkcij in progresij govori o dinamiki in kakovosti časa in spremlja razvoj 

gibanja planetov oz. simbolov v času vse od rojstva, ki ga ponazarja natalna 

astrološka karta. Vemo že, da je natalna karta zamrznjen posnetek kozmosa v 

trenutku posameznikovega rojstva in da se od rojstva naprej planeti gibajo in 

tako vzpostavljajo medsebojne odnose z navidezno zamrznjenimi planeti v 

natalni karti. Tehniko solarnih povratkov mnogi astrologi uporabljajo kot  

zadnjo raven predikcije in kot pomožno prediktivno tehniko za natančno 

lociranje dogodkov v okviru določenega leta, ki traja od enega do drugega 

rojstnega dne oz. solarnega povratka, potem ko smo že uporabili tehnike 

tranzitov, direkcij in progresij. Obstajajo tudi astrologi, ki tehniko solarnih 

povratkov uporabljajo kot samostojno prediktivno tehniko, a jih redkeje 

srečamo.  

Solarni povratek predstavlja sliko neba v trenutku, ko pride Sonce na natanko 

enako pozicijo, na kateri je bilo v trenutku rojstva. Tja pride Sonce vsako leto 

okoli rojstnega dne osebe. Za ta trenutek se v astrologiji izdela samostojna 

astrološka karta, s pomočjo katere lahko prognoziramo dogodke v časovnem 

intervalu, ki traja od rojstnega dne do naslednjega rojstnega dne oz. v okviru 

enega leta, ki se začne z rojstnim dnem. Kot za vse druge prediktivne tehnike 

tudi za tehniko solarnega povratka velja, da moramo pri interpretaciji 

upoštevati tudi natalno karto, ki je osnovna karta, iz katere izhajamo. Z nobeno 

prediktivno tehniko ne moremo prognozirati materializacije dogodkov, ki niso v 

skladu z natalno karto. Na natalno karto lahko gledamo kot na nekakšno 

genetsko osnovo, torej načrt, iz katerega se razvija živo bitje oz. entiteta. Tako 

kot ne moremo iz natalne zasnove muhe v karti solarnega povratka razviti 

zgodbe, ki pritiče slonu. Tako tehniko solarnih povratkov uporabljamo za 

opazovanje razvoja entitete, ki ima svojo zasnovo v natalni karti (v karti začetka 

svojega obstoja), v omejenem obsegu enega leta.  

Odkar je Jim Louis v 70-tih letih uvedel novo področje astrologije, ki se imenuje 

astrokartografija in je zasnovana na teoriji relokacij, lahko s pomočjo njegovih 

astrokartografskih map relociramo tudi karto solarnega povratka. Relokacijska 

astrologija je veja astrologije, ki se ukvarja s preučevanjem danega horoskopa 

na različnih lokacijah. S spremembo mesta bivanja pride do spremembe pozicij 



vogalov horoskopskih hiš in s tem tudi njihovih planetarnih vladarjev. Položaji 

planetov s spremembo lokacije ostanejo enaki.  

 

Teoretske predpostavke 

Mnogi astrologi so prepričani, da z relokacijo solarnega povratka ne moremo 

ničesar spremeniti in da je smiselno narediti karto solarnega povratka samo za 

kraj rojstva. Nekateri izmed njih dopuščajo možnost izdelave karte solarnega 

povratka za mesto bivanja, ampak le če se je oseba preselila. Vseeno pa 

obstajajo astrologi, ki imajo dolgoletno prakso z relokacijami solarnih 

povratkov, v kateri so svojim številnim klientom priporočali potovanje na 

določeno lokacijo za čas solarnega povratka, da bi se izognili neugodnim 

aspektom planetov z vrhovi hiš v kraju bivanja ali da bi izboljšali položaj 

planetov v odnosu z vrhovi hiš in poudarili določena (želena) področja življenja. 

Med njimi moram omeniti Američana Raymonda Merrimana (1946) in Italijana 

Cira Discepola (1948). 

Študent Cira Descepola, Luciano Drusetta (1962), ki je prevedel nekaj njegovih 

del v angleščino, je v enem izmed njih dodal filozofsko/metodološko 

utemeljitev ustreznosti uporabe relokacij solarnih povratkov oz. upoštevanja 

kraja solarnega povratka, v katerem je bil posameznik dejansko fizično prisoten 

v trenutku, ko je ta nastopil. Vemo, da je že natalna karta presek časa in 

prostora in kot se v času spremeni položaj planetov, ki so v neprestanem 

gibanju, se po drugi strani, če fiksiramo čas in premikamo geografsko lokacijo 

dogodka, spreminjajo položaji vrhov hiš horoskopa (še zlasti so tu pomembni 

vrhovi kardinalnih hiš). To velja za vse astrološke karte, ki si jih lahko zamislimo, 

in tako tudi za karto solarnega povratka, ki je posnetek položaja planetov v 

trenutku, so Sonce v svojem cikličnem gibanju vrne na isto mesto, na katerem 

je bilo v času rojstva posameznika, za katerega nameravamo izdelati karto 

solarnega povratka. V primeru natalne astrologije si nikakor ne moremo 

zamisliti, da sprememba kraja rojstva (recimo, da se dva posameznika rodita 

hkrati, a vsak v drugem kraju) ne bi vplivala na položaj vrhov hiš natalne karte. 

Tako moramo tudi v primeru karte solarnega povratka upoštevati dejanski 

geografski položaj posameznika in ne imaginarnega ali tistega, ki je bil realiziran 

v nekem drugem času (v času rojstva). Časovna komponenta rojstne karte je 

sorodna planetu Saturnu (tudi vladar časa), geografska pa Jupitru in oba skupaj 

predstavljata princip, po katerem sicer brezčasno in brezprostorsko  vsebino 

informacij o posamezniku prevajamo iz unificiranega polja (subatomske ravni, 



na kateri prostor/čas ne obstaja) v našo zemeljsko oz. človeško zavest, ki 

predpostavlja obstoj prostora in časa in njuno medsebojno odvisnost. 

Spremembe v prostoru imajo tako enakovreden vpliv na karto kot spremembe 

v času. Kot vemo, so bila potovanja v davnih časih redka in dolgotrajna, danes 

pa so pogosta in hitra, potovalne možnosti pa zelo raznovrstne – nekaj 

Zemljanov je celo potovalo v vesolje.  

Tako kot verjamemo, da s potovanjem v času (rast in staranje) prav gotovo 

spreminjamo zavest, to velja tudi za potovanje v prostoru (premikanje 

geografske lokacije). V astrološkem smislu spremenimo kot (ali dobesedno kote 

oz. vrhove hiš v karti) gledanja na planete, ki so nad nami v določenem času in s 

tem se spremeni naša zavest. Spremenjena zavest prinese drugačen tip in 

kakovost dogajanja in drugačno odzivanje na dogodke. Drugačno odzivanje 

vpliva na prihodnje dogajanje. Če vemo, da Venera na določenem vrhu 

horoskopske hiše prinaša tak, Saturn pa drugačen tip dogajanja in poudarja to 

ali drugo življenjsko temo oz. področje življenja, smo zelo zainteresirani za to, 

da bi lahko izbrali vsaj zorni kot na to, kar nam prinaša položaj planetov na 

nebu v določenem trenutku, tako da zamenjamo kraj, s katerega z njimi 

komuniciramo. Tak jupitrski pogled na sokreiranje tkanine življenja s 

spremembami v prostoru se morda zdi nemogoč, ko je naša zavest prvenstveno 

vezana na možnost sprememb v času, pozabljajoč na možnost sprememb v 

prostoru, ki so bile nekoč nemogoče, saj se je posameznik v glavnem rodil in 

umrl v istem kraju ali pa je bila razdalja med krajem rojstva in smrti vsaj 

zanemarljiva, medtem ko je bila časovna razdalja med rojstvom in smrtjo, ki je 

prinašala na čas vezane življenjske spremembe, vedno dovolj očitna. Živimo v 

obdobju, ko z lahkoto delamo spremembe v prostoru in kot bomo videli na 

koncu te razprave, je skrajni čas, da te nove možnosti, ki nam jih je prinesel čas, 

začnemo uporabljati in da razširimo zavest, da bo dovolj prostora zanje. 

Luciano Drusetta navaja tudi teoretske predpostavke o spremembi prostora, ki 

jih bodo prinesla potovanja v vesolje, mi pa se bomo zadovoljili s prostorskimi 

možnostmi, ki jih ponuja planet Zemlja in temu dodamo še nekaj praktičnih 

opomb. 

V karti solarnega povratka sta zelo pomembna znak, v katerem je Ascendent in 

njegov vladar, saj prikazujeta ključno sporočilo in področje življenja, s katerim 

bodo povezani ključni dogodki tega leta, nato ekzaktni aspekti planetov z vrhovi 

hiš natalnega in solarnega horoskopa, planeti, ki so v 1. hiši solarne karte in 

natalna hiša, v kateri je solarni Ascendent. Vse to določa glavne emocije 

prihajajočega leta. Druga pomembna postavka interpretacije solarnega 



horoskopa je njegova komunikacija z natalno karto prek medsebojnih aspektov 

natalnih in solarnih planetov. Medsebojna konjunkcija elementov v natalni in 

solarni karti predstavlja najmočnejši aspekt, na planete v istem znaku gledamo 

kot da so v konjunkciji, upoštevamo tudi manj natančne aspekte in se 

zavedamo, da so najpomembnejši aspekti Sonca, njegov položaj v hišah in 

aspekti s kardinalnimi vrhovi solarne in natalne karte.  

 

Smisel relokacije 

Z možnostjo relokacije solarnega povratka dobimo možnost vplivanja na eni 

strani na ugodno sliko karte solarnega povratka in po drugi strani na to, katera 

področja življenja bodo poudarjena v določenem letu in na kak način. Še enkrat 

je treba poudariti, da se s tem ne moremo popolnoma izogniti temu, kar 

imamo v natalni karti, vendar pa lahko vplivamo na ugodnejši razvoj dogodkov 

v času in tudi na tip dogodkov, ki bodo poudarjeni. Tako relokacijo solarnega 

povratka uporabljamo za izogibanje neugodnim situacijam, ko vidimo, da je 

slika solarja nasploh neugodna za nas, bodisi zaradi nesoglasja med natalom in 

solarjem in njunimi medsebojnimi aspekti bodisi zaradi malefikov na 

kardinalnih vrhovih solarja ali neugodnih aspektov solarnih planetov z njimi. Po 

drugi strani lahko uporabimo relokacijo solarnega povratka, ko želimo poudariti 

ekzakten ugoden aspekt med planetoma, ki na dani lokaciji ne tvorita aspektov 

s kardinalnimi vrhovi, tako da s spremembo geografskega položaja postavimo 

na enega izmed kardinalnih vrhov horoskopa ali v ugoden aspekt z njim. 

Relocirani solarni povratek lahko izdelamo zaradi izbora področja življenja, ki ga 

želimo v tem letu poudariti (v skladu s svojimi načrti in potenciali natalnega 

horoskopa), tako da poudarimo signifikatorje izbranega področja in jih v skladu 

z njihovim natalnim potencialom povežemo z ustreznimi vrhovi hiš s 

konjunkcijo ali katerim drugim ugodnim aspektom. Ob tem sta pomembna tako 

solarni kot tudi natalni položaj signifikatorja.  

Kariero lahko poudarimo, tako da izpostavimo Sonce ali vladarja M.C. 

(natalnega in solarnega), ljubezenske odnose in odnose nasploh pa tako, da 

izpostavimo Venero, vladarja 5. hiše, vladarja 7. hiše in ustrezne vrhove hiš v 

natalu in solarju. Zato moramo dobro poznati natalno astrologijo in tehniko 

solarnih povratkov in šele potem lahko uporabimo specialno znanje relokacij, ki 

nam omogoča ustrezne rezultate, ki so v skladu z načrti in željami klienta. 

Seveda moramo klientu pojasniti, da vse želje pač niso dosegljive in da ne 

moremo obljubiti točno določenega rezultata, pač pa da lahko le naredimo vse, 



kar je mogoče, da se bo simbolika nekega planeta, ki je povezan z določenimi 

natalnimi potenciali, izrazila na kar se da ugoden način. Ob teoretskih 

predpostavkah moramo upoštevati tudi praktične ovire. Za potovanje na 

oddaljene lokacije moramo upoštevati tudi časovne in finančne sposobnosti 

klienta, pa tudi prostorske omejitve (potovanje v nekatere države bi lahko bilo 

nevarno, nekateri kraji na globusu sploh niso ustrezno prometno povezani itd.). 

Vedno pa imamo na voljo več možnih kombinacij poudarjanja določenega 

planeta. Lahko ga postavimo v konjunkcijo z ustreznim kardinalnim vrhom hiše 

ali v katerikoli ekzakten ugoden aspekt z njim. Zaradi tega lahko izbiramo med 

več različnimi lokacijami, od katerih so ene bliže kraju bivanja, druge pa so bolj 

oddaljene. Klientu vsakič razložimo razliko v izražanju karte kot celote med 

različnimi izbranimi lokacijami, da se glede na pričakovan rezultat in osebne 

preference lažje odloči ali bo v to investiral več ali manj.  

Analizirala sem pet primerov relociranih solarnih povratkov, ki sem jih sama 

predlagala svojim klientom (enega tudi sebi), ki so jih ti sprejeli in odpotovali na 

določeno lokacijo v času solarnega povratka. Seveda smo se po zahtevnem, a 

zelo kreativnem delu analize situacije in iskanja najboljših lokacij, dobili na 

konzultaciji, na kateri smo obdelali še njihove objektivne in subjektivne 

možnosti in želje v skladu z njihovimi načrti za to leto. Dobili so tudi osnovne 

informacije o točnem času začetka solarnega povratka (takrat morajo nujno biti 

fizično prisotni na določeni lokaciji), o 24-urnem obdobju po njem in o tehniki 

ekstrapolacije tega 24-urnega obdobja na časovni interval enega leta, ki je pred 

njimi (od rojstnega dne do naslednjega rojstnega dne). Zavedali so se, da 

vsebino 24 ur solarnega povratka kreirajo sami, dobili pa so tudi kratko razlago 

in navodila glede glavnih ustreznic simbolike planetov, na katere smo se 

osredotočili.  

Na teh petih primerih klientov, za katere sem izdelala relokacijo solarnega 

povratka, in tako v skladu z njihovimi željami s pomočjo premikanja vrhov hiš 

našla lokacijo na planetu Zemlja, na katerem bi bil izbrani planet (ali več 

planetov) v takšnem aspektu s kardinalnimi vrhovi hiš, da bi to ugodno vplivalo 

na izbrano področje njihovega življenja, sem naredila poskus koristnosti 

uporabe tehnike relokacije solarnega povratka in vpliva na ugodnejšo predikcijo 

tipa dogodkov v določenem solarnem letu. Rezultat uporabe te tehnike se 

mora poznati v objektivno merljivih spremembah (klient dobi službo, začne 

zadovoljujočo ljubezensko zvezo, prekine z nezdravimi odnosi) in subjektivno 

merljivih spremembah (zadovoljstvo klienta z notranjimi spremembami v zvezi 

z določenim področjem življenja). 



1. Primer – Poudarjanje Venere za izboljšanje partnerskih odnosov 

Branko (37) dve leti po ločitvi in po nekaj mesecih z novo partnerico želi 

izboljšati svoje ljubezensko življenje in tudi področje kariere. Pozna osnove 

astrologije in je pripravljen na eksperiment z relokacijo solarnega povratka. 

Nekoliko ga skrbi pozicija natalnega steliuma v 8. hiši. Tam sta poleg Sonca še 

Venera in Merkur. Venera je v izgonu v Ovnu, poleg tega pa je gre še za 8. hišo, 

ki Branku prinaša pogoste transformacije na področju odnosov. Za seboj ima 

dva spontana splava z različnima partnericama, po ločitvi pa si želi perspektivno 

zvezo, ki bi vključevala tudi otroka. Prav tako je tudi karierno zelo ambiciozen.  

 

 

Primer št. 1, slika št. 1 Natalna karta (Branko) 



Že zdaj ima kar dober položaj v službi, prav gotovo pa se ne bi branil 

napredovanja. Konzultacijo sva opravila 10 dni pred njegovim solarnim 

povratkom (14. april), zato sva bila nekoliko omejena, saj zaradi časovne stiske 

nisva mogla izbrati preveč oddaljene lokacije, na kateri bi pričakal solarni 

povratek.  

Najprej poglejmo natalne vzorce. Vidimo opozicijo, ki jo tvori izredno močan 

Mars iz Ovna in 8. hiše s Plutonom v Tehtnici in 2. hiši. Pluton meče iz 

ravnotežja energijo močnega Marsa, kar kaže, da ima klient kronične težave z 

izražanjem energije (oz. agresije v nevtralnem pomenu besede) in da je nagnjen 

k občasnim izbruhom besa, do katerih prihaja zaradi pogostega zadrževanja 

energije, kar ustvarja pritisk, ki se mora občasno sprostiti. To ga moti v odnosih 

z drugimi tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju. 

Merkur je vladar natalnih Ascendenta in M.C. in je tako zelo pomemben za 

kariero. Položaj v Ovnu mu daje veliko ambicijo, 8. hiša pa opisuje tip preprek, 

na katere naleti, in so povezane z njegovim dispozitorjem Marsom, ki je v 

opoziciji s Plutonom. Položaj Merkurja na 10. stopinji še dodatno opisuje 

relativno dober karierni položaj (kariera je Merkurjevskega tipa).  

Venera je planet, ki opisuje odnose, predvsem pa ljubezenske odnose in zakon. 

Njen položaj v Ovnu in 8. hiši kaže na zelo strasten pristop k odnosom, popolno 

posvečenost na začetku in izguba navdušenja, ki jo prinese čas in ki je lahko 

usodna za zvezo v nadaljevanju, saj takšna Venera potrebuje in najde novi 

objekt navdušenja. Konzultacijo sva imela leto po ločitvi in potem ko je bil v 

novi resni zvezi z žensko, s katero sta načrtovala družino (poskus se je končal s 

spontanim splavom, kar ni nenavadno za takšno 8. hišo z Marsom v opoziciji s 

Plutonom). Bila sta že celo tako daleč, da sta se pripravljala na poskus umetne 

oploditve. 

Razlog za to, da sem mu priporočila prav to relokacijo solarnega povratka, je bil 

ugoden mundani aspekt Venere in Marsa (trigon) v času solarnega povratka in 

relativna bližina kraja, v katerem sem lahko to Venero povezala z vrhom 10. 

hiše oz. z M.C. Natalna vladarja njegovih hiš odnosov (5. in 7. hiša) sta Jupiter in 

Saturn, ki tvorita ugodno konjunkcijo v Tehtnici in lep trigon/sekstil z luninima 

vozloma, iz česar lahko sklepamo, da bi se dalo urediti področje odnosov z 

nekaj pomoči oz. relokacijo solarnega povratka zaradi ugodne prognoze v 

natalni karti. 

 



 

Po analizi potencialov natalne karte sem naredila karto solarnega povratka za 

mesto bivanja (Ljubljana) in ugotovila, da je Venera, ki tvori čudovit trigon z 

Marsom, le tri stopinje oddaljena od vrha 10. hiše (M.C.), kamor bi jo želela 

postaviti v idealnem primeru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer št. 1., slika št. 2 Karta solarnega povratka za Ljubljano 

Ker Venera leži pred M.C.-jem, moramo narediti premik proti zahodu, da bi 

M.C. približali Veneri in tako dosegli izražanje najboljših lastnosti tega planeta, 

ki je, mimogrede, v odličnem dostojanstvu v Biku (sedišče) in ki tvori trigon z 

Marsom (na svoji višini v Kozorogu), in sekstil z Neptunom (v sedišču v Ribah) v 

7. hiši. Tako smo za kraj, na katerem bi bilo dobro pričakati solarni povratek, 

izbrali Benetke. Časovna stiska (le dva tedna je še bilo do solarnega povratka) 



mi ni dovoljevala z dodatnih eksperimentiranj z možnimi drugimi lokacijami, pa 

še tako ugodno postavitev solarne karte dobimo v Benetkah, da za to sploh ni 

bilo nobene potrebe. 

Slika solarnega povratka v Benetkah M.C. približa Veneri na le 36 min. orbisa, 

kar je povsem dovolj za učinek, ki si ga obetamo od tako postavljene Venere na 

življenje klienta v letu, ki je pred njim. Solarna Venera v konjunkciji z M.C. kaže 

sliko leta, v katerem bi se lahko klient poročil, ustvaril družino in ob tem imel še 

odlične odnose s pomembnimi ljudmi za kariero, še zlasti z nadrejenimi, kar bi 

lahko prineslo napredovanje ali vsaj poslovno cvetoče leto. Najprej se 

posvetimo karti solarnega povratka, v kateri Venera tvori trigon z Marsom (oba 

sta v visokem dostojanstvu) v 5. hiši. Natalna Venera in Mars sicer tvorita 

stelium s Soncem v 8. hiši in ob tem je Venerino dostojanstvo zelo slabo (izgon 

v Ovnu in še za Venero neugodna 8. hiša), zato trigon v karti solarnega povratka 

predstavlja najboljšo mogočo različico izboljšanja natalnega položaja. V mislih 

moramo imeti, da je Venerino izhodišče precej slabo in da ne moremo 

pričakovati zgodbe iz pravljice,  

 

Primer št. 1, slika št. 

3 Karta solarnega 

povratka za Benetke 

pač pa najboljšo 

mogočo različico 

zgodbe glede na 

natalno izhodišče 

Venere.  

Ko gre za Venero, 

moramo biti pozorni 

na ekzakten trigon, ki 

ga tvori Ascendent 

(26.39 Leva) 

relociranega 

solarnega povratka z 

natalno Venero 

(26.22 Ovna). To še 

poudarja izboljšanje položaja Venere, ki ga prinaša solarni povratek. Natalna 



Venera je tudi v konjunkciji z natalnim Soncem, kar govori o želji klienta po 

sijajnih odnosih z drugimi, še zlasti z ženskami in soprogo. Ker je želel, da bi 

solarni povratek podpiral tudi njegov karierni razvoj, smo imeli kar srečo z 

Ascendentom, ki je napravil trigon s Soncem. Solarno Sonce se je iz 8. 

premaknilo v 9. hišo, solarni Asc. pa v 12. hišo, ki ni najboljša za karierne 

podvige. Ker je klient vseeno dal prednost odnosom, nas položaj Asc. niti ni 

tako motil. Zadovoljil nas je položaj Lune, ki se je z natalne 12. hiše premaknila 

v solarno 1. hišo v konjunkcijo z Asc. in dala poudarek družini. Glede 12. hiše (in 

tudi 1.) obstajajo različni pristopi med astrologi. Nekateri so podobno kot Ciro 

Discepolo zelo konzervativni in nikoli ne bi postavili solarnega Asc. v natalno 12. 

hišo, ker naj bi to prinašalo nesrečo. Drugi, kot Raymond Merriman bolj stavijo 

na ekzaktne aspekte med planeti in kardinalnimi vrhovi hiš in na aspekte med 

elementi solarja in natala. Sama se strinjam s temi drugimi. 

Klient je tako odpotoval v Benetke z dekletom, s katerim je nameraval ustvariti 

družino s pomočjo IVF, a ni bil čisto prepričan, da je ona res prava oseba za tak 

odnos. Tam sta preživela lep dan in se vrnila domov dobro razpoložena.  

Po treh tednih se zgodba zaplete. Klient je v družbi, s katero se redno rekreira, 

srečal zanimivo dekle, ki je plenila pozornost vseh moških, ki so se ukvarjali s 

tem športom, saj jim je parirala v vzdržljivosti in hitrosti. Spoprijateljila sta se in 

ona se je kmalu zaljubila vanj, pa tudi on ni bil ravnodušen do nje. Nekaj časa se 

je boril sam s seboj, ker se ni mogel odločiti, na koncu pa je le zapustil 

dotedanje dekle in stopil v novo ljubezensko zvezo. Znašel se je v strastni zvezi, 

v kateri oba partnerja občutita čustveno bližino (drug drugemu zaključujeta 

stavke) in kar ni mogel verjeti, da je mogoč tak odnos. Že po nekaj mesecih sta 

začela živeti skupaj in načrtovati skupno prihodnost. Malo po novem letu sta 

sporočila, da pričakujeta otroka.  

Ker so Lunini vozli na 7. stopinji Leva/Vodnarja, je za Branka partnerstvo 

pomembno področje življenja. V karti relociranega solarnega povratka je 

Fortuna v ekzaktni konjunkciji s Severnim vozlom na 7-mih stopinjah Leva. 

Opazimo tudi povratek vozlov na natalni položaj, klient je star 37 let), kar je 

zelo pomembna pozicija, zaradi zelo hitrega gibanja Fortune, ki bi bila že pri 

majhni spremembi časa čisto drugje. Prav tako je v konjunkciji s Fortuno 

relocirani solarni Mars, ki tvori trigon z Venero. Na področju ljubezenskega 

življenja to napoveduje zelo srečno leto, ki lahko ublaži celo neugoden kvadrat 

natalnih Lune, ki je v neugodni 12. hiši, in Urana ter meridiana. Solarna Luna v 

Ovnu in v 8. hiši ni najugodnejša, vendar pa jo dispozicija vodi v center 



Kozoroga in v 5. hišo. Vladar Kozoroga je Saturn, ki je tudi vladar natalne 5. hiše 

in je tako signifikator za ljubezensko življenje in otroke. Vladar solarne 5. hiše je 

Jupiter, ki je v natalni karti v konjunkciji s Saturnom, v solarju pa tvori 

konjunkcijo z I.C., kar govori o širitvi družine.  

Branko se je precej venerijansko sprostil, deloval je precej bolj velikodušno, 

zdel se je manj napet. To pa seveda še ni vse. Sicer precej varčen Branko si je 

privoščil dolgotrajno potovanje v ekzotične kraje s svojo novo partnerico kar 

sredi leta, kar pomeni, da je bil v tem solarnem letu res venerijansko 

razpoložen. 

Zdaj se moramo posvetiti še Brankovi karieri. Iz natala vidimo, da je pomemben 

planet za kariero Merkur. Najdemo ga na 10. stopinji Ovna kot vladarja Asc. in 

M.C., ki je v sekstil/trigonu z osjo vozlov in v sekstilu z M.C. Tudi vozli so v 

sekstil/trigonu z M.C.-jem, kar odpira pot za vzpon v karieri. Solarni Merkur je 

stacionaren tik pred tem, ko bi znova začel direktno gibanje, kar mu daje 

posebno mirnost in osredotočenost. Prav tako tvori ekzakten sekstil z natalnim 

M.C. in trigon/sekstil z natalno osjo vozlov in tudi trigon s solarno Fortuno (to 

velja tako za solarni kot tudi natalni Merkur). Ko gre za kariero, bi moral Branko 

ob svojem naslednjem solarnem povratku skrbno izbrati, kje ga bo preživel. V 

igri so bile namreč zanimive priložnosti, ki so čakale na uresničitev v juniju.  

Glede odnosov in družine pa se je zgodilo že v drugi polovici solarnega 

povratka. Tako je Branko do 14. aprila 2019 uresničil simboliko Venere v 

konjunkciji z M.C., ki mu je prinesla novo ljubezensko zvezo, ki se mu je zdela 

idealna in uspešno nosečnost, ki je ob koncu obdobja tega solarnega povratka 

trajala že 5 mesecev in ima dobre možnosti, za srečen zaključek s porodom. 

Tudi poročil bi se, če ne bi sklenil, da se ne bo več poročal in da je s svojo 

aktualno partnerico poročen v srcu, kar se mu zdi pomembneje od vsega.  

  



Primer št. 2: Zadušena in nezrela Venera 

Mojca (43 let) izhaja iz precej nezdravega družinskega okolja z očetom 

alkoholikom in nasilnežem in materjo, ki se ni bila sposobna upreti možu in 

tako zaščititi hčerke. Natalna Luna (vlada 12. hiši) na Algolu dobro prikazuje 

družino, v kateri je življenje za otroke in ženske nevarno. Fizično in psihološko je 

uspela preživeti, tako da je zatirala svojo bit in se trudila, da ni zbujala 

pozornosti in da tako ni izzivala očeta. Kljub taki strategiji se spomni, kako je 

kot deklica v strašnem strahu za mater, do katere je bil oče fizično nasilen 

klicala na pomoč sosede z balkona družinske hiše, ki ji prav tako kot tudi policija 

niso pomagali. Kot otrok se je počutila nezaščiteno in je razvila precej nezdrav 

odnos do moških, do katerih je čutila odpor, in sovraštvo.  

Poleg Lune na Algolu (svoji materi je kot odrasla ob priložnosti rekla, da se je bo 
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spominjala po drobrem kuhanju – Bik in po tem, da je ni zaščitila pred očetom – 

Algol) je zanimiv tudi položaj Sonca, ki razkriva rano, zaradi katere trpi oče, in ki 

bi jo morda lahko ozdravil z zrelostjo in modrostjo, ki prideta šele po 50. letu. 

Mojčina življenjska zgodba priča, da ni zdržal bolečine, ki mu jo je, čeprav se 

tega ni zavedal, zadajala ta kironska rana. Sonce vlada natalnemu Ascendentu 

in je tako še pomembnejši planet njene natalne karte. Nosilka te natalne karte 

ne more blesteti, kar je sicer značilnost Sonca v Ovnu, ne da bi se ozirala na to 

kironsko rano. Preden smo prišli do Venere smo tako osvetlili podlago, ki jo 

predstavljata svetili - Sonce in Luna na poti k poškodovanju Venere. Položaj 

natalne Venere v Dvojčkih sicer ni problematičen. Venera v Dvojčkih je 

nemirna, igriva in zaradi vpliva Merkurja na Dvojčka nekoliko otročja.  
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O tem istem govori tudi ničta stopinja, ki spominja na nezrelost Norca (velika 



arkana Tarota, ki je označena s št. 0) in tudi peterpanovski odpor do odraščanja. 

Dispozitor (Merkur) jo vodi v Ovna, v izgon, pa tudi v trigon z Ascendentom ter 

v konjunkcijo s Soncem in Kironom.  

Mojca v vsem svojem življenju ni vstopila niti v eno resno ljubezensko zvezo. 

Težko bi celo rekli, da je sploh kdaj bila v kakšen tovrstnem odnosu. V zadnjih 

letih je imela virtualne stike z moškimi in uspelo ji je celo ustvariti seksualen 

odnos z avanturistom, ki je sam diktiral pogostost srečanj, se ji predstavil z 

lažnim imenom in ni želel, da bi ga pobliže spoznala. To je bil edini moški, ki se ji 

je sploh kdaj posvečal. Pozneje je ugotovila, da ima več podobnih zvez in da živi 

z žensko, za katero je trdil, da jo je zapustil. 

Mojca je sanjala o otrocih in možu, s katerim bi skupaj ustvarila družino. 

Odločila se je za astrohealing, v katerem sva se ukvarjali z Luno, Marsom in 

Soncem (kar je trajalo dve leti, z dolgimi obdobji čiščenja na fizičnem in 

psihološkem nivoju) in v času solarnega povratka leta 2018 sva prišli do Venere. 

Tako sva astrohealing dopolnili z metodo relokacije solarnega povratka, s 

katero sva želeli izpostaviti solarno Venero in jo postaviti v središče njenega 

življenja v naslednjem solarnem letu (od rostnega dne do rojstnega dne). Leta 

2018 je tudi sicer bil pravi čas za izpostavljanje solarne Venere zaradi njenega  
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položaja v svojem sedišču v Biku in trigona, ki ga je tvorila s solarnim Marsom. 

Tako smo izdelali karto solarnega povratka za mesto rojstva oz. bivanja in 



Venera se je znašla v 5. hiši v trigonu z Marsom, ki je bil na vrhu 2. hiše, oba 

brez pomembnih aspektov s koti horoskopa. Če bi kraj solarnega povratka 

premaknili proti zahodu, bi Descendent lahko približali Veneri, tako da bi ta z 

njim tvorila konjunkcijo.  

Izdelali smo astrokartografsko karto za solarni povratek, da bi videli, kje se 

Venera dotakne Descendenta. Descendent se Veneri tesno približa na 

severozahodu škotske in na zahodni obali Irske. Na skrajnem zahodu Irske je 

mesto Galway, ob obali nad njim pa od civilizacije oddaljen, za katerega smo 

izdelali nov solarni povratek oz. relokacijo solarnega povratka za Mojco. Hitro je 

preverila prometne zveze med Ljubljano in Clifdnom in ugotovila, da si lahko 

privošči pot z nizkocenovnim letalskim prevoznikom, s katerim bo v petek 

dopoldne pristala v Dublinu in bo nato nadaljevala pot z avtobusom do 

Galwaya, kjer bo zamenjala avtobus in se napotila proti Clifdnu, na robu 

zahodne irske obale in na robu irske civilizacije, kot da bi šla v hribe, kamor se 

umaknejo turisti na počitnice daleč od ponorelega sveta.  
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V Clifdnu nam je Descendent uspelo približati Veneri na eno stopinjo orbisa, kar 

je bilo dovolj dobro za učinek, ki smo ga želeli doseči. Cilj je bil delo na Veneri 

oz. ozaveščanje zadušenih lastnosti, ki so povezane s tem planetom, ki v natalni 

karti tvori ekzakten kvinkunks z Uranom v Škorpijonu, ki kaže sliko dekleta, ki 

težko realizira ljubezenske želje zaradi hitre izgube zanimanja za potencialnega 

ljubimca ali pa se navdušuje nad moškimi, ki jih ne more imeti (mogoča je tudi 

kombinacija obojega – izgubi zanimanje, ko moški postane dostopen) in v 

kvadratu z Marsom v Ribah. Mars je precej šibak v neptunskem znaku, manjka 

mu energije in je nagnjen k odvisnostim. S položajem v 7. hiši opisuje partnerja, 

ki je podoben njenemu očetu (bil je alkoholik), ki energijo izraža kot agresivnost 

do bližnjih oz. do družine in je nedostopen kot starš in soprog. Sama je že 

naletela na zelo manipulativnega odvisnika od odnosov, ki je bil sploh prvi 

moški v njenem življenju, ki se ji je približal.  

V karti relociranega solarnega povratka za Clifden imamo najboljši mogoči 

aspekt Venere in Marsa. Oba sta v visokem dostojanstvu, poleg tega pa Mars še 

tvori sekstil s solarnim Ascendentom, katerega vladar je, in z Neptunom v Ribah 

(natalni dispozitor Marsa, ki ga v natalu vodi v ekzaktno konjunkcijo z vrhom 5. 

hiše. Natalni Neptun je tudi v konjunkciji z natalnim Severnim vozlom in v 

kvadratu z Marsom, ki govori o neupravičeno idealističnem odnosu do ljubezni 

in otrok. Natalni kvadrat Marsa in Neptuna se v solarju preobrazi v sekstil, 

natalni kvadrat Marsa in Venere pa se v solarju izrazi kot trigon.  

Mojca je že na poti v Clifden občutila pozitiven učinek Venere, saj je sicer 

introvertirana ženska z lahkoto sklepala znanstva z ljudmi, ki jih je srečala na 

poti in imela z njimi prijetne pogovore. Pokazalo se je, kako deluje dobro 

aspektirana Venera na Descendentu. Srečevala je ljudi, ki jih je potrebovala in z 

lahkoto je od njih dobila natanko to, kar je potrebovala. Z dobro aspektirano 

Venero na Descendentu postanejo odnosi spontani in oseba naleti na to, kar 

potrebuje tudi ne da bi izrazila prošnjo ali zahtevo po tem. Ko je prispela v 

Clifden, je videla, da je to vas na koncu sveta in v enem od treh tam obstoječih 

hostlov je imela rezervirano posteljo v štiriposteljni sobi. Običajno bi jo družba 

motila, zanimivo pa je, da je naletela na dva angleška turista, par prijateljev, 

žensko in moškega (slika njene Venere na ničti stopinji Dvojčkov, ki je nezrela in 

tvori kvinkunks z Uranom, ki opisuje prijateljske zveze in bežanje pred popolno 

ljubezensko predajo partnerju), ki sta prišla v Clifden, da bi obiskala nacionalni 

park ob obali, poln fascinantnih, dih jemajočih klifov in skupaj z njima se je 

znašla v tisti štiriposteljni sobi. Zapletli so se v pogovor, bili so si simpatični in 

ona se je razgovorila o pravem razlogu za to potovanje (relocirani solarni 



povratek, s katerim želi poudariti Venero), onadva pa sta ugotovila, da ima 

najbrž rojstni dan in jo za darilo povabila s seboj na izlet v nacionalni park z 

avtomobilom, ki sta ga najela. Sama na tem potovanju brez velikodušnega 

povabila teh dveh neznancev ne bi nikoli videla nacionalnega parka. Lepo so se 

imeli in celo kosili skupaj (Venera v Biku). Mojca je bila navdušena nad lepotami 

narave, ki jih sploh ni pričakovala, lepote narave pa simbolizira Venera v Biku, ki 

je pustila čudovit pečat na tem potovanju, ki sprva s turistične plati ni bilo 

preveč obetavno. Odkrila je lepoto narave (Venera v Biku) in čudovitih klifov 

(Venera v trigonu z Marsom v Kozorogu). Mojca je v Clifdnu bivala le en dan in 

tako za pot potrošila več časa kot za bivanje. Za tako kratko bivanje se je 

odločila, ker ni imela veliko časa in denarja. Njen solarni povratek je nastopil 

13. aprila 2018 ob 22.52 po lokalnem času. Na pot iz Ljubljane je krenila 13. 

aprila zjutraj z vlakom do Münchna in naprej z letalom do Dublina. Iz Dublina je 

nadaljevala pot z avtobusom do Galwaya in potem še naprej do Clifdna. Že 

naslednji dan popoldne se je odpravila z avtobusom nazaj proti Galwayu in tam 

ji je ostala samo ura časa do naslednjega avtobusa proti Dublinu. V Galwayu so 

se ji dogajale zanimive, s simboliko Venere tesno povezane zadeve, saj se je 

skoraj zaletela v hišo z ogromnim napisom »wedding rings« na pročelju, v kateri 

je bila zlatarska delavnica s prodajalno poročnih prstanov. Kakšna simbolika 

Venere v konjunkciji z Descendentom! V samo eni uri do odhoda avtobusa proti 

Dublinu je naletela na pet različnih skupin mladih žensk, ki so praznovale 

dekliščine oz. bližajočo poroko svojih prijateljic, ki so nosile lente z napisom 

»bride to be«. Ker je poznala simboliko Venere, so jo prizori res navdušili.  

Seveda, bila je sobota in ob sobotah se običajno dogajajo takšni prizori. Zdaj 

vemo, zakaj se ji je tako mudilo nazaj, saj bi lahko ostala do naslednjega dne in 

še eno noč prespala v Clifdnu. Seveda ni vedela, da bo naletela na prizore, ki jih 

je ponujala Venera v konjunkciji z Descendentom. Poglejte to magijo, ki se 

dogaja na podlagi logike, ki jo imenujemo sinhroniciteta in ni vzročno 

posledičnega tipa.  

Vse od 13. aprila pa do danes je Mojca doživela mnoge spremembe v 

doživljanju odnosov. Nekatere spremembe so bile notranje, zelo intimne in so 

se navzven izražale v spremembi kakovosti odnosov. Prenehala se je počutiti 

osamljeno in z lahkoto vzpostavlja stike z moškimi, med katerimi se hočejo 

nekateri z njo poročiti, da bi na koncu ugotovila, da družina sploh ne bi bila 

dobra odločitev zanjo. S takim spontanim širjenjem zavesti se je rešila 

nezdravega odnosa z moškim, ki ji je lagal, a ga ni mogla zapustiti, ker se ji je 

zdelo, da jo nanj veže močna seksulna kemija, ki se ji ne more upreti. Zdi se, da 



je v letu med solarnima povratkoma prišla v stik z zemljo in da je ozemljila svoja 

stališča o ljubezni, zakonu in družini. Spoznala je, da družina in zakon zanjo 

nista tako pomembna kot to, da vzpostavlja zdrave odnose. Paradoksalno – 

prav tako stališče je dobra podlaga za morebitno ustvarjanje družine, če jo bo 

življenje peljalo v to smer.  

V primeru Mojce lahko rečemo, da je z Venero na Descendentu relociranega 

solarnega povratka že na poti naletela na subjektivne (komunikativnost, dobro 

počutje na sicer zelo napornem potovanju) in objektivne (druženje s parom 

prijateljev na dopustu, srečanje z zabavno skupino prijateljic bodoče neveste) 

rezultate Venere na tem položaju. Po devetih mesecih od solarnega povratka 

mi je na treh straneh opisala notranje in zunanje spremembe, ki so se ji zgodile 

v tem obdobju. Nekatere od njih na kratko navajam tukaj: 

- znebila se je vloge zlorabljene deklice, ki jo je nehote igrala vse življenje in 

zaradi katere se je zapletala z moškimi odvisniškega vedenja, ki so spominjali na 

očeta in se niso želeli vezati 

- soočila se je s seksualnim partnerjem, do katerega je čutila usodno 

privlačnost, zaradi katere ga ni mogla zapustiti, čeprav ji je lagal in se vedel 

izredno sebično (zapustila ga je po štirih letih takega odnosa, 8 mesecev po 

solarnem povratku) 

- po izlivu jeze in gnusa do moških v skupini za samopomoč, ki jo obiskuje, je 

imela arhetipske sanje o animusu, idealnem liku moškega, ki se je v odnosu do 

nje vedel »normalno« in podporno in na koncu sanj ji je povedal, da je 

poškodovan (slika konjunkcije Sonca in Kirona v njeni natalni karti). Sama 

verjame, da se je po teh sanjah umirila, postala bolj osredotočena, in se 

popolnoma spremenila. Izginili so neracionalni notranji strahovi in postala je 

bolj samozavestna. Ugledala je strah, zaradi katerega je bil njen oče tak, kot je 

bil in hkrati tudi strah, ki je tičal za neodgovornim vedenjem njenega 

nekdanjega seksualnega partnerja. 

- verjame, da se je dokopala do ključnega vzorca, ki determinira njo in njene 

odnose z moškimi. Pravi, da se zdaj počuti svobodno in ni več ujetnica tega 

vzorca.  

- izginila je obsesivna želja po partnerju in otrocih 

- nasploh se ji moški ne zdijo več nedosegljivi ali visoko na piedestalu (tako kot 

je bil oče), pač pa zmore razumeti, da so morda žrtev istih strahov in ran kot 

ona. 



- navznoter se ne počuti več razdeljeno na dva dela, počuti se, kot da bi se 

nekoč ločena dela nje združila, konsolidirala. 

 

Primer št. 3: Janez, sposoben IT strokovnjak, ki želi izboljšati svojo kariero 

Janez (56 let) je več kot 20 let živel na veliki nogi z odlično službo na vodilnem 

mestu. Z Merkurjem na 11. stopinji Device v 10. hiši lahko rečemo, da poseduje 

briljanten um in je tudi zelo učinkovit pri svojem delu. Temu Merkurju daje 

konjunkcija s Plutonom sposobnost globokih uvidov, po drugi strani pa je ta 

konjunkcija vir ponosa in nečimrnosti, morda celo občutka večvrednosti v 

primerjavi z drugimi, ki jih ima včasih za manj inteligentne, če ne celo neumne. 

Pred štirimi leti je dal odpoved v podjetju, v katerem je imel odličen položaj in v 

katerem je zaslužil več kot dovolj za življenje na veliki nogi s soprogo, ki je, tako 
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ji je rekel, lahko svojo ne tako slabo plačo porabila kot žepnino. Prepričan je bil, 

da bo po krajšem odmoru znova našel ustrezno službo. To se ni zgodilo več kot 

dve leti in ko je porabil prihranke, ga je morala vzdrževati soproga s svojo 



»žepnino«, kar je bilo precej nerodno zanj in je seveda katastrofalno vplivalo na 

njegovo samozavest.  Celo enega od avtomobilov bi skoraj morala prodati, da bi 

se znebila dolgov, včasih pa sta si privoščila ekzotična potovanja, drage večerje 

s prijatelji, članstvo v golf klubu ipd.  

Janez je prišel zaradi težav z brezposelnostjo, kar si je želel izboljšati s pomočjo 

astrohealinga, katerega rezultate je že nekaj časa opazoval pri svoji ženi. V 

njegovi natalni karti se jasno vidi dober potencial za uspeh v karieri, ki ga 

opisuje sekstil Marsa kot vladarja Ascendenta in M.C. in Sonca, ki je v svojem 

sedišču v Levu in še v 10. hiši, hiši kariere. S pomočjo astrohealinga se je ta 

sekstil prebudil v pičlih dveh mesecih, ko je dobil delo na dveh različnih 

projektih in pri dveh podjetjih hkrati, pri vsakem za polovični delovni čas in s 

takšno plačo, kot je je bil vajen včasih. Po treh mesecih dela so ga v obeh 

podjetjih hoteli zaposliti za polni delovni čas, tako da je bila takrat njegova 

edina težava, za katero od obeh služb naj se odloči. V aprilu 2018 je bil že pol 

leta polno zaposlen in njegova samozavest se je vrnila. 

V aprilu 2018, ko sva se srečala na konzultaciji za relokacijo solarnega povratka, 

si je želel okrepiti svoj karieni položaj, ki že tako ni bil slab, čimboljše odnose z 

nadrejenimi in to, da bi lahko kar najbolje in najučinkoviteje opravljal svoje delo 

brez pretiranega izgorevanja. 

Najprej sva pogledala, kako bo izgledal njegov solarni povratek v Ljubljani. Slika 

solarnega povratka prinaša Ascendent v znak Dvojčkov, kar ni preveč ugodno 

zaradi retrogradnega Merkurja v Levu. Od retrogradnega Merkurja pač ne 

moremo pričakovati prosperitete, prej zapiranje vase in ukvarjanje s 

preteklostjo, zato si ga v karti solarnega povratka ne želimo kot vladarja 

Ascendenta. V solarju vidimo tudi Neptuna, ki je v konjunkciji z natalno Luno, 

česar prav tako ne bi želeli izpostavljati v letu, v katerem se želi lastnik tega 

horoskopa karseda aktivno angažirati na poslovnem področju. Čisto blizu 

natalnega Ascendenta (5 stopinj Škorpijona), na 16. stopinjah Škorpijona 

vidimo solarnega Jupitra, v konjunkciji z natalnim Ascendentom pa še Luno (6. 

stopinj Škorpijona). Najobetavnejši se je zdel solarni Jupiter, ki tvori trigon z 

Neptunom in sekstil s Plutonom. Oba transsaturnovca v takih aspektih 

obljubljata ugodne okoliščine, na katere bodo naletele dejavnosti, ki bodo 

povezane z Jupitrom. Najpomembnejše področje pri relokaciji tega solarnega 

povratka je kariera in položaj Sonca v konjunkciji z I.C. v tem primeru ni 

obetaven, saj Janez ne načrtuje odprtja zasebnega podjetja ali dela na domu.  

 



 

Primer št. 3, slika št. 2 Janez – solarni povratek za leto 2018 v Ljubljani 

Zato smo na astrokartografski karti poiskali, kje na Zemlji najdemo v času tega 

solarnega povratka Jupitra v konjunkciji z M. C. oz. točko kariere. 

Primer št. 3, slika št. 3 ACG karta planetarnih linij v konjunkciji z vogali 



Na sliki št. 3 vidimo, da Jupitrova linija konjunkcije z M. C. teče prek srednjega 

dela Kanade, ZDA, čez mehiški zaliv in Mehiko proti jugu. Da bi natančneje 

videli položaj Jupitrove linije, bomo to pogledali na karti ZDA.  

 

Primer št. 3, slika št. 4 Linija Jupitra na karti ZDA 

Na sliki vidimo, kako Jupitrova linija teče navpično čez nekaj srednjevzhodnih 

ameriških zveznih držav. Vidimo lahko tudi, kako se v bližini Chichaga z njo križa 

Linija Plutona v konjunkciji z Ascendentom, kar pomeni, da bi lahko hkrati 

postavili Jupitra na M.C. in Plutona na Ascendenta. Glede na to, da sta planeta v 

tej solarni karti v sekstilu, to niti ne bi bila tako slaba ideja. Pluton je vladar 

natalnega Ascendenta, najdemo ga pa tudi v 10. hiši natalne karte v konjunkciji 

z Merkurjem v najboljšem dostojanstvu in v sekstil/trigonu s horizontom. 

Mesto, v katerem bi dobili tako sliko, je Milwaukee, ki leži severno od Chichaga. 

Karta relociranega solarnega povratka za Milwaukee prikazuje perfektni 

konjunkciji Jupitra z M.C. in Plutona z Ascendentom. Nikakršnega dvoma ni o 

ugodnem vplivu konjunkcije Jupitra z M.C., njegovega trigona z Neptunom v 2. 

hiši in sekstila s Plutonom na Ascendentu na področje kariere. Dobro je, da 

nismo izpostavili Lune, ki je v široki konjunkciji z Jupitrom, glede na to, da je 

Luna v Škorpijonu na svoji nižini, kar kljub njeni konjunkciji z natalnim 

Ascendentom in ekzaktnemu trigonu z natalnim Jupitrom v Ribah ni tako 

ugodno, čeprav gre za res dober položaj kombinacije natalnega in solarnega 

Jupitra ter Lune. Nameščanje solarnega Plutona na Ascendent je po drugi strani 

zelo pogumno dejanje. Glede na to, da Pluton velja za malefika, bi se mu  



 

Primer št. 3, slika št. 4: Karta solarnega povratka za Milwaukee 

običajno izogibali na vogalih horoskopa, če je le mogoče. Računali smo na to, da 

solarni sekstil Jupitra in Plutona osvobaja energijo (notranji spor) intimnega in 

javnega (kariera) življenja v natalni opoziciji teh dveh planetov in jo usmerja v 

kreativnejši izraz. Glede na to, da je Janez želel povečati vpliv v podjetju in 

dobiti priložnost za napredovanje, bi lahko Pluton kot vladar Ascendenta v 

solarnem letu, ki je pred njim, igral pozitivno vlogo. Ob vsem tem je Pluton tudi 

v sekstilu z natalno Luno, s katero je v natalu v opoziciji širokega orbisa. Obstaja 

pa še en argument za poudarjanje Plutona v karti solarnega povratka. Tako 

natalni Ascendent kot tudi solarni M.C. sta sta v Škorpijonu in zelo pomembno 

je poudariti Plutona kot njunega vladarja in ne Marsa, ki je v solarju v za ta 

planet neugodnem položaju. Najdemo ga namreč na 29. stopinji Kozoroga in ob 

vsem tem je še retrograden. Poleg na prvi pogled neugodne pozicije Plutona na 

Ascendentu najdemo v bližini še Saturna, vladarja solarnega Ascendenta, ki je 

na 2. stopinji Kozoroga v trigonu z natalnim Uranom na ničti stopinji Device v 



natalni 10. hiši in v ekzaktnem trigonu s solarnim Uranom na 2. stopinji Bika. 

Konec koncev pa so najpomembnejši ekzaktne pozicije planetov na vogalih in 

aspekti s koti oz. vogali horoskopa, saj so ti v prvem planu odlomka filma 

življenja, ki se vrti od enega do drugega rojstnega dne. 

 

Objektivne spremembe 

Janez si je za potovanje v Milwaukee rezerviral samo 5 dni. Mesto ga ni niti 

malo navdušilo in morda se je celo vprašal, kaj sploh počne na drugem koncu 

sveta oz. na drugem kontinentu. Edini motiv tega potovanja je bila relokacija 

solarnega povratka, ki se je zgodil 17. avgusta.  

Njegova žena mi je povedala, da se je že septembra na glas spraševal, kje je 

tako želeno napredovanje v službi, tako da ga je morala spomniti, da solarno 

leto traja 12 mesecev in da še ni pretekla niti desetina tega časa. Oktobra so ga 

že obvestili, da zanj načrtujejo napredovanje in da bo postal vodja oddelka za 

inovacije v podjetju, ki posluje na mednarodnem tržišču in prodaja IT 

tehnologijo. Prvega januarja 2019 so napredovanje uradno izvedli.  

Zdaj je čas za podrobnejši časovni tok dogajanja. M.C. je točka, s pomočjo 

katere lahko časovno opredelimo dogodke v solarnem letu. Vsak dan se 

premakne za slabo stopinjo v smeri nasprotni od smeri urnega kazalca. 3. 

oktobra, ko je Janez dobil sporočilo o napredovanju, se je M.C. premaknil do 

konjunkcije s Saturnom, ki je vladar solarnega Ascendenta. Iz tega vidimo, kako 

pomemben je vladar Ascendenta in kako ni nujno, da deluje kot malefik, čeprav 

gre za Saturna. Trigon Saturna z natalnim in solarnim Uranom govori o vsebini 

informacije – kmalu bo napredoval na mesto vodje oddelka za inovacije, kar 

prinaša saturnovske nove odgvornosti in nosi uransko vsebino (inovacije). Ker 

smo se že spustili v podrobno časovno analizo dogodkov, poglejmo še, kaj se je 

v karti solarnega povratka zgodilo 1. januarja, ko je bilo napredovanje uradno 

izvršeno. M.C. se je do takrat premaknil do 2. oz. 3. stopinje Ovna in se znašel v 

konjunkciji s Fortuno, v trigon/sekstilu s solarno osjo vozlov, v kvadratu s 

solarnim Saturnom in če počakamo še do prvega delovnega dne po novoletnih 

praznikih (3. januar), dobimo še sekstil z natalnim Saturnom, vladarjem 

solarnega Ascendenta.  

 

 



Subjektivne spremembe 

Minili sta že dve leti odkar je Janez v procesu astrohealinga in v januarju 2019 

sva se lotila dela z Merkurjem. Konjunkcija Merkurja in Plutona je namreč zelo 

pomembna za Janezove karierne vzpone in padce. Zanimivo je, da se simbolika 

retrogradnega Merkurja, ki jo najdemo v aktualnem Janezovem solarju, sklada s 

procesom, ki se dogaja pri astrohealingu. V resnici se ukvarjava inhibicijami in 

vrlinami, ki jih prinaša konjunkcija Merkurja in Plutona, sledi pa še odnos med 

Merkurjem in Uranom. Tako lahko rečemo, da je Merkur v nekakšnem remontu 

in da je dobro, da se ni znašel v prvem planu filma življenja tega obdobja, saj bi 

v skladu s sinhroniciteto prinašal v življenje simboliko retrogradnosti, ki ne bi 

dobro vplivala na kakršnokoli napredovanje v karieri. To terapevtsko oziranje 

nazaj in v globine je po drugi strani prišlo v čisto pravem času, saj na tej ravni 

izpolnjuje simboliko retrogradnega Merkurja, ki tako nima več potrebe, da bi 

iskala svoj aktivni izraz, recimo, na področju kariere. Janez ni oseba, ki bi veliko 

govorila o svojem notranjem doživljanju, niti ne govori veliko o svojih opažanjih 

sprememb med terapijo. Videti je, da mu nekaj pomenijo le konkretne, zunanje 

spremembe. Zato me je decembra res presenetil, ko mi je povedal, da se mu v 

službi vse dogaja zelo lahkotno, kot še nikoli v življenju, da ima perfektne 

odnose z nadrejenimi in s podrejenimi in da ima ogromno delovnih načrtov na 

svojem novem delovnem mestu. Povedal je celo (in to me je najbolj navdušilo), 

da se včasih ujame, kako bo zdaj zdaj reagiral v odnosu do sodelavcev, ki ne 

sledijo njegovemu hitremu umu in ritmu, a se že v naslednjem trenutku le sam 

pri sebi nasmehne, ker je sprevidel napako in tako prepreči konflikt ali vsaj 

neugodno reakcijo. Pogosto se videvam z njegovo soprogo, ki mi pravi, da se ji 

zdaj zdi resnično srečen, da žari od zadovoljstva in da je skupno življenje z njim 

zares prijetno. Z veseljem pogosti njegovega nadrejenega s soprogo, saj vidi, da 

se resnično dobro razumeta in uživata tudi v neformalnem druženju.  

 

Pogled naprej 

Janez je bil zadovoljen z učinkom relokacije solarnega povratka, zato je že 

januarja prišel na konzultacijo za naslednji solarni povratek. Najprej sva 

pogledala sliko solarnega povratka za mesto bivanja.  

Nič preveč dobrega, kaj šele spektakularnega se ne bi moglo dogajati v 

naslednjem solarnem letu, če bi ga preživel v Ljubljani. Stelium v 12. hiši karte 



solarnega povratka po interpretacijah tradicionalnih astrologov prinaša strašne 

nesreče, a tudi modernejša astrologija nima veliko dobrih besed za kopičenje  

 

Primer št. 3, slika št. 5 Solarni povratek avgusta 2019 v Ljubljani 

planetov v 12. hiši. Tam so namreč planeti (Sonce, Venera, Merkur in Mars), ki 

bi jih želeli izpostaviti na vogalih solarne karte in ne potisniti v ozadje. Kariera je 

še vedno tisto področje, ki bi ga Janez želel izpostaviti, zato se je treba potruditi 

in Sonce, ki je v natalni karti v svojem sedišču v Levu in še v 10. hiši, postaviti na 

enega od solarnih vogalov. Kot lepo vidimo iz karte, je najbližji Ascendent, zato 

se bo treba v iskanju primernega kraja preživljanja solarnega povratka 

premakniti proti zahodu. Upamo, da najdemo točko na evropskem kopnem, 

kamor bi lahko locirali mesto naslednjega solarnega povratka. Vidimo, da je 

M.C. (točka kariere) v Biku in da je Venera, ki mu vlada, v konjunkciji s Soncem, 

ki je prav tako signifikator za kariero. Ob premikanju proti zahodu bo M.C. ostal 

v Biku, le nekoliko se bo premaknil nazaj. Nekoliko manj nam je všeč hkratno 

premikanje Lune proti osmi hiši, raje bi jo obdržali v sedmi, a počakajmo, kaj se 

zgodi, ko bomo ta premik Ascendenta v konjunkcijo s Soncem in Venero tudi 

izvedli.  

Najprej si oglejmo astrokartografsko karto za Evropo, kjer tečeta liniji Sonca in 

Venere v konjunkciji z Ascendentom. Na njej vidimo, kako obe liniji skupaj 



tečeta vzhodno od Londona prek Francije in zahodno od Marseilla proti Afriki. 

Točka ekzaktne konjunkcije Sonca in Ascendenta je nekje v bližini Montpelliera.  

 

Primer št. 3, slika št. 6 Planetarne linije na ACG karti Evrope 

V mestecu Arles je Ascendent solarnega povratka na srednji točki med Soncem 

in Venero, kar znese 25 minut orbisa od vsakega izmed planetov, tako da nam 

je uspelo spraviti v konjunkcijo s solarnim Ascendentom vladarja solarnih 

Ascendenta (Sonce) in M.C. (Venera). Solarna Luna in meridian sta v 

trigon/sekstilu z vozloma. Z rezultatom smo lahko zelo zadovoljni in Janez bo 

potoval v Arles, da bi tako maksimiral ugodne vplive planetov, ki jih v času 

solarnega povratka ponuja njegova solarna karta. Tako se izogne steliju v 12. 

hiši, v katerem bi bila tako pomembna planeta kot sta Sonce in Venera,  in 

zmanjša vpliv Marsa, ki je tako kot ob lanskem solarnem povratku na 29. 

stopinji, le da je tokrat v Levu. Mars na 29. stopinji namreč ne izraža svojih 

najboljših lastnosti, prav nič ugodna pa ni niti konjunkcija z natalnim Uranom. 

Tako je še sreča, da ta nesrečni Mars vsaj tvori sekstil z natalnim Marsom. 

Izpostavili smo Sonce, ki bo odlično vplivalo na področje kariere (tako 

Ascendent kot tudi Sonce za nameček padeta tudi v natalno 10. hišo) in Venero, 

ki poleg tega, da vlada solarnemu M.C., v vlada tudi natalni 7. hiši, tako bomo 

izpostavili še zakon in soprogo ter odnose; ne le partnerske, pač pa tudi 

poslovne. Janez bo v naslednjem solarnem letu človek, s katerim je užitek delati 

in sklepati posle. Za to, da Merkur ostane v 12. hiši, nam tokrat ni preveč žal, saj 

nočemo izpostavljati njegovega kvadrata z Uranom. Tako upamo, da bo 



izpostavljena konjunkcija Venere in Sonca z Ascendentom preglasila morebitne 

slabe vplive drugih konstelacij.  

 

Primer št. 3, slika št. 7: Relociran solarni povratek za Arles 

Tako bo zdaj Janez naprej gradil svojo uspešno kariero s pomočjo ciljane 

relokacije solarnega povratka in upajmo, da bo vsaj tako zadovoljen kot je bil s 

prejšnjo relokacijo solarnega povratka. Nova karierna pot Janeza, ki je bil pri 

svojih 55. letih dolgotrajno brezposeln, je resnično navdihujoča in morda je v 

njegovi zgodbi pomembno vlogo odigral tudi relociran solarni povratek. 

 

 

  



Primer št. 4: Helena želi v življenju uživati, se dobro imeti in se odlično 

razumeti z možem 

 

Redko se zgodi, da klient ne pride zaradi težav, pač pa samo zato, da bi mu bilo 

še bolje, čeprav se ima že zdaj čisto dobro. Helena (50 let) je tipična Levinja, ki 

se rada druži z ljudmi, ki znajo tako kot ona uživati v življenju. V njeni natalni 

karti s tremi planeti v Levu najdemo izrazite levovske lastnosti in hedonizem, ki 

ga prinaša Ascendent na 10. stopinji Bika z vladarico Venero v konjunkciji z 

vrhom 5. hiše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer št. 4, slika št. 1: Helenina natalna karta 



Helena nima otrok, zato svojo peto hišo s katere vrhom je v konjunkciji vladar 

njenega Ascendenta (torej je nadvse pomembna) živi prek ljubezenskih 

odnosov (že dolgo je srečno poročena), prek kreativnega dela na sebi in 

druženja z ljudmi, ki prav tako kot ona ljubijo življenje in se znajo dobro imeti. 

Tako se zdi, da bi morali izpostaviti nekaj iz 5. hiše, da bi izpolnili njena 

pričakovanja in naredili solarni povratek, ki bo v skladu z njenimi željami. Pa 

napravimo prvi korak in izrišimo solarni povratek za mesto bivanja – Ljubljano.  

 

Primer št. 4, slika št. 2 Solarni povratek za Ljubljano (2018) 

Solarni povratek za Ljubljano prinaša na Ascendent Dvojčka in vladarja 

Ascendenta – stacionarni Merkur, ki naslednji dan postane retrograden. Zaradi 

tega se bomo tej sliki izognili in premaknili Ascendent vsaj v enega izmed 

sosednjih znakov. Če ga premaknemo v Raka (proti vzhodu), bomo imeli v 7. 

hiši Luno v Kozorogu skupaj s Plutonom, kar ne obljublja hedonističnega 

življenja in dobrih odnosov s partnerjem. Tudi Venere, ki je na svoji nižini v 



Devici, ne bomo izpostavljali, saj to ne bi bilo primerno za cilj, ki ga želimo 

doseči. Mnogo boljšo sliko ponuja premik Ascendenta v Bika (proti zahodu), da 

bi tako Descendent Jupiter prišel v 7. hišo in bi tako zadovoljili večji del 

Heleninih želja za prihodnje solarno leto. Seveda bi si ga želela v konjunkciji z 

Descendentom, kar bomo tudi poskusili narediti in upamo, da se bodo tudi 

drugi planeti znašli na ugodnih položajih. Pa poglejmo, kako daleč na zahod 

moramo, da dosežemo to konjunkcijo Jupitra in Descendenta. 

 

Primer št. 4, slika št. 2: ACG karta Evrope  

Pogled na planetarne linije nam pove, da najdemo Jupitra v konjunkciji z 

Descendentom na severozahodu Španije, na severu Portugalske in v 

jugozahodni Španiji in potem naprej v Afriki. Severni del Portugalske in Španija 

bi bila kar prikladna terena za praznovanje rojstnega dne glede na dobro hrano, 

ki bi prav gotovo ustrezala naši hedonistki. Porto je največje mesto na severu 

Portugalske, zato poskusimo kar z njim. Potem bomo že nekako našli 

mikrolokacijo, na kateri bo Jupiter v ekzaktni konjunkciji z Descendentom.  

No, tega sploh ni treba početi, saj se ekzaktna konjunkcija zgodi prav v Portu. 

Zdaj moramo preučiti še aspekte z drugimi vogali solarne karte. Za 5 stopinj 

smo se izognili konjunkciji Plutona in M.C. in za 11 stopinj konjunkciji Urana in 

Ascendenta. Zdaj lahko vidimo, da je v 10. hiši Mars v konjunkciji z Južnim 

vozlom in tudi, da smo se za 8 stopinj izognili konjunkciji z M.C. Sonce v 4. hiši 

nas ne moti, njegovi opoziciji z Marsom pa se takoalitako ne moremo izogniti, 

kamorkoli gremo. Pomembno je, da ta opozicija ni preveč blizu vogalov solarne 



karte. Solarni Mars je tudi v kvadratu s solarnim Uranom, ki je v trigonu s 

solarnim Saturnom. Saturn in Uran sta dispozitorja Marsa, kar pomeni, da ga 

dispozicija pelje v trigon z njima.  

 

 

Primer št. 4, slika št. 4: Solarni povratek za Porto, Portugalska 

Helena ima res nekaj težav na področju kariere. To vemo zaradi tranzitnega 

Plutona, ki je že drugo leto v konjunkciji z njenim natalnim M.C. in lahko uniči 

podjetje, v katerem dela. Neprijetna okoliščina, čeprav Helena nima bistvenega 

vpliva na razvoj dogodkov kljub ne nepomembni poziciji v podjetju. Helena se je 

zlahka odločila za potovanje v Porto. Tam sta z možem preživela pet dni in se 

imela tako dobro, da jima je bilo žal, da nista mogla podaljšati počitnic.  



Helena se je zelo zadovoljna vrnila s potovanja, prepričana, da je Jupiter takoj 

začel delovati. Potovanje je bilo navdihujoče in odnos s soprogom idealen. 

Pozneje me je redno obveščala o dogajanju. Pripravila je veliko rojstnodnevno 

zabavo ob svojem 50. rojstnem dnevu z več kot sto povabljenci, o kateri se je še 

dolgo govorilo. Ves čas se je počutila kot da prejema ogromno ljubezni in 

pozornosti od prijateljev, ki jo ves čas vabijo v družbo in dajejo vtis, da 

neizmerno uživajo v njeni družbi. Prav tako je njen soprog (solarni Jupiter v 

konjunkciji z M.C.) doživel pravo pozno renesanso v karieri in s svojimi uspehi 

presegel najbolj drzne sanje. Vse to ste že prebrali v Janezovi zgodbi, on je 

namreč njen soprog. Ob vsem tem je dobila decembra (2018) ponudbo za novo 

službo, ki je ponujala zelo ugledno pozicijo in manj dela kot v aktualni službi. 

Zelo so se trudili, da bi jo zvabili v svojo ekipo, a se je na koncu odločila, da kljub 

negotovosti na aktualnem delovnem mestu ne bo zamenjala službe. 

Presenetljivo so ji nato januarja povečali plačo in mi povedala, da se še nikoli ni 

zgodilo, da bi dobila povišico, če je ni zahtevala.  

Na prošnjo, da sama opiše svoje izkušnje z relociranim solarnim povratkom, mi 

je napisala tole:  

»Ko sem razmišljala, katero področje si želim poudariti v solarnem povratku, nisem natanko 

vedela, kaj si želim. Največ mi pomenijo dobri odnosi z okolico in zdelo se je, da bo to 

najlažje doseči, zato sem se navdušila nad Portom. Zanimivo je bilo, kako se je moj mož Janez 

takoj navdušil nad to idejo, čeprav ima pogosto pripombe ali pa čisto drugačne ideje. Odkar 

je na astrohealingu, ki nanj zelo dobro vpliva, se je njegovo dojemanj duhovnosti in energij, 

ki nas obdajajo bistveno spremenilo.  

Pravzaprav nisem natanko vedela, kaj naj pričakujem prav na svoj 50. rojstni dan, v Portu 

sem celo rahlo zbolela, vendar pa je to čiščenje trajalo le nekaj ur, tako da sem kljub vsemu 

uživala v vsakem trenutku potovanja kot tudi Janez. Vse nama je šlo na roko, celo vreme. 

Preden sva prišla, je bilo strašno deževje, po najinem odhodu 42 stopinj, ko pa sva bila tam, 

je bilo vse kot v pravljici; sončno, 25 – 25 stopinj, odlična hrana, ljubeznivi ljudje, prelep 

apartma, čudovita narava … po prihodu domov sem čakala, kaj se bo zgodilo in zgodilo se je. 

Zamenjali so mojo šefinjo, ki je bila kar stroga in neugodna, ne da bi imela sama kakršnokoli 

vlogo pri tem. Novi šef je postal moj nekdanji kolega, s katerim sem v izvrstnih odnosih. 

Nekdanja šefinja mi je nekaj mesecev pred svojim odhodom zvišala plačo, moj novi šef pa je 

to naredil nekaj mesecev po mojem rojstnem dnevu, ne da bi ga sploh prosila za to. Poleg 

tega sem dobila še službeno garažo za osebno uporabo (delam v strogem centru mesta).  

Kako se še izraža moj Porto? Kak mesec po rojstnem dnevu sem priredila praznovanje 

rojstnega dne, na katerega sem povabila prijatelje iz celotne nekdanje Jugoslavije in vse 

sorodnike. Že pri pripravi so mi vsi tako izdatno pomagali, da sem bila presrečna, na 

praznovanju pa so se vsi tako dobro imeli, da je večina od 100 ljudi na koncu priznala, da je 

bila to njihova najboljša zabava v življenju. Kaj šele moja! Vse, kar sem želela, je bilo, da se vsi 



zabavajo, da jim je lepo, a vse to je bilo več kot preseženo. Najbolj od vsega pa so me 

presenetili izlivi ljubezni, ki sem jih dobivala od vseh strani; družina, mož, moji podrejeni v 

službi, predsednik in članica uprave (moja nadrejena), da o prijateljih in popolnih tujcih sploh 

ne izgubljam besed … moja prva reakcija na dogajanje je bila, da je nekaj narobe, da je 

nemogoče, da me imajo ljudje tako radi in da mi vsi ves čas govorijo o tem. Ljudje so 

premikali pomembna praznovanja, da bi lahko prišla tudi jaz, pisali so pesmi meni na čast, 

načrtovali presenečenja, s katerimi bi me razveselili … v službi so se sami ponujali, da me 

nadomeščajo, me hvalili za vsako malenkost,  pa še precej razbremenili so me v službi, 

čeprav zaslužim več kot prej. Nikoli nisem verjela, da me imajo ljudje tako radi, čeprav sem 

se zdaj, ko je minilo že pol leta, na to že malo navadila. Ko pride do prepirov, mene obidejo. 

Ko pride do težav, mene le oplazijo. Vsekakor lepo, mirno in ljubeznivo leto. Naj traja! Zelo 

sem zadovoljna tudi, da se je moj mož začel ukvarjati s seboj in napravil ogromno majhnih, a 

v resnci velikih sprememb v kombinaciji z astrohealingom in relokacijo solarnega povratka. 

Od vsega mi je še najbolj všeč, da sam opazi svoje reakcije (ne da bi mu kdo povedal) in da se 

še preden odreagira ustavi in nasmehne samemu sebi. Če to ni napredek! Veliko mehkejši, 

srečnejši in bolj zadovoljen je in vse mu gre od rok – po njegovih besedah – samo od sebe. 

Odkrivanje samega sebe je največja in narazburljivejša avantura v življenju in edino, kar 

bomo odnesli s seboj. 

Pozneje je prišla še ena ponudba za ne le ugledno, pač pa tudi dobro plačano 

službo in za graditev mednarodne kariere. To se je zgodilo 13. junija. 

  



Primer št. 5 Postavimo vladarja natalnega Ascendenta na solarni Ascendent 

Veliko sinhronicitetnih dogajanj je bilo preden se je za relokacijo solarnega 

povratka odločila tudi avtorica tega teksta. Udeležba na izobraževanju o 

živalskih duhovnih vodnikih je prineslo delo s čmrljem kot osebnim duhovnim 

vodnikom poti (ta povezuje Sonce kot vladarja Ascendenta z Merkurjem, ki je 

njegov dispozitor, saj je natalno Sonce v Devici) in delo z njim skupaj z uporabo 

živalske esence Čmrlja je zelo dvignilo raven moje energije.  

 

Primer št. 5, slika št. 1: Natalna karta avtorice 

Prav v tem času sem se precej navdušila nad metodo relokacij solarnega 

povratka in na tem področju so se mi odprli novi svetovi. Tako sem čisto po 

naključju načrtovala potovanje v dva od velikih evropskih mest, v katerih se 

moje natalno Sonce znajde na relociranem Ascendentu (Tallinn, Helsinki, Sankt 

Peterburg), poleg tega pa sem za enega izmed teh mest (Tallinn) izdelala 

astrološko analizo simbolov. V tem času sem izdelala karto solarnega povratka 

za leto 2018 in ugotovila, da je že v Ljubljani, kjer živim, solarno Sonce zelo blizu 

Ascendenta, ki ga moram na vsak način premakniti proti zahodu, saj se bo sicer 

Sonce znašlo v 12. hiši, katere simbolika ni prav nič dobrodejna za načrte, ki 

sem jih imela za to solarno leto. Moje natalno Sonce je zelo pomemben 

element natalne karte, saj je vladar Ascendenta, pa še v prvi hiši je. Tvori trigon 



z M.C. in konjunkcijo z Jupitrom, za nameček pa je še del velikega stelija, ki 

zajema 6 planetov v Devici. Nihče si ne želi takšnega Sonca v solarni 12. hiši, če 

se ni v tistem letu nameraval zapreti v samostan. Sama sem imela čisto 

drugačne načrte. Svoj dolgoletni hobi sem nameravala nadgraditi v novo 

kariero, pa sem za to potrebovala močno Sonce.  

 

Primer št. 5, slika št. 2: Karta solarnega povratka za leto 2018 za Ljubljano 

Če premaknemo solarni Ascendent v konjunkcijo z natalnim Soncem, se ves 

natalni stelij premakne v prvo hišo in nam ponudi popolnoma drugačno 

perspektivo. Solarni Ascendent je prek Sonca v prvi hiši v konjunkciji s celotnim 

natalnim stelijem, Sonce pa dobi najboljše možno dostojanstvo glede na 

položaj v hiši. Karta solarnega povratka za Ljubljano, prinese Neptuna v 

ekzaktno konjunkcijo Neptuna in Descendenta, kar je prav tako vzorec, ki bi se 

mu večina želela izogniti. Tudi sama si v naslednjem solarnem letu nisem želela 

neptunskega tipa odnosov, saj nisem bila namenjena v samostan, pač pa sem 

želela poudariti najbolj zavesten del natalne karte, ta pa se seveda nanaša na 

Sonce. 



Če želimo Ascendent solarnega povratka premakniti proti Soncu, se moramo 

premakniti proti zahodu. Glede na to, da na naši geografski širini ena stopinja 

pomeni okoli 70 km zračne razdalje, 9 stopinj pomeni okoli 630 km zračne 

razdalje v smeri zahoda. Natančneje lahko to vidimo na ACG karti, ki sem jo 

izrisala s pomočjo profesionalnega astrološkega programa SolarFire. Slika ni 

najbolj natančna, vseeno pa je dobro vodilo za iskanje  

 

Primer št. 5, slika št. 3: Linija Sonca na Ascendentu teče vzhodno od Londona, 

mimo Pariza in nekoliko severno od Barcelone proti Afriki. 

kraja, v katerem bi Ascendent prišel v konjunkcijo s Soncem. Linija konjunkcije 

teče prek severovzhodnega vogala Španije. V Bližini je Barcelona, nekoliko 

vzhodneje od njega pa Figueras. Severneje teče linija mimo Londona. 

Relocirana karta za London je skoraj idealna. Do natančnejše konjunkcije s 

Soncem kot v Londonu bi prišlo 40 km vzhodno od mesta, ker pa je konjunkcija 

dovolj močna še do dveh stopinj orbisa, bi se lahko zadovoljili tudi z Londonom. 

Karta je ugodna zaradi položaja solarnega M.C., ki tvori ekzakten trigon z 

natalnim Uranom, ki korespondira s področjem, s katerim se nameravam 

profesoionalno ukvarjati – z astrologijo. V tej karti mi je všeč, ker se Luna 

premakne proti vrhu 9. hiše (bolje kot da bi bila sredi osme), saj Luna tvori 

ekzakten trigon z Merkurjem, ki bi ga prav tako raje imela v 1. kot pa v 12. hiši.  



 

Primer št. 5, slika št. 4: Relokacija 

solarnega povratka za London 

Ta pomemben planet (dispozitor 

vladarja Ascendenta in daleč 

najmočnejši planet v natalni karti) 

je zelo pomemben tudi v karti 

solarnega povratka, a v okviru 

Evrope ne moremo potovati dovolj 

zahodno, da bi lahko premaknili 

Ascendent do Merkurja, ne želim 

pa potovati dovolj vzhodno, da bi 

Ascendent prišel v ugoden aspekt z Merkurjem.  

 

Primer št. 5, slika št. 5 ACG karta planetarnih linij na karti sveta 

Astrokartografska slika planetarnih linij na karti sveta kaže, da Merkurjeva linija 

(v konjunkciji z Ascendentom) teče prek severozahodne Afrike in Kanarskih 

otokov. Kraj na kopnem, v katerem je Merkur v konjunkciji z Ascendentom se 

imenuje Arrecife in sem smo premestili solarni povratek za leto 2018. Na 

relocirani karti lahko vidimo veliko ugodnih položajev planetov v odnosu na 

vogale. Merkur na Ascendentu je v ekzaktnem trigonu s solarno Luno, ki se je 

premaknila v ugodnejšo, 9. hišo in v sekstilu z Venero iz 3. hiše. Sonce, ki ni več 



na Ascendentu, ostaja v prvi hiši in tvori trigon s Fortuno. Jupiter je v konjunkciji 

z I.C. in tako je lepo poudarjen njegov trigon z Neptunom. To pa še ni vse. 

Imamo še trigon solarnega M.C. z natalnim Jupitrom, ki ga poznamo že iz 

natala, a je ekzaktnejši kot natalni, solarni Jupiter pa je v konjunkciji z I.C.  

Vemo, da iz tehnike progresij 

ne moremo izvleči zadev, ki 

jih ne podpira že natalna 

karta, a to kaj obljublja 

relokacija za Arrecife je 

izboljšanje danosti natalne 

karte, še zlasti na področju 

kariere. Življenje pa je 

nepredvidljivo in ljudje se v 

glavnem ne odločamo 

racionalno. Tako je 

prevladala želja po 

potovanju v Figueras, kjer je 

treba videti muzej Salvadorja 

Dalija in 80 km oddaljeno  

Primer št. 5, slika št. 6: Solarni povratek za Arrecife 

Barcelono – moje sanjsko potovanje, za katerega sem čakala na ugodno 

priložnost. Niti London niti Kanarski otoki me niso mogli premamiti v primerjavi 

s Figuerasom in Barcelono.  

Ima pa tudi relokacijska karta za Figueras nekaj dobrih lastnosti. M.C. je v 

trigon/sekstilu z osjo vozlov, odlično postavljena Venera (v svojem sedišču v 

Tehtnici) se kot vladarica natalnega M.C. znajde v drugi hiši denarja (to sledi 

cilju povečanja zaslužka s področja astrologije v primerjavi z drugimi viri 

prihodkov), Jupiter je v 3. hiši izobraževanja – manjka mi še nekaj nalog, izpitov 

za diplomo in mednarodno licenco profesionalne astrologinje, kar je še kar 

veliko dela, ki zahteva disciplino in velikopoteznost. Merkur je res v 12. hiši, mi 

pa zato omogoča dovolj samostanske atmosfere, da se bom sposobna ob 

večerih odmakniti od sveta in vse to naštudirati in napisati to diplomo. Tudi 

zato je od vseh možnih ugodnih lokacij zmagal Figueras. 



 

Primer št. 5, slika št. 7: Karta solarnega povratka v Figuerasu, Španija 

Tako sva 29. avgusta s partnerjem krenila na pot z letalom iz Benetk v 

Barcelono. Solarni povratek se je začel ob sončnem vzhodu, ob 7.11 po 

lokalnem času, 30. avgusta. Ta dan sva preživela v Figuerasu in najela lokalnega 

vodnika, ki je bil strokovnjak za življenje in delo Salvadora Dalija. Bil je dovolj 

dober poznavalec, da sva izvedela veliko novega o Salvadorju Daliju tudi tisto, 

česar ne moremo najdi v uradnih biografijah. Peljal naju je tudi v dvorec, v 

katerem sta Dali in njegova soproga Gala preživljala zadnja leta skupnega 

življenja in na koncu še na Costo Bravo, kjer sva preživela preostanek dneva, ki 

sva ga zaključila z večernim sprehodom po središču Barcelone in pozneje s 

tapasi in dobrim vinom zaključila še večer. Ob prihodu v hotelsko sobo me je 

čakala čestitka s šampanjcem in torto, nič kaj nenavadna gesta hotela, ki je 

vseeno delovala kot prijetno presenečenje.  



Subjektivne in objektivne spremembe 

Od subjektivnih sprememb moram omeniti vaje za solarno čakro, ki sem jih 

začela delati takoj po prihodu domov, o katerih sem že dolgo razmišljala kot o 

nujnih energetskih vajah, s katerimi bi povečala tok življenjske energije, da bi 

lahko poleg službe in občasnih astroloških konzultacij stisnila še vse preostale 

naloge in izpite za tretji letnik, ki jih ni bilo malo in so bili kar zahtevni, pa 

seveda diplomo in seminar. Tako mi je uspelo vse naloge narediti do konca leta 

in potem v dveh tednih dopusta spisati še diplomo in seminar, katerih primere 

sem praktično skoraj že analizirala (v samostanski atmosferi). Obe zaključni 

nalogi sta zelo praktični, zato sem ju morala samo še ubesediti. Poleg tega se je 

vsaj podvojilo povpraševanje za moje konzultacije, še zlasti za astrohealing in 

relokacije solarnega povratka, s tem pa tudi zaslužek (Venera v 2. hiši). S 

partnerjem sva še pred koncem polovice solarnega leta zbrala vse papirje za 

ustanovitev podjetja, v katerem se bova ukvarjala še z drugimi dejavnosti, ne le 

z astrološkim svetovanjem in tudi na drugih področjih poslovanja sva imela od 

solarnega povratka naprej več povpraševanja.  

Dve izmed zanimivih podrobnosti sta prihod solarnega M.C., ki se premika eno 

stopinjo na dan, v konjunkcijo z vrhom 3. hiše, 27. januarja 2019, ko sem se 

osamila, da bi napisala diplomsko nalogo. Solarni M.C. je bil v tranzitu prek 

solarnega Jupitra le tri dni pred izpitom ISAR, ki sem ga uspešno opravila 22. 

februarja, dan prej pa še dva izpita za 3. letnik.  

Še ena subjektivna sprememba – ne glede na to, da je astrologija že 30 let moj 

zelo priljubljeni hobi, se mi je tokrat prvič v življenju zdelo čisto mogoče, da 

bom res začela delati kot astrologinja. V mesecu maju sem beležila že tri krat 

večje povpraševanje kot pred solarnim povratkom. 

Pogled v naslednji solarni povratek 

Solarni povratki, pri katerih je Sonce blizu Ascendenta ali M.C. so zelo 

pomembni in se kot solarni povratkih drugih osebnih planetov v bližini teh 

najbolj pomembnih kotnih točk včasih pojavljajo v nizu. Zaradi tega je dobro 

pogledati nekaj solarnih povratkov, ki si sledijo, da bi videli, kakšen trend se 

pojavlja v življenju posameznika. V svojem primeru sem opazila Sonce v bližini 

teh dveh vrhov v dveh zaporednih letih. V letu 2018 je bilo Sonce v bližini 

Ascendenta že v kraju bivanja, a sem ga potem z relokacijo postavila v 

konjunkcijo z Ascendentom, v letu 2019, pa se je Sonce pojavilo v konjunkciji z 

M.C. in ne bo treba iti daleč, da bo ta konjunkcija popolnoma natančna. Ni 



naključje torej, da sem aktivna na področju kariere. Tako solarni povratek za 

leto 2019 govori o zelo pomembnem letu. Sonce je v konjunkciji z M.C. s samo  

 

Primer št. 5, slika št. 8: Solarni povratek za leto 2019, Ljubljana 

eno stopinjo orbisa že v Ljubljani. To še zdaleč ni vse. V konjunkciji z M.C. je tudi 

celoten stelij planetov (Luna, Merkur, Venera in Mars) z zelo majhnim orbisom. 

Solarni povratek se začne nekaj minut po mlaju v Devici. Vsekakor je to solarni 

povratek, ki je izjemno pomemben za kariero in v času katerega je treba 

načrtovati novi začetek na tem področju. Res se ne zgodi pogosto, da se taka 

skupina planetov zbere skupaj v bližini M.C. prav v trenutku solarnega povratka.  



 

Primer št. 5, slika št. 9 ACG karta za solarni povratek 2019 

Luna, Sonce in Mars so med seboj in od M.C oddaljeni manj kot eno stopinjo, 

blizu pa sta še Merkur (dispozitor natalnega vladarja Ascendenta) in Venera 

(vladarka M.C.). Tudi solarni Ascendent, ki je v konjunkciji s Fortuno (in tudi to 

se zgodi redko) in blizu natalne Lune (5 stopinj orbisa). To pa še ni vse. Solarni 

stelij, ki se je nakopičil okrog Sonca, je v ekzaktnem trigonu s solarnim Uranom 

(planet, ki je pomemben tako za astrologijo kot tudi za spremembe, novosti in 

inovacije), ki bo v naslednjem letu tranzitiral prek natalnega M.C., torej 

obljublja konjunkcijo, ki se bo zgodila julija 2020, kar je le en mesec pred 

naslednjim solarnim povratkom, v času katerega bo tranzitni Uran v ekzaktni 

konjunkciji z natalnim M.C., kar pomeni, da se je treba pripraviti na karierni 

potres. Torej bo tudi karta naslednjega solarnega povratka (2020) zelo 

pomembna za področje kariere. Potres lahko naredi škodo, lahko je pa tudi 

koristen za posameznika, ki se je nanj dobro pripravil.  

Zaradi pomembnosti solarnega povratka v letu 2019 in zaradi zelo majhne 

razdalje, ki jo je treba prepotovati za to, da bi bila konjunkcija Sonca z M.C. 

ekzaktna, si bi seveda vsak v moji koži želel biti v času solarnega povratka točno 

tam, kjer se bo to zgodilo. Pogled na karto nam pove, da se moramo premakniti 

nekoliko vzhodno od Ljubljane. Natančnejšo pozicijo bomo razbrali iz ACG karte 

planetarnih linij, ki jo ponuja profesionalni astrološki program. 

Ta kaže, da linija Sonca teče skozi avstrijski Gradec (kakšnih 40 km severno od 

Maribora), konjunkcija pa bi bila ekzaktna tudi v slovenskem Krškem in še  



 

Primer št. 5, slika št. 10: Solarni povratek za Cosenzo in Gradec 2019 



marsikje vzdolž Sončeve linije. Ekzaktnost konjunkcije je v Gradcu le za dve 

kotni minuti boljša kot v Krškem, vendar pa to ni razlog za to, da sem za 

naslednji solarni povratek izbrala Gradec. Subjektivni motivi so povezani z 

zanimivim dogajanjem v tem mestu, še zlasti v glasbenem smislu, pa tudi z željo 

po obisku nečakinje z družino, ki tam živi. Z menoj bo lahko šla cela družina, saj 

ne potrebujemo dragih letalskih kart, skratka vse se sklada s simboliko Lune, ki 

se je pridružila konjunkciji Sonca z M.C. Iz ACG karte lahko razberemo, da bi 

lahko solarni povratek s podobno sliko preživela tudi v nekaterih hrvaških in 

italijanskih mestih. To je pomembno vedeti zaradi možnosti premikanja 

solarnega Ascendenta ob istočasni statičnosti M.C. Tako bi v hrvaškem 

Biogradu (nekoliko južno od Zadra) dobili solarni Ascendent na 22. stopinjah 

Škorpijona, v kalabrjski Cosenzi pa bi solarni Ascendent dosegel ekzaktno 

konjunkcijo z natalno Luno na 25. stopinjah Škorpijona. Ko to pišem, imam še 

nekaj časa, da si morda premislim in solarni povratek preživim nekje drugje in si 

odgovorim na vprašanje, ali se izplača premagati tako veliko razdaljo za tako 

majhno razliko. Navsezadnje tako solarni Ascendent v Cosenzi tvori sekstil z 

Venero, Merkurjem in Uranom, izgubi pa se sekstil z natalnim in solarnim 

Plutonom.  

Primer št. 5, slika št. 11: Solarni povratek za leto 2020, Ljubljana

 



Radovednost seveda zahteva od mene, da naredim karto solarnega povratka še 

za leto 2020, da bi tako videla, kaj mi prinašajo planeti po t.i. kariernem preboju 

in s tranzitnim Uranom v ekzaktni konjunkciji z natalnim M.C. V Ljubljani je vse 

skupaj precej kaotično. Ob pogledu na ta kaos mi je prišlo na misel, da bi 

naredila natečaj, na katerega bi povabila astrologe in nagradila najboljšo rešitev 

za ta solarni povratek, ki bi najbolje izkoristila konjunkcijo tranzitnega Urana z 

natalnim M.C. Naj postavim Urana v trigon s katerim od horoskopskih vogalov? 

Bi bilo bolje poudariti ekzakten trigon Merkurja in Jupitra ali Venere in 

Neptuna? Je treba Luni olajšati breme konjunkcije s Saturnom? Tako 

mimogrede sem pripravila dva predloga, ki morda niti nista najboljša. Samostan 

se namreč zapira in moj dopust, ki sem ga posvetila pisanju tega teksta, se 

izteka, zato je morda bolje, da še počakam z reševanjem uganke relokacije 

solarnega povratka za leto 2020.  

 

Primer št. 5, slika št. 12: Solarni povratek za Providence, Rhode Island, 2020 

Prav gotovo se ne bi bilo dobro prenagliti, ko pripravljamo več različic relokacij 

solarnega povratka za dve leti vnaprej. Življenje gre svojo pot in nikoli ne 

moremo natančno vedeti, kako se bomo v tem času spremenili in kako se bodo 

spremenili naši načrti. Zato je dokončno odločitev o izbiri kraja pametno 

odložiti, koliko je le mogoče. To priporočam tudi svojim klientom.  

Tako, zdaj sem dosegla še en cilj, ki sem si ga zadala za solarni povratek 2018, 

saj je diplomska naloga skoraj končana. To je bil eden izmed objektivnih ciljev, 



za katerega sem se res morala dobro organizirati in do konca leta narediti vse 

naloge, potem pa še dva izpita in na koncu sesti za laptop in spisati diplomsko 

nalogo in seminar, da ne zamudim roka. Subjektivno se počutim odlično, sem 

polna energije in ne potrebujem veliko spanja. Tako se, čeprav sem na dopustu, 

zbudim skupaj z drugimi in vstanem, kot da bi šla v službo ter delovni dan 

presedim za laptopom. Zdi se mi celo, da družina ne trpi za pomanjkanjem 

moje pozornosti in da vse zelo dobro teče proti cilju.  

 

Primer št. 5, slika št. 13: Relokacija solarnega povratka za Lorient, Francija, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKLJUČEK 

Na koncu naj omenim, da obstaja veliko strokovne astrološke literature s 

področja solarnih povratkov in lahko rečemo, da so ti kar dobro raziskani. Kljub 

temu pa je strokovne literature o relokacijah solarnih povratkov le za vzorec, 

saj je astrokartografija še mlada veja astrologije in najbrž tudi zato, ker morajo 

klienti sami vložiti precej truda v sodelovanje pri tem početju. Prav gotovo so 

danes za praktično uporabo relokacij solarnih povratkov boljši časi, saj mlada 

generacija več potuje, pa tudi potovanja so ji bolj dostopna zaradi dokaj poceni 

letalskih kart nizkocenovnih prevoznikov, pa tudi zaradi bolj povezanega sveta 

in znanja jezikov. Zato sem prepričana da to področje astrologije največji 

razcvet šele čaka. Sama sem navdušena tako nad teorijo, po kateri lahko z več 

zavesti in svobodne volje vplivamo na našo usodo kot tudi nad izjemno 

natančnim praktičnim delovanjem te tehnike.  

Od astrološke literature, nad katero sem se navdušila, moram posebej omeniti 

delo Raymonda Merrimana, Solarni povratek. Mislim, da je to eno prvih 

celovitih sodobnih del s področja rektifikacije solarnih povratkov, ki je bilo prvič 

izdano leta 1977 in ki je v angleščini doživelo več ponatisov. Avtor je celo sam 

izdelal računalniški program za izračunavanje, ki ga je uporabljal pri izdelavi 

relokacij solarnih povratkov. Njegova knjiga je zelo uporabna za začetnike na 

področju relokacij solarnih povratkov, saj ponuja celovite informacije o tehniki 

interpretacije in pomenu kardinalnih vogalov horoskopa. Merrimanov pristop 

je zelo sodoben, pozitiven in niti malo konzervativen ali celo tradicionalen.  

V zadnjih mesecih sem dobila v roke še več del upokojenega (ja, upokojil se je 

kot astrolog, po 40. letih astrološke prakse) italijanskega astrologa Cira 

Discepola in njegovega učenca Luciana Drusetta z naslovom Relocating solar 

return (2012). Presenetila me je informacija, ki jo je Ciro Discepolo objavil v 

uvodu, saj navaja, da ima zanesljive informacije o tem, da so nekateri 

eminentni srednjeveški astrologi kot Tommaso Campanella (1568 – 1639) pri 

izračunavanju solarnih povratkov svojih pomembnih klientov uporabljali 

podatke o kraju, kjer je njihov klient dejansko bil fizično prisoten v času 

solarnega povratka in ne o kraju, v katerem je stalno bival oz. v katerem se je 

rodil. Vseeno pa ni trdil, da bi v srednjem veku tehniko relokacije solarnih 

povratkov uporabljali za izračunavanje solarnih povratkov z namenom, da bi z 

letnimi relokacijami solarnih povratkov in potovanjem na najugodnejšo 

geografsko lokacijo vplivali na karseda ugodno izražanje simbolike planetov v 

življenju klienta. Potovanje je bilo v srednjem veku kar velik podvig, ki so si ga 



lahko privoščili le redki ljudje z veliko denarja in časa. Vseeno pa posamezniki 

so potovali, še zlasti razni mojstri, ki so prodajali svoje storitve po evropskih 

dvorih, in očitno so srednjeveški astrologi pri izračunavanju njihovih solarnih 

povratkov uporabljali geografsko lokacijo krajev, v katerem so njihovi klienti bili 

v času solarnega povratka. Discepolo, ki se sklicuje na francoske in italijanske 

avtorje in tudi na tiste starejše, ki so pisali v latinščini. Tako navaja, da je Henri 

J. Gouchon (1898 – 1978) v svojem delu Astrologique, ed Dervy Livres na 535. 

strani zapisal, da je treba upoštevati dejstvo, da so pozicije planetov v 

določenem trenutku enake kjerkoli na svetu oz. kamorkoli nekdo potuje, 

upoštevati pa je treba, da se lahko spremeni t. i. domifikacija (razpored 

horoskopskih hiš). Dodal je, da pogosto nekateri odpotujejo v času svojega 

rojstnega dne samo zato, da bi dosegli boljšo pozicijo hiš. Ciro Discepolo še 

navaja, da je celo takrat še živeči astrolog Andrée Barbault (1921) zavzel jasno 

stališče, da je solarni povratek klasična karta neba, ki jo napravimo za določeno 

leto in za kraj, v katerem je posameznik bil v trenutku, ko se je Sonce vrnilo na 

svojo natalno pozicijo. Med tiste, ki trdijo, da je treba karto solarnega povratka 

narediti za kraj, v katerem se posameznik v tistem trenutku nahaja, Discepolo 

prišteva tudi Alexandra Volguina (1903-1976), ki ga ima za očeta solarnih 

povratkov in ki je v svojem delu La Techniquedes Révolutions Solaires zapisal (s 

krepkim tiskom), da je treba pri izračunu solarnega povratka upoštevati kraj, v 

katerem se posameznik dejansko nahaja v času solarnega povratka in ne kraj 

rojstva.  

Ko sem se lotila raziskovanja solarnih povratkov sem se zavedala nesoglasij v 

astrološki stroki v zvezi z geografsko lokacijo, za katero je treba izračunati 

aktualni solarni povratek. Zaradi tega sem bila res presenečena, ko sem 

ugotovila, da je toliko starejših astrologov, ki so delali v času brez kompjuterjev 

in ustreznih programov za spreminjanje lokacije, pri izračunu karte solarnega 

povratka in še zlasti pred rojstvom astrokartografije, zavzemalo za to, da se pri 

izračunu karte solarnega povratka upošteva geografska lokacija, na kateri je bil 

posameznik v času povratka Sonca na rojstno lokacijo. Občudovanja vredna je 

praksa italijanskega astrologa Cira Discepola, ki je v obdobju 41 let izdelal okoli 

20 tisoč relokacij solarnih povratkov in ki je (podobno kot Raymond Merriman) 

prvi astrološki program, s pomočjo katerega jih je lahko elegantno izračunaval, 

napravil že konec 60-tih let. On je zares doajen tega področja astrologije v 

moderni računalniški dobi.  

Zame navdušujoča je tudi moja začetniška praksa prvih nekaj praktično 

izvedenih relokacij solarnih povratkov, ki sem jih opisala v tej analizi. V njih je 



jasno videti, da je prišlo do aktivacije simbola/planeta, ki smo ga postavili v 

ekzaktno konjunkcijo ali v katerikoli ekzakten ugoden aspekt s kardinalnimi 

vrhovi hiš relociranega solarnega povratka.  

Na koncu moram zapisati, da me s poglabljanjem v področje relokacij solarnih 

povratkov bolj in bolj navdušujejo rezultati te prakse. Ker s Soncem v 

konjunkciji z Jupitrom sodim med tiste astrologe, ki so veseli, da lahko 

spreminjanje lokacije pri izračunu solarnih povratkov uporabijo za vpliv na 

spremembo zavesti (in takoimenovane usode) pri sebi in pri klientih, verjamem, 

da bom lahko to znanje koristno uporabila pri svojem delu. Seveda že 

astrologija sama s svojim edinstvenim načinom dojemanja sveta vpliva na 

širjenje zavesti uporabnikov, astrološka orodja, s katerimi lahko astrologi 

neposredno vplivamo na širjenje zavesti klientov z njihovim dovoljenjem in 

sodelovanjem in v skladu z njihovo voljo, pa so tisto najboljše, kar ponuja 

sodobna astrologija. Poleg relokacije solarnih povratkov imam tukaj v mislih še 

astrohealing in astrologijo lokalnega prostora, ki sodijo med novejša orodja, ki 

prav tako dajejo osupljive rezultate. 

 

 

 

 

 


