
TALIN, PRESTOLNICA ESTONIJE 

 

Zgodovina 

Uradna zgodovina pravi, da je mesto Talin nastalo ob trgovski poti v Finskem 

zalivu v pristanišču, kjer so bile skandinavske in ruske sezonske trgovske 

kolonije. Konec prvega stoletja so tukaj postavili dvorec, ki so ga iz neznanih 

razlogov pozneje opustili in zgradili Lindanski (danski) grad, ki so ga uporabljali 

kot pribežališče v primeru napada sovražnikov, ne pa kot stalno bivališče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. slika: Posnetek starega mesta z gornjega mesta s pogledom proti 

pristanišču (vir: osebni arhiv). 



Leta 1154 je almoravidski kartograf Al-Idrisi zabeležil mesto, ki ga je 

poimenoval Kalevan ali Kolivan po slovanskem mitskem junaku Kalevu, znan pa 

je bil kot Lindanisa (danski Lyndanisse) po Kalevi ženi Lindi. Nemci, Danci in 

Švedi so ga poimenovali Reval, kar je naziv celotnega okoliškega območja, 

Estonci pa so uporabljali ime Tallinn(a) (estonsko: Tallinna v pomenu danska 

mestna utrdba), ki je po neodvisnosti leta 1918 postalo uradno ime mesta. 

Za razliko od mnogih drugih velikih mest Talin ne leži ob veliki reki. Največje 

bližnje jezero je Ülemiste in meri 9.6 km². Predstavlja glavni mestni vir pitne 

vode. Od leta 1219 so Talin dobili Danci (po bitki za Talin 15. 6. 1219, po kosilu). 

15. maja 1248 Talin pridobi mestne pravice (Lubeck rights) kot nemško 

trgovsko mesto, leta 1285 pa postane najsevernejša članica nemške Hanse, 

združenja trgovskih mest-držav, ki je obvladovalo trgovino v severnem morju. 

Danci so ga prodali Nemcem 4. novembra 1346 (Livonskemu redu). Mesto je 

razcvet doživelo v 16. stoletju, ko so zgradili najpomembnejše zgodovinske 

spomenike starega mestnega jedra, kot je mestna hiša (1530), ki se obkoljena z 

obzidjem dviga nad pristaniščem. Mesto prevzame protestantsko vero in od 

leta 1561 prizna švedsko oblast.  

Med Veliko severno vojno podobno kot mnoge druge švedske posesti na 

Baltiku postane leta 1710 posest Ruskega cesarstva pod avtonomnim 

vojvodstvom Estonije. Konec 19. stoletja se rusifikacija okrepi, zaradi česar so 

razglasili Manifest o neodvisnosti Estonije, ki so ga objavili v Talinu 24. februarja 

1918. Zatem ga na kratko osvoji Nemčija, po 1. svetovni vojni pa sledi vojna za 

neodvisnost Estonije, po kateri Talin postane glavno mesto.  

28. avgusta 1941 ga zavzame nemška vojska, 22. septembra 1944 pa Rdeča 

armada. Talin je postal glavno mesto Socialistične zvezne republike Estonije do 

demokratičnih volitev leta 1991, ko Estonija postane samostojna demokratična 

republika.  

Bitka za Talin (Reval), po kateri Talin postane mesto (15. 6. 1219 po kosilu) 

Težko je določiti točen čas, če ne poznamo točnega časa kosila, kaj šele točen 

čas »po kosilu«. Zato bomo za karto te bitke uporabili lokalni čas ob 12.00, ki bi 

ga uporabili tudi, če ne bi poznali niti približnega časa.  

https://hr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clemiste


 

2. slika: Karta prve bitke za Talin 15. 6. 1219 ob 12.00 po Julijanskem 

koledarju. 

Tega dne so Estonci napadli Dance (nemški in danski vitezi so kolonizirali sever 

Estonije) na območju današnjega Talina. Bitka je na začetku kazala v korist 

Estoncev, a po legendi sreča Estoncem obrne hrbet, ko se z neba proti Dancem 

spusti rdeča zastava z belim križem (Danneborg, aktualna zastava Danske). 

Danci po težko dosegljivi zmagi zgradijo kamnito mesto na Toompeji, Lundski 

glavni škof Andreas Sunesen pa postane prvi danski regent v Talinu. Danci na ta 

dan še danes slavijo dan zastave.  

V karti bitke, ki velja za čas rojstva Talina, se jasno vidi, kdo je nasprotnik 

Estoncev oz. prebivalcev tega območja. To je Oven (Danska in Nemčija), ki ga 

predstavlja 7. hiša rojstne karte. Prvi danski regent je bil Andrej, katerega ime 

prav tako sodi v simboliko Ovna. Meščani so bili skandinavskega (finskega in 

estonskega) in ruskega porekla, na kar kaže Uran v 1. hiši in vladar Asc. v 

trigonu z Uranom.  

Analiza karte prve znane bitke za Talin 

Vladar Desc. je v 8. hiši. To je Mars v Biku, ki opisuje način izražanja energije in 

agresije. Ker je v izgonu, je energija prebivalcev precej oslabljena, konjunkcija z 

Neptunom pa govori o trmi, pomanjkanju bojevitosti in utapljanju 

nesposobnosti v alkoholu, pa tudi (gre namreč za 8. hišo) plačevanje davkov 

nasprotniku. Ker Mars prihaja iz 7. hiše, to govori o nevarnosti visoke 

umrljivosti prebivalstva še zlasti v vojnah, za katere bi bilo bolje, da se jih sploh 



ne bi udeleževali. Mars v 8. hiši prihaja tudi iz 2. hiše, kar govori o kreditih in 

velikih vlaganjih v razvoj mesta. Ker je Mars v izgonu je velika verjetnost, da 

krediti pripeljejo prebivalstvo v preveliko odvisnost od drugih, ugodni aspekti 

Marsa s Soncem in Jupitrom pa kažejo na to, da se zahvaljujoč velikodušnosti 

posojilodajalcev in dobre reputacije mestnih oblasti na koncu vse dobro izteče. 

Poudariti moramo, da Estonci oz. prebivalci Talina nikoli niso imeli koristi od 

vojne (Mars v izgonu), pač pa od diplomacije in sodelovanja z velikimi silami 

(dobra Venera in Merkur), ki so jim vladale (Danci, Nemci, Švedi in Rusi). V 

mestnem muzeju so postavili razstavo osamosvojitve od Rusije z 

dokumentarnimi posnetki govorov politikov v parlamentu (z angleškimi 

podnapisi), ki pričajo o dogajanju v poznih 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega 

stoletja. Čeprav je bilo takrat politično ozračje zelo težko, so osamosvojitev 

dosegli za zeleno mizo in sporazumno z Moskvo. Na koncu so ob robu starega 

mestnega jedra v zahvalo za mirno osamosvojitev postavili bronasti kip 

takratnega ruskega predsednika Borisa Jelcina. 

 

3. slika: Spomenik ruskemu predseniku Jelcinu, vir: osebni arhiv 



Tukaj moram opozoriti še na zanimivo astrološko dejstvo. Natalno Sonce Borisa 

Jelcina je v trigonu z Merkurjem karte Talina (prva bitka za Talin), Jelcinov 

Jupiter pa je v konjunkciji s Severnim vozlom.  

Vladar Asc. je Venera, ki jo najdemo v Dvojčkih in v 9. hiši in ki ponazarja 

sposobnost prebivalcev za sodelovanje še zlasti s tujci, pa tudi mestne finančne 

inštitucije in banke v tujih rokah kakor tudi ekonomijo mesta prav tako v tujih 

rokah oz. v tujini. Kaže tudi na dobre diplomatske sposobnosti in na 

priljubljenost oz. popularnost. Venera je v trigonu z Uranom, ki je v prvi hiši, kar 

govori o potrebi po stalni spremembi ter o pogostih reformah in inovacijah v 

družbi, pa tudi o malce rezerviranih ne preveč emocionalnih odnosih med 

ljudmi. Najstarejšo talinsko cerkev so zgradili leta 1240. To je stolnica, ki je 

posvečena Sveti Devici Mariji, ki jo simbolizira Venera v 9. hiši in v Dvojčkih. 

Katedrala je vedno imela posebno mesto. Pripadala je nemški kongregaciji, ki je 

vključevala lokalno plemstvo in nemške trgovce kot glavne člane. Ne glede na 

aktualno oblast je vedno pripadala najvišji duhovščini. Venera v 9. hiši 

simbolizira visoko posvečeno osebnost, ki daje blagoslov ob kronanju oblasti in 

Devica Marija na tem mestu očitno ni čisto slučajno, pač pa je v sinhroniciteti s 

simboliko karte Talina. 

Dispozitor vladarja Asc. je Merkur, ki ga najdemo na 8. stopinji Dvojčkov v 9. 

hiši. Vemo, da je Talin nastal kot trgovsko mesto z dobrimi pomorskimi 

prometnimi zvezami (Merkur) z nemškimi, danskimi, švedskimi in ruskimi 

pristanišči (9. hiša) in kopnom, kar je v skladu s položajem Merkurja v 9. hiši. To 

mesto, ki so ga Nemci in Danci imenovali Reval (po provinci na severu današnje 

Estonije, ki v času nastanka Talina še ni obstajala kot država oz. nacija) je 

nastalo zaradi mednarodne trgovine. Karta glavnega mesta Talin je zato zelo 

pomembna tudi za državo Estonijo, za katero najdemo v Campionovi knjigi 

svetovnih horoskopov le karte države iz 20. stoletja. Pozicija Merkurja v 9. hiši 

simbolizira tudi tuje poreklo trgovcev, ki so živeli v mestu, in na njihovo 

privilegirano mesto. Na pomen trgovine v mestu opozarjajo tudi mnoge odlično 

ohranjene srednjeveške trgovske hiše. Veliko maketo take hiše najdemo tudi v 

mestnem muzeju.  

Na simboliko Merkurja naletimo tudi v stolpu mestne skupščine (iz leta 1322), 

ki ima obliko oktaedra. Mestna skupščina, ki je v srednjem veku gostila mestne 

oblasti, dominira na osrednjem Talinskem trgu. Trg je ogromen in skupščina 

impozantna, kar se sklada simboliko Jupitra v Raku. Na mestni hiši najdemo tudi 

simboliko zmaja (Severni vozel) – gotski detajl v obliki zmaja lahko vidimo na 



odvodnem žlebu fasade. Stropovi skupščine so svodaste oblike (Luna). Mestne 

oblasti so bile vedno bogate in so imele dobro reputacijo (Jupiter v Raku).  

 

4. slika: Maketa trgovske hiše v mestnem muzeju, vir: osebni arhiv 



V 11. hiši je Pluton, ki simbolizira vplivno organizacijo v mestu. To je bila 

Bratovščina črnoglavcev, združenje lokalnih neporočenih trgovcev, lastnikov 

ladij in tujcev, ki so bili dejavni v Livorniji (današnji Estonija in Latvija) od 14. 

stoletja do leta 1940 in so še vedno dejavni v nemškem Hamburgu. 

Ustanovljeni so bili kot vojaška organizacija, ki je pomagala pri obrambi Talina 

pred Rusi, pozneje pa postane pomembnejša kot družbena organizacija. 

Črnoglavci so imeli dostop v mestni svet in so po poroki postali njegovi člani. 

Njihov zavetnik je bil sv. Mavricij, ki so ga upodabljali kot črnega Afričana v 

viteški obleki. Znan je zato, ker se je uprl ukazu rimskega cesarja Maksimilijana, 

ki je zahteval pregon kristjanov, ki ne spoštujejo rimskih božanstev.  

Je zaščitnik raznolikosti (verskih), obrtnikov in dečkov. Simbolika se sklada z 

Merkurjem (obrtniki, nezreli dečki) in Uranom (raznolikost).  

 

5. slika: Grb Bratstva črnoglavcev (insignije sv. Mavricija) Vir: Wikipedia 



 

6. slika: Pročelje hiše Bratstva črnoglavcev v Talinu, ki je edina 

nepoškodovana hiša bratstva v baltski regiji, ki je ostala do 21. stoletja vir: 

Wikipedia 

Prebivalce mesta predstavlja Luna v 10. hiši in v kvadratu z Uranom v prvi hiši, 

iz česar lahko sklepamo, da gre za ljudi, ki si predvsem želijo svobodo in 

samostojnost, zato so nagnjeni k upiranju oblastem.  

S simboliko Dvojčkov je v Talinu povezana še ena značilnost. Mesto je bilo 

razdeljeno na dva dela. Zgornje mesto – Toompea oz. Katedralski hrib, ki leži na 

strateškem, dvignjenem delu mesta, je bilo sedež prvih danskih kapitanov, 

pozneje poveljnikov tevtonskih vitezov ter švedskih in ruskih upraviteljev do 

leta 1877, ko postane samostojno mesto Dom zu Reval, ki je bil plemiška četrt. 

Staro hanzeatsko srednjeveško Spodnje mesto ali »Mestno mesto« ob 

pristanišču se je združilo s Katedralskim hribom šele v 19. stoletju. Še danes so 

tam vrata, ki služijo kot prehod med njima. 

Toompea seveda predstavlja 10. hišo natalne karte Talina. Na tem grajskem 

hribu so konec 19. stol. zgradili rusko pravoslavno katedralo Aleksandra 

Nevskega prav na kraju, kjer sta prej stali skulptura Martina Lutra in 

protestantska katedrala Toomkirik. V stari estonski kraljevi palači sta danes 

estonski parlament in sedež vlade, na hribu pa najdemo veleposlaništva in 

druge rezidence, kar se sklada s simboliko Jupitra v 10. hiši. 



4. Pomembne zvezde stalnice in mitologija, ki stoji za starim imenom mesta – 

Kalev 

Kaleva (Kalev, Kalevi) je star finski vladar, ki ga poznamo iz starega finskega epa 

Kalevala, njegovi sinovi pa so pomembni herojski liki v estonski mitologiji. Finski 

ep Kalevala pomeni »estonska dežela«, dobesedni pomen estonskega epa 

Kaleviopoega pa je Kalevin sin. Po legendi je imel Kaleva 12 sinov, ki so bili 

kraljevske krvi. To so bili velikani, ki so zgradili mnoga finska mesta. Finci so 

zvezdo Sirius imenovali Kalevantähti, kar pomeni Kalevina zvezda. Orionov pas 

so poimenovali Kalevin meč. Pogled na karto prve bitke za Talin nam jasno 

odkriva, da zvezda Sirius leži blizu zenita (M.C.) in Sonca (na 3. stopinji Raka). Ta 

zvezda soustvarja usodo tega mesta in ljudstva, ki je v vlogi Orionovega psa 

Siriusa, varuha Evrope. Talin in z njim tudi estonsko ljudstvo so vedno 

nadvladovali močni sosedje – velikani (3. hiša, vladar Mars – Švedi, Nemci, Rusi 

in tudi Danci), ki sta jih mikala geostrateško odlično locirano pristanišče in 

križišče trgovskih poti, ki ga je predstavljal teritorij, na katerem leži mesto Talin. 

Zaradi nezanesljivega časa začetka bitke (po kosilu), ne moremo vedeti, ali se 

Sirius morda ne znajde celo natančno v konjunkciji z M.C. Varnost in zaščita sta 

ključna motiva te konstelacije, ki je simbol za vse zveste varuhe in privržence  

 

7. slika: Kalevijev sin, ilutstracija Oskarja Kallisa iz estonskega epa 

Kaleviopoeg, vir: Wikipedia 



ter za najrazličnejše sisteme zaščite (v Talinu ima sedež Natov cyber defence 

center), vendar pa tukaj lahko najdemo le predstavnike ali visoke uradnike 

nekega velikana, nikoli pa velikana osebno, saj je Sirius le Orionov pes.  

Kaleviopoega, Kalevinega sina, predstavlja Merkur v 9. hiši (dispozitor vladarja 

Asc.), ki je v konjunkciji z zvezdo Belatriks (Orionova leva rama), zvezdo 

ozvezdja Oriona, ki tako jača vse, kar je povezano z Merkurjem (trgovina, 

promet itd.). Ime velikana Kaleve uporabljajo Estonci za imena športnih klubov 

(košarka in nogomet); KK Kalev, JK Tallinna Kalev in športni stadion Kalevi 

Keskstaadion ter dvorano Kalev, v kateri gojijo dvoranske športe.  

5. Grb in zastava 

 

8. slika: Zastava Talina, vir: wikipedia 

Zastavo mesta Talin so prvič objavili v heraldskem atlasu sredi 18. stoletja v 

Nürnbergu. V srednjem veku je bila v uporabi kot zastava trgovskih ladij. Izvira 

iz grba klana Hvide, ki mu je pripadal Anders Sunsen, prvi guverner Talina po 

danski zmagi 15. junija 1219. 

Z nekaj domišljije bi lahko belo barvo pripisali Luni v karti Talina, modro pa 

Uranu. Tako si lahko predstavljamo, da prikazuje kvadrat Lune in Urana, ki kaže 

na potrebo prebivalcev tega mesta po neodvisnosti.  

Tudi grb vsebuje modro oz. nebesno azurno barvo z zlato in rdečo. Na grbu so 

trije modri levi, ki hodijo proti levi strani zlatega ščita ter nosijo zlate krone. Na 

vrhu ščita je srebrna čelada z zaprtim vizirjem in rdečimi črtami. Premaz je zlate 

in modre barve. Okrog vratu čelade je veriga z rdečim kamnom, na vrhu pa 

zlata krona, iz katere se dviga ženska, odeta v rdečo obleko in z zlato krono na 

glavi ter z rokami, prekrižanimi na prsih.  



 

9. slika: Grb Talina, vir: Wikipedia 

Trije levi so eden najstarejših estonskih simbolov. V uporabi so že od 13. 

stoletja in izvirajo iz grba danskega kralja Valdemara II., ki je takrat vladal 

severni Estoniji. Poleg modre barve vidimo tudi zlato (položaj Sonca v karti 

Talina je visoko, blizu M.C.) in rdečo barvo. Najbrž lahko rdečo povežemo z 

Marsom, vladarjem 2., 7. in 8. hiše v karti Talina. V 70-tih letih 20. stoletja so 

pod rusko oblastjo kreirali novi grb Talina, v katerem so obdržali tri glavne 

barve in dodali valove, ki so podobni tistim v zodiakalnem znaku Vodnarja (Talin 

ima v prvi hiši Urana, Rusija pa je država, simbolizirana z Vodnarjem). Rdeča 

barva v tem grbu prevlada nad azurno modro, kar lahko kaže na močnejšo 

nadvlado Rusije in manjšo zmožnost izražanja individualnosti meščanov.  

 

10. slika: Grb Tallinna za časa ruske nadoblasti, vir: Wikipedia 

 

 



6. Medsebojno ujemanje karte Talina in karte Estonije 

Estonija je prvič dobila neodvisnost šele v 20. stoletju. Neodvisnost od Rusije je 

razglasila 28. novembra 1917 po boljševiški revoluciji. Ker točen čas razglasitve 

ni znan, bomo uporabili karto za opoldne.  

 

11. slika: Karta neodvisnostii Estonije od Rusije, 28. 11. 2017, 12.00, Tallinn 

Najprej poglejmo planet Uran v prvi hiši v svojem sedišču v Vodnarju. Je v 

trigonu (2 stopinji orbisa) z Uranom Talina v Tethtnici. Opoldne je bil Asc. v 

Kozorogu (Asc. Talina je v Tehtnici) in zanimivo je, da je Venera v konjunkciji z 

Asc. Na karto Talina nas spominja konjunkcija Lune in Jupitra (v Dvojčkih), ki sta 

v karti Talina v konjunkciji v Raku in v 10. hiši. Merkur je v sekstilu z Uranom, s 

katerim je v karti Talina v trigonskem aspektu. Tako vidimo, kako najdemo 

pomembne vzorce iz karte Talina tudi v karti prve neodvisnosti Estonije. 

Merkur iz karte Estonije je v opoziciji z Venero iz karte Talina. 

Drugič je Estonija neodvisnost dosegla 20. avgusta 1991. Razlgasili so jo ob 

20.04. Podatek o tem najdemo v knjigi svetovnih horoskopov Nicholasa 

Campiona, ki navaja, da je bilo poročanje medijev o tem dogodku zelo 

konfuzno.  

 

 

 



 

12. slika: Karta neodvisnosti Estonije, 20. 8. 1991, Talin, 20.04 

Tukaj lahko upoštevamo tudi kote horoskopa. Znova lahko vidimo, da je Uran 

zelo pomemben, saj je dispozitor vladarja Ascendenta (podobno kot v karti 

neodvisne Slovenije iz leta 1991), ki odide v 12. hišo v konjunkcijo z Neptunom 

(v karti Slovenije je ta konjunkcija v 1. hiši). Blizu je vladar Descendenta (Luna), 

ki ga dispozitor (Saturn, vladar Asc.) vodi v 1. hišo, iz Kozoroga v Vodnarja. To 

opisuje narod, ki je prišel izpod nadzora KGB (ruske službe državne varnosti) do 

samostojnosti z odrekanjem (konjunkcija Lune z vrhom 12. hiše). Mars je v 7. 

hiši (7. hiša Talina je v Ovnu) in predstavlja nasprotnike. V 7. hiši estonske karte 

najdemo še Sonce, Jupitra, Merkurja in Venero, ki poudarjajo pomen odnosov s 

partnerji in nasprotniki in pomembnost diplomacije, s katero Estonija doseže 

tako želeno neodvisnost, o kateri so že davno sanjali prebivalci Talina, ki 

postane glavno mesto Estonije. Venera in Merkur, oba retrogradna, sta v 

konjunkciji, čeprav je Venera že v Devici, Merkur pa na zadnji stopinji Leva. V 

najnovejši karti Estonije manjka konjunkcija Lune in Jupitra, ki v karti Talina 

opisuje naravo mestnih oblasti. Konjunkcija se v prvi karti neodvisnosti Estonije 

še pojavi, v drugi pa jo zamenja stelium Sonca, Merkurja in Venere, ki so v 

konjunkciji s Plutonom iz 11. hiše karte Talina, ki opisuje pomembna združenja 

(črnoglavci, zveza hanzeatskih mest itd.), ki so bila v Talinu zelo vplivna.  

Karta Estonije si zasluži natančno analizo, za potrebe raziskovanja vodilne 

astrološke simbolike mesta Talin pa zadostuje, da v najnovejši karti 

neodvisnosti Estonije ugotovimo, da je vodilni planet karte Talina, Merkur – 

dispozitor vladarja Asc, v karti svoje države dosegel zadnjo stopinjo Leva in da 



je retrograden, pa tudi da Uran kot dispozitor vladarja Asc. Estonije opisuje 

dosežek neodvisnosti naroda (in meščanov Talina) in prehod zavesti s simbola 

Merkurja (trgovina, promet, nezreli fantje, neodvisnost od drugih itd.) na zavest 

Urana oz. svojo višjo oktavo (informacijska tehnologija, cyber obramba, 

Silicijeva dolina Evrope, neodvisnost, startupi…). Merkur in Uran ostajata tudi v 

estonski karti v dobrem aspektu, kot sta tudi v karti Talina. Spremenil se je le 

element trigona; prej zrak (ideje), zdaj pa zemlja (materializacija).  

Da bi vzeli v obzir vse mogoče časovne koordinate za karto 2. neodvisnosti 

Estonije, je bilo potrebno izdelati še karto za drugi znani čas razglasitve 

samostojnosti. V knjigi svetovnih horoskopov obstaja dilema o natančnem času, 

zato ponuja dve karti. Po drugem viru je do razglasitve neodvisnosti Estonije 

prišlo 21. avgusta 1991 ob 1.10 po lokalnem času.  

 

13. slika: Karta nočne razglasitve neodvisnosti Estonije, 21. 8. 1991, 1.10, 

Talin 

Koti horoskopa se na tej karti popolnoma spremenijo. Uran je v konjunkciji z 

Desc., M.C. je v Vodnarju in kar je še bolj zanimivo – Luna se približa Uranu na 

dve stopinji (v prejšnji karti na 3 stopinje). To je slika neodvisnosti ljudstva, ki 

morda bolje funkcionira v prejšnji karti druge neodvisnosti Estonije. Ob tem je 

pomembno tudi to, da država za razglasitev samostojnosti upošteva prvi datum 

in na ta datum tudi praznuje. 

 



7. Subjektivni pristop k analizi 

Talin je mesto, ki sem ga že davno želela obiskati. To sem naredila poleti leta 

2018. Tako sem lahko naredila tudi karto svojega prvega prihoda v to mesto, ki 

me je privlačilo zaradi kulturno geografskih značilnosti, geografske oddaljenosti 

in nekakšne ekzotičnosti. Ko sem relocirala svojo natalno karto, sem ugotovila, 

da se v Talinu moje natalno Sonce zelo približa Ascendentu (v Sankt Peterburgu 

bi bila konjunkcija ekzaktna). Vodilna vloga planeta Merkurja v moji natalni 

karti in konjunkcija Merkurja, Venere in Urana, so bili očitno dovolj dobri 

razlogi, da me je intuitivno vleklo v to mesto in v državo, ki imata v svojih kartah 

nekaj podobnih vzorcev kot jih imam sama v natalni karti. Tukaj moram omeniti 

tudi konjunkcijo Sonca in Jupitra in celotnega stelija v drugi hiši, ki ga po delih 

najdem tudi v karti Talina, v celoti pa v karti neodvisnosti Estonije. To pa še ni 

vse. Tudi sama se ukvarjam z odnosom Merkurja in Urana v svoji karti in delam 

na prehodu v profesionalno neodvisnost, torej obstaja kar nekaj sinhronicitet s 

Talinom in Estonijo, ki se jih ob odločitvi za potovanje nisem zavedala.  

 

13. slika Natanal in relocirana (za Tallinn) karta avtorice 

Ker sem že pred potovanjem vedela, da bom izdelala mundano analizo mesta 

Talin kot projektno nalogo pri študiju astrologije, sem bila pozorna na čas 

svojega prvega prihoda v to mesto. To se je zgodilo 5. julija 2018 ob 16.21.  



 

14. slika: Karta prvega prihoda v Tallinn, 5. 7. 2018, 16.21 

Iz karte ni težko razbrati, da je bilo mundano Sonce v tem času v velikem 

trigonu z Jupitrom in Neptunom. Istočasno je v sekstilu z M.C. in v trigonu z Asc. 

Sonce se je v tem času res odlično počutilo. Njegov položaj v 8. hiši opisuje 

mojo raziskovalno misijo. Mundani Jupiter je v konjunkciji z Asc., mundani M.C. 

pa je v konjunkciji z mojim natalnim Jupitrom. Nadalje je mundana Venera v 

konjunkciji z mojim natalnim Asc., Merkur in Venera delita isti znak in Merkur je 

v konjunkciji s severnim vozlom v 9. hiši, hiši dolgih potovanj, pridružuje pa se 

jim tudi Fortuna. Mundani Merkur je v trigonu z natalnim Soncem in v kvadratu 

z Uranom. To pomeni, da je natalna konjunkcija v akciji (na tem območju 

planeta naleti na ugodne razmere z medsebojnimi trigoni in sekstili). Mundana 

sinhroniciteta par exelence je vsekakor konjunkcija mundanega Sonca s fiksno 

zvezdo Sirius iz ozvezdja Velikega psa, ki je zelo pomembna za to mesto in piše 

njegovo usodo. Čas je, da preneham iskati sinhronicitete, da se zgodba ne 

podaljša pretirano in da se ne izgubi rdeča nit. Mundana Asc. in Jupiter se 

znajdeta na začetku moje 4. hiše in ja, lahko rečem, da sem se počutila kot 

doma tam v Talinu. Z menoj je bila nuklearna družina in hiša na kolesih 

(kamper), s katero smo se namestili le kakšnih 200 m stran od vhoda v staro 

jedro mesta Talin pri debeli Margareti, obrambnem stolpu z dva metra debelimi 

zidovi, ki ga najdemo na pristaniški strani starega mesta. Talin je dragulj med 

srednjeveškimi mesti in je najbrž eno izmed najbolje ohranjenih. To vsekakor ni 

bil moj zadnji obisk tukaj. Morda se naslednjič odpravim na raziskovanje 

preobrazbe Siriusa (zdaj je samo pes, ki ga sprehaja velikan, ki pooseblja veliko 



silo) v Oriona nekega dne v naslednjih 800. letih. Mesto Talin je 15. junija 2019 

obeležilo svojo 800. obletnico.  

8. Talin danes 

Talin je danes glavno politično, izobraževalno in kulturno središče Estonije. 

Pogosto ga imenujejo Silicijeva dolina Evrope (Uran). Je sedež mnogih 

mednarodnih podjetij (Skype) in ima največje število start up podjetij na 

prebivalca v Evropi (Merkur, Uran). V Talinu najdemo sedež Evropske agencije 

za informacijsko tehnologijo (Uran), Natov Cyber defence center of Exellence 

(Sirius, Uran), uvrščajo pa ga tudi med deset najbolj digitalnih mest na svetu 

(Merkur, Uran). Vse to nam zdaj zveni domače, saj podpira simboliko Merkurja 

(dispozitor vladarja Asc.) in Urana (najdemo ga v 1. hiši karte Talina). Tudi v 

transportnem smislu (Merkur) je Talin precej sodobno mesto. Že leta 2013 so 

tam uvedli brezplačen mestni potniški promet. Uvrščamo ga med najbolj 

kompetitivne finančne centre v Evropi in prek tega vidimo tudi simboliko 

Venere (vladar Asc. v 9. hiši).  

 


