
 

PAVYZDYS  

ASMENINIS HOROSKOPAS 

VARDENIS PAVARDENIS 

 

Vardeni,  
Jūs gim÷te 1952 m. spalio 7 d., antradienį, 02:47, Lietuvoje, Vilniuje 
59o55' š. pl. 30o15' r. ilg. 

 

 

JŪSŲ NATALINIS HOROSKOPAS 

 



 

SVARSTYKLöS. Jūsų Zodiako ženklas. 

Astrologiniai zodiako ženklai apibendrina žmonių, kurie yra gimę panašiu laiku, charakterį, 
nusako jiems bendrai būdingas savybes. Įprasti horoskopai ir bendros charakteristikos 
neanalizuoja individualių, tik Jums būdingų ypatybių. Sekančiuose skyriuose pateikiama 
unikalaus planetų išsid÷stymo Jūsų gimimo momentu apžvalga. 

 

Svarstykl÷s. Septintasis zodiako ženklas. Jų simbolis – dvi svarstyklių l÷kšt÷s. Tai rodo, jog 
svarstykl÷s linkę siekti pastovumo, harmonijos, taikos, teisingumo, objektyvaus vertinimo. 
Svarstykl÷s simbolizuoja saul÷lydį. Tai oro ženklas, kardinalus, šviesus, šiltas. Valdanti planeta – 
Venera. Skaičius – 12. Taro korta – Pakaruoklis. Mineralas – kvarcas, baltasis marmuras. Kritinis 
periodas maždaug 33 ir 35 gyvenimo metai. 

Svarstykl÷s – kardinalus ženklas. Tai oro ženklas, tod÷l jų pašaukimas – kurti tvirtus tarpasmeninius 
santykius. Svarstykl÷ms labai svarbi sąveika su partneriais, bendradarbiais ir mylimaisiais. 
Svarstyklių pasaulis – tai sielų sąveika, jų suderinamumas. Svarstykl÷s sukuria ilgalaikius artimus 
ryšius, moka bendrauti su žmon÷mis bei palaikyti gerus santykius. Joms būdingas teisingumo ir 
harmonijos jausmas, lygyb÷s siekimas, mok÷jimas tiksliai vertinti, taktiškai išsakyti nuomonę. 
Vieni iš svarbiausių Svarstyklių principų – pusiausvyra, darna, harmonija. 

Šio Zodiako ženklo elgseną puikiai apibūdina Svarstykl÷s – jos moka labai gerai balansuoti ir kiek 
įmanoma apgludinti aštrius kampus, siekiant išvengti konflikto, linkusios į kompromisus. Tačiau 
meil÷ jas daro tvirtas ir valingas. Jos neišsižada savo principų, nors išoriškai atrodo linkusios 
nusileisti, tačiau tik d÷l to, kad nesukeltų įtampos bei spaudimo. 

Svarstykl÷s pasižymi vidiniu inertiškumu ir išoriniu plastiškumu. Kadangi labai svarbi sąveika su 
supančiu pasauliu, jos daug d÷mesio skiria išorei: joms svarbu kaip jos atrodo, kuo apsirengę, kokia 
aplinkinių reakcija į jas. Svarstykl÷s labai vertina savo nepriklausomybę ir nenori atsisakyti savo 
laisv÷s. Nepasižymi itin dideliu energingumu, tod÷l didesni žmonių grupių susibūrimai jas vargina. 

Netgi užimdamos aukštus ir svarbius postus, Svarstykl÷s visada siekia sukurti aplink save jaukią, 
malonią, harmoningą bei nekonfliktišką aplinką. Viena iš Svarstyklių siekiamybių – romantiška, 
ideali meil÷. Šiam Zodiako ženklui (ypač moterims) gyvenimo prasm÷ – meil÷. 

Svarstykl÷s – aukščiausiosios sintez÷s ženklas, jos gerai žino savo vertę. Svarstykl÷s protingos, 
nuovokios, gerai orientuojasi įprastin÷se situacijose ir greitai įvertina naujai susiklosčiusias. Jų 
prigimtin÷ pozicija – teisingas teis÷jas, kuris labai objektyviai įvertins situaciją ir priims bešališką 
sprendimą. Jos gana lanksčios, n÷ra įsikibę vienintel÷s gyvenimo tiesos, tod÷l nesunkiai gali 
pažvelgti į situaciją iš oponento pozicijos. Šis ženklas nepasižymi dideliu emocionalumu. 
Svarstykl÷ms būdinga intelektuali arogancija, jų savimeilę ypač glosto priklausymas elitinei 
bendruomenei. 

Svarstykl÷s – vienas iš atsakingiausių zodiako ženklų. Nors jos atrodo šaltos, nes atstovauja sveiką 
protą, tačiau harmonija, kurią jie kuria aplink save verčia šalia jų jaustis jaukiai ir šiltai. 



 

 

SAULö. Jūsų sąmon÷. 
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II būste 

 

Saul÷ įkūnija žmogaus sąmon÷s būseną ir valią. Kartais labai sunku atskirti žmogaus asmeninę 
valią nuo aplinkos poveikio, kuris gali būti subjektyviai vertinamas kaip asmenin÷ valia. Žmogus 
gali rodyti iniciatyvą veikiamas įvairiausių faktorių. Papildomos informacijos gauti galima 
nagrin÷jant M÷nulio ir planetų pad÷tį zodiako ženkluose ir astrologiniuose būstuose. 

 

Saul÷ Svarstykl÷se rodo žmogaus širdingumą, pusiausvyrą ir diplomatiškumą. Toks žmogus siekia 
stabilumo ir pastovumo. Didžiausias pavojus – vienatv÷, kuri gali peraugti į gana stiprų 
egocentrizmą. Tačiau kitu atveju ši emocin÷ būsena gali sukurti labai dvasingą vidinį pasaulį.  

Šis žmogus n÷ra aistringas. Jis stengiasi taikiai ir ramiai užglaistyti visus prieštaravimus. 
Bendraudamas su aplinkiniais siekia harmoningų, šiltų ir betarpiškų santykių, tačiau kartu išlaikant 
tam tikrą atstumą. Jam svarbi estetika, seka madą, yra elegantiškas ir šiuolaikiškas. 

Saul÷ II būste – rodo materialinį susidom÷jimą, kūrybiškumą, finansinį pasisekimą. 

Astrologiniai būstai – tai dangaus skliauto sektorius, nuo I iki XII, nusakantis kurias gyvenimo 
sferas veikia planetų išsid÷stymas. 

Zodiako ženklai priskiriami kolektyviniam faktoriui, o būstai – individualiajam. Planetų 
išsid÷stymas būstuose parodo individualią įvykių eigą ir likimą. Planetų išsid÷stymas Zodiako 
ženkluose – tai visuma praeities patirties, o dabartinį likimą nulemia būtent planetų išsid÷stymas 
astrologiniuose būstuose. 

 

 



 

MöNULIS. Jūsų pasąmon÷. 
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M÷nulio faz÷ 

Antradienis, 1952 m. spalio m÷n. 7 d., 02:47 

Delčia, matoma dalis: 85 % 

M÷nulio pad÷tis horoskope atspindi dvasinę žmogaus būklę, jo vertybes, charakterizuoja jo norus 
ir jų išpildymo būdus. M÷nulio ženklas yra dabartinių situacijų pamatas ir labiausiai darantis 
įtaką įvykių t÷kmei. Saul÷s ženklas nusako bendrą žmogaus gyvenimo ritmą, o M÷nulio – 
galimybes veikti ir reaguoti šiame ritme. M÷nulis atspindi mūsų pasąmonę. 

 

M÷nulis Jautyje rodo, jog žmogus ieško saugumo ir užuov÷jos. Kūrybiškumui skatinti reikalinga 
rimtis ir poilsis. Emocijas sužadina ramyb÷s būsena. Šiam žmogui būtinas ryšys su gamta, iš kurios 
jis semiasi energijos ir stipryb÷s. M÷nulio pad÷tis Jaučio ženkle taip pat rodo, kad žmogus moka 
m÷gautis gyvenimu, žavisi menais. 

Labai emocionaliai reaguoja į gyvenimo įvykius. Jam reikalinga stabili supanti aplinka. Visų 
svarbiausia – dabartis.  

M÷nulis X būste – emocionali reakcija į darbinius įsipareigojimus. Galima s÷kminga karjera. Ši 
M÷nulio pad÷tis daro įtaką nesuvokiamam ir nepaaiškinamam norui užimti aukštą visuomeninę 
pad÷tį bei siekti pripažinimo. Nuo pat mažų dienų šio žmogaus t÷vai turi ambicingų planų savo 
vaiko atžvilgiu. Moterų d÷ka žmogus gali s÷kmingai realizuoti savo socialinius siekius ir tapti 
svarbiu bendruomen÷s nariu. 

M÷nulis valdo XII būstą – neformalus lyderis, fanatiškas tikslo siekimas, karjeros siekimas 
neįprastais būdais, netgi galimos įvairios intrigos. Blogiausiu atveju – intrigų išaišk÷jimas, 
bej÷giškumas prieš vadovybę. 

 



 

MERKURIJUS. Jūsų mąstymas. 
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III būste 

 

Viena iš pagrindinių Merkurijaus funkcijų – informacijos suvokimas, apdorojimas ir perteikimas. 
Priklausomai nuo jo pad÷ties horoskope, galima spręsti ar žmogus greitai apdoroja informaciją 
ar jam reikia kur kas daugiau laiko jos įsisavinimui. Merkurijaus pad÷tis parodo žmogaus 
sumaningumą, geb÷jimą perteikti savo mintis kitiems. Merkurijus glaudžiai susijęs su žmogaus 
mąstymu ir atskleidžia jo ypatybes: ar jo vaizduot÷ laki, ar jis remiasi analitiniu mąstymu, ar jam 
maloniau dirbti su skaičiais bei faktais, ar jam labiau patinka neapibr÷žtos bei bendros sąvokos. 

 

Merkurijus Svarstykl÷se rodo diplomatinius sugeb÷jimus – tai protas, reikalaujantis „elegantiško“ 
minčių ir išsireiškimų pateikimo. Kalb÷sena beveik aristokratiška. Meno vertinimas. Greitas 
naudingos informacijos įsisavinimas. Polinkis rizikingoms avantiūroms. Toks žmogus moka gerai 
organizuoti pri÷mimus, renginius, sukurti malonią, atpalaiduojančią ir taikingą atmosferą. Profesijų 
srityje jie būna geri psichologai, sociologai, korespondentai. 

Šio žmogaus pagrindinis principas: „tiesa, tiktai tiesai, bet nebūtinai visa“. Tačiau tokia tiesos 
variacija gali virsti neryžtingumu ir priklausomybe nuo kitų žmonių. Jam nereik÷tų bijoti imtis 
ryžtingų priemonių. Protingas ir disciplinuotas. Žmogus m÷gstantis aukštuomen÷s vakar÷lius, jam 
nesvetimas ir populiarumo siekimas. Tačiau d÷l visuotinio pripažinimo reik÷tų stengtis neišsižad÷ti 
savo principų. 

Merkurijus III būste – noras bendrauti, begalinis smalsumas, mok÷jimas raštiškai d÷styti savo 
mintis, etiketo išmanymas. Pasižymi intelektualinių savybių gausa. Iškalbus ir lengvai 
bendraujantis. Turi gerų derybinių įgūdžių. N÷ra įsitv÷rę tradicinių pažiūrų, tod÷l lengvai randa 
problemų sprendimų būdus. Toks žmogus geriausiai save realizuoja dirbdamas reporteriu, rašytoju, 
sekretoriumi, leid÷ju. Tačiau jie linkę pernelyg laisvai interpretuoti faktus, prisifantazuoti, 
paviršutiniškai analizuoti.  

Merkurijus valdo I būstą – žmogus pereina pažinimo kelią bendraudamas su kitais žmon÷mis ir 
mokydamasis, ieškodamas naujos informacijos. Savo asmenyb÷s pažinimui yra svarbūs santykiai su 
broliais, seserimis, artimaisiais. Blogiausiu atveju – paviršutiniškas požiūris į gyvenimą, pernelyg 
didelis j÷gų išeikvojimas nereikšmingiems pokalbiams ir apkalboms.  

Merkurijus valdo II būstą – materialin÷ gerov÷ sukuriama naudojantis pažintimis, ryšiais, 
kelion÷mis, komandiruot÷mis bei keičiantis informacija. Artimųjų dovanos, brolių, seserų, giminių 
materialin÷ pagalba. Blogiausiu atveju – materialin÷ našta gimin÷ms, pastovios sąnaudos, išlaidos 
atsitiktin÷ms pažintims, vagyst÷s kelyje. 



 

Merkurijus valdo XI būstą – pažangios pažiūros ir įsitikinimai, draugiškas ir laisvas bendravimas, 
netradicinių disciplinų mokymasis, pavyzdžiui, astrologijos. Blogiausiu atveju – beprasmis 
sambrūzdis ir b÷gin÷jimas, paviršutiniai kontaktai, pernelyg didelis bendravimas trukdantis darbui. 

 

VENERA. Jūsų jausmai. 
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III būste 

 

Venera astrologijoje, žinoma, siejama su meile, grožiu, mok÷jimu užmegzti jausmingus ir 
romantiškus santykius su kitais žmon÷mis, taip pat ir su finansine s÷kme. Venera gali papasakoti 
apie žmogaus pom÷gius, simpatijas bei antipatijas, kas jam gražu ir ką jis vertina, kaip elgiasi su 
mylimuoju, kaip m÷gsta rengtis bei puoštis. Venera parodo susidom÷jimą priešinga lytimi ir kas 
žmogui svarbiausia tarpusavio santykiuose. 

 

Venera Skorpione rodo, jog žmogus yra emocionalus ir aistringas. Apimtas emocijų gali daug ką 
paaukoti gyvenime. Siekia erotinių pasim÷gavimų, juose savęs nevaržo. Rodydamas jausmus būna 
pavydus ir aistringas. Jausmuose linkęs į kraštutinumus: arba myli arba neapkenčia. Tokiu atveju 
būtina mokytis taktiško elgesio santykiuose su žmon÷mis. 

Linkę pernelyg dramatizuoti savo santykius su žmon÷mis, tod÷l nepakenktų pasisemti šiek tiek 
humoro jausmo. Labai skausmingai reaguoja į nusivylimus gyvenime. Toks planetų išsid÷stymas 
gali paskatinti trauką okultizmui. Yra pavojus, jog emocionalus aistringumas drauge su seksualumu 
bei polinkiu į okultizmą gali būti panaudojamas siekiant užvaldyti kitus žmones. 

Venera III būste – emocionalumas, geidulingumas, nuoširdūs santykiai su gimin÷mis, 
bendradarbiais, kaimynais. 

Venera valdo III būstą – padid÷jęs bendravimo, informacijos, ryšių poreikis. Išsimokslinimas ir 
nauja patirtis įgyjami naujų kontaktų d÷ka, dirbant su publika. Neabejingi giminių ir artimos 
aplinkos reikalams. Blogiausiu atveju – daug atsitiktinių ir nereikalingų kontaktų, ginčų su 
kaimynais, tuščias plep÷jimas telefonu. Transporto įvykiai, nemalonumai su t÷vais. 

Venera valdo X būstą – kilimas profesin÷je srityje, prestižinę pad÷tį pelnyti padeda gerai 
įsisavinama informacija, ryšiai su aplinkiniais, kelion÷s. Galima žurnalisto, komivojažieriaus 
karjera. Blogiausiu atveju – galimos kliūtis karjeros srityje, kurias gali sukelti gimin÷s, nedraugiški 
pokalbiai, apkalbos. 

 



 

MARSAS. Jūsų energija. 

 
Marsas 

 
Šaulyje 

 
Marsas 

 

 
266°18' 

 
26°18' 

 

 
V būste 

 

Žmonių charakteryje Marsas išryškina savarankiškumą, aktyvumą, iniciatyvumą, energingumą, 
azartiškumą, drąsą. Marsas parodo kiek žmogus turi energijos ir kokios ta energija kilm÷s, kaip 
reaguojama į aplinkos įvykius – aktyviai, ryžtingai ar, priešingai, labiau linkę palaukti, 
nerizikuoti. Be to, pasako apie žmogaus seksualinį potraukį. 

 

Marsas Šaulyje rodo norą lyderiauti ir mokytojauti. Siekiama absoliutaus žinojimo, bet be 
asketizmo, teisingumo, tvarkos. Labai griežtai laikosi žaidimo taisyklių, ypač jei atlieka tarpininko 
pareigas. Apskritai kalbant, tai idealų siekimas, taip pat ir idealios meil÷s bei draugyst÷s paieška, 
tačiau galimi nusivylimai. 

Didel÷ žodžio galia, mok÷jimas įtikin÷ti – tinkamos savyb÷s misionieriams, politikams, 
ideologin÷ms ir karin÷ms veiklos sritims. Dažniausiai toks žmogus yra besidžiaugiantis gyvenimu, 
optimistin÷s prigimties. Tvirtos pasaul÷žiūros. Teikia didelę reikšmę ritualams, paradams. Turi 
gerus sportinius duomenis. Atviri, nuoširdūs ir kilnūs. Blogiausiu atveju – savivaliavimas, id÷jinis 
ar ideologinis fanatizmas, akipl÷šiškumas, anarchiškumas. 

Marsas V būste – sportinis azartas, noras subordinuoti, malonumų troškimas. Griežti aukl÷jant. 
Gyvenimo malonumai gali užtemdyti tikrąją veiklą. Toks planetų išsid÷stymas padeda save 
realizuoti sporte, mene, ugdomojoje veikloje. Tačiau siekiant numatyto tikslo imama nekantrauti ir 
jei ankstyvoje vaikyst÷je nebuvo įskiepyta kantryb÷ – jos būtina nuolatos mokytis. 

Marsas valdo IX būstą – idealus, romantiškas įsimyl÷jimas, galbūt meil÷ užsieniečiui. Kūrybinis 
pripažinimas toli nuo namų. Vaikai pranoksta savo t÷vus. Blogiausiu atveju – suvedžiojimas 
meil÷je, partnerio idealizavimas, etikos nesilaikymas meil÷s santykiuose – pakrikas gyvenimas. 



 

JUPITERIS. Jūsų pasaul÷žiūra. 
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Jupiteris, kaip ir Merkurijus, susijęs su žmogaus protu, intelektu. Tačiau Merkurijaus žinios – tai 
faktai, įvairios smulkmenos, duomenis, informacija, o Jupiterio – tai supratingumas, išmon÷, 
miklumas, gudrumas. Jupiterio žinios apima ir pasaul÷žiūrą, filosofines koncepcijas, religines 
nuostatas. Jupiteris padeda suvokti esmę, suprasti id÷ją, tod÷l nuo seno yra laikomas mokslo 
užtar÷ju. 

 

Jupiteris Jautyje rodo norą kurti, išsilavinimo siekį. Žmon÷s sugeba teisingai naudoti savo 
materialinę gerovę ir protingai tvarkyti piniginius reikalus. Pasirengimas savitarpio pagalbai, 
visuomeninei propagandai, darbas kultūros labui. Jų manymu pasaulis egzistuoja tarpusavio ryšių 
d÷ka ir duodami kažką kitiems, patys atgal gauna tikrai nemažiau, tik kita išraiška. 

Didelį vaidmenį žmogaus gyvenime atlieka ryšys su gamta. Nesaikingas malonumų siekimas. Jie 
turi gerai išlavintą skonį kulinarijos srityje, m÷gsta rafinuotą ir rinktinį maistą. Šis planetų 
išsid÷stymas skatina dosnumą, o taip pat ir apdairumą panaudojant l÷šas. Svarbu, kad pasisekimai 
darbo srityje neužliūliuotų budrumo. Blogiausiu atveju – gali išsiugdyti pernelyg didelis poreikis 
įmantrumui, pernelyg išaukštinamos materialin÷s vertyb÷s. 

Jupiteris X būste – s÷km÷ profesin÷je srityje, laim÷ pasaulietiškame gyvenime. Pelnytas aplinkinių 
pripažinimas ir pagarba. 

Jupiteris valdo V būstą – karjeros šuolis atsitiktinumo d÷ka. Vaikai dažniausiai tęsia t÷vų prad÷tą 
veiklą ir yra nemaža tikimyb÷, jog taps įžymyb÷mis. Blogiausiu atveju – kūrybiniai pol÷kiai 
neranda būdo tapti įgyvendintiems. 



 

SATURNAS. Jūsų išmintis. 
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Jupiteris simbolizuoja išsilavinimą, akiračio pl÷timą, o Saturnas – apribojimus, slopinimus. 
Jupiteris siekia peržengti ribas, o Saturnas – tas ribas nustatyti, apibr÷žti. Jupiteris suteikia 
optimizmo, o Saturnas – pesimizmo ir slogumo. Saturnas savo pamokomis išlaiko žmogų Likimo 
kelyje, priverčia jį įsisavinti viską, d÷l ko jis gim÷ šioje žem÷je. Jis gali tapti ir nepakeičiamu 
pagalbininku, padedančiu susikaupti, gebančiu sukurti tvarką, sud÷liojančiu viską į lentyn÷les, 
suteikiančiu kantryb÷s, sistematiškumo, rimties, o taip pat ir ilgaamžiškumo. 

 

Saturnas Svarstykl÷se nurodo atkaklumą ir pastovumą santykiuose su partneriu, tačiau 
partneryst÷je gali save riboti. Toks žmogus labai vertina interesų bendrumą, ryšių patikrinimą. Šiam 
žmogui pasitik÷jimas – garb÷s reikalas. Paklusnumas įstatymams bei bendrai tvarkai. Galimi 
sunkumai šeimyniniame gyvenime, kurie išoriškai priimami labai ramiai, tačiau viduje palieka labai 
gilų p÷dsaką. Galima v÷lyva santuoka, bet su įtakingu asmeniu. 

Palankios galimyb÷s racionaliam, organizuotam bendradarbiavimui, kuris atneš akivaizdžios 
naudos. Blogiausiu atveju – aklas įstatymų laikymasis, pernelyg didelis garb÷s troškimas.  

Saturnas II būste – taupumas, materialiniai sunkumai, kurie gali peraugti į šykštumą ir gobšumą. 
Tokia planetų pad÷tis rodo, kad šis žmogus teikia didelę reikšmę materialin÷ms vertyb÷ms. 

Saturnas valdo VI būstą – žmogus kruopščiai dirba finansų ir nuosavyb÷s srityse. Pelnas priklauso 
nuo įd÷to triūso. Stipri sveikata, greitas j÷gų atgavimas po ligų. Planingas materialin÷s gerov÷s 
kūrimas. Blogiausiu atveju – mažai apmokamas darbas, ligos d÷l netinkamos mitybos bei fizinių 
j÷gų netausojimo. 

 



 

URANAS. Jūsų išskirtinumas. 
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XI būste 

 

Uranas – nušvitimo simbolis. Jis suteikia originalumo, norą maištauti prieš nusistov÷jusias 
normas ir tradicijas, skatina laisv÷s ir nepriklausomyb÷s siekį. Astrologinis būstas, kuriame 
įsikūręs Uranas, padeda susivokti kurioje gyvenimo srityje svarbu jaustis visiškai laisvu nuo 
sąlygų ir aplinkybių. 

 

Uranas V÷žyje rodo, jog žmogus yra išradingas, įžvalgus, remiasi intuicija. Tačiau intuicijos 
sugeb÷jimai – nepastovūs. Uranas rodo, jog tradicijos atlieka svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, 
tačiau tuo pačiu pats linkęs ardyti nusistov÷jusią tvarką, peržengti normas.  

Jie kuria naujas taisykles aukl÷jimo, meno, mokslo, technikos srityse. Taip pat ir santykiuose su 
kitais žmon÷mis ieško netradicinio bendravimo. Dažnai linkę į okultizmą. Tokie žmon÷s nepaiso 
hierarchijos t÷vų ir vaikų santykiuose. Blogiausiu atveju – sunkiai sekasi sugyventi su kitais 
žmon÷mis, gyvena vieniši. Dažnai palieka savo namus d÷l naujų vietų, tačiau turi galimybę sugrįžti. 

Uranas XI būste – socialin÷s reformos siekis, greitos ir netik÷tos permainos draugų rate, socialinio 
statuso pokyčiai. 

 

NEPTŪNAS. Jūsų intuicija. 
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III būste 

 

Neptūnas žadina ideologiją, religingumą, intuiciją, verčia dom÷tis antgamtiniais, nepažįstamais 
reiškiniais. Neptūnas rodo polinkį į idealizavimą, kuris turi teigiamos įtakos dvasiniam pasauliui, 
nes sukelia vidinį poreikį kurti. Vieni šį poreikį malšina rašydami eil÷raščius, kiti pasineria į 
meditaciją, tačiau treti įklimpsta į alkoholizmo ir narkomanijos liūną. 

 

Neptūnas Svarstykl÷se rodo galimą išorinių faktorių pervertinimą, dvasinį išsibalansavimą, kuris 
gali sukelti beveik maniakišką pusiausvyros siekį. Nestabilus požiūris į santuoką. Labiau 
orientuojasi į „nerašytus įstatymus“. 



 

Neptūnas III būste – nestabilūs santykiai su bendradarbiais, netvirti ryšiai su gimin÷mis. 
Instinktyviai trokštama keistis informacija, komunikuoti. 

Neptūnas valdo VII būstą – bendrų reikalų tur÷jimas su giminaičiu ar kaimynu. Atsitiktin÷s 
pažintys gali peraugti į dalykinius santykius. Blogiausiu atveju – giminių kišimasis į šeimyninius 
reikalus, apkalbos ir intrigos kaimynų, bendradarbių tarpe. 

Neptūnas valdo VIII būstą – žmogus sugebantis adaptuotis sud÷tingose situacijose, jį laiku 
pasiekia informacija apie gresiantį pavojų. Blogiausiu atveju – pavojai, kuriuos gali sukelti gimin÷s, 
nemalonumai trumpose kelion÷se. 

 

PLUTONAS. Jūsų įžvalgumas. 
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XII būste 

 

Plutonas apima tas gyvenimo ir asmenyb÷s sritis, kuriose kaupiasi galingiausia energija, d÷l 
kurios iškyla įvairiausi sunkumai; žmogus kažko netenka, tačiau atranda kažką naujo, nepatirto, 
iki šiol nežinomo. Plutonas turi įtakos sud÷tingiems, sunkiai kontroliuojamiems jausmams su kitais 
žmon÷mis. 

 

Plutonas Liūte rodo stiprų valdžios siekimą, tironiją, autoritarizmą. Taip pat galima energijos 
transformacija. Sunkiai kontroliuoja ambicijas. 

Plutonas XII būste – žmogui lemta nuolatos laikyti nesavanaudiškumo egzaminą. Vienatv÷. 
Linkęs nuodugniai analizuoti aplinkinių ydas ir trūkumus. Gali tapti lemtingų aplinkybių auka arba 
už padarytas klaidas susimok÷ti savo sveikata. Galimas pasąmoningas valdžios troškimas. Neigiama 
Plutono įtaka pašalinama suvokus ir įveikus pasąmon÷je slypintį valdžios siekimą, aplinkinio 
pasaulio baimę, priešiškumą supančiai aplinkai. Žmogus privalo išmokti dalintis nelaim÷mis ir 
vargais. Išnaikinus savyje neigiamus aspektus atsiranda galimyb÷ pažvelgti nuodugniau į 
žmogiškąją prigimtį, išmokstama subtiliai, nekritikuojant ir neįžeidžiant išspręsti sud÷tingiausius 
prieštaravimus. 

Plutonas valdo IV būstą – kūrybinio vientisumo siekis, uždaras gyvenimo būdas. Namai ir supanti 
aplinka neatlieka svarbaus vaidmens, asketizmas. Polinkis į okultizmą, jogą. Puiki intuicija, 
sugeb÷jimas atskleisti paslaptis. Blogiausiu atveju – nuolatin÷ izoliacija. Slaptos pinkl÷s, 
nepritapimas visuomen÷je. 

 



 

ASTROLOGINIAI BŪSTAI ZODIAKO ŽENKLUOSE 

Priešingai nei daugumoje bendrų horoskopų, Jūsų asmeniniame horoskope apžvelgiamas 
astrologinių būstų išsid÷stymas Zodiako ženkluose. Šis horoskopas vadinamas Žem÷s horoskopu ir 
yra naudojamas vykstančių žem÷je įvykių analizei. Parodo, kaip žmogus reaguoja į supančią 
aplinką, nusako žmogaus pad÷tį šiame pasaulyje. 

 

I būstas MERGELöJE (29°24') 

I būstas – Jūs pats. Pirmasis būstas nusako Jūsų požiūrį į savo gyvenimą, reakciją į supančią 
aplinką. Parodo asmeninį charakterį, vertybes, elgesio modelį, gyvenimiškąsias orientacijas. 
Simbolizuoja žmogaus kūną, išvaizdą. Rodo svarbius įvykius, kurie keičia nusistov÷jusią 
orientaciją, gyvenimo sąlygas, o taip pat ir fizinį kūną. 

 
Rodo, jog siekiama protingų, tvarkingų, apibr÷žtų santykių su aplinkiniais. Šiais žmon÷mis galima 
pasitik÷ti, nes jie neskrajoja padebesiais, situaciją vertina realistiškai. Jiems pavestas pareigas 
atlieka pedantiškai. Linkę į kandžią ir griežtą kritiką. Patys irgi moka priimti ir protingai reaguoti į 
jiems išsakomą kritiką. Į bet kokias savo pareigas ar veiklą žiūri labai atsakingai, nieko nedaro 
atmestinai. 
 

II būstas MERGELöJE (4°36') 

II būstas – viskas kas Jūsų. Susijęs su materialin÷mis vertyb÷mis ir finansais. Parodo didžiausius 
troškimus, paveldimumą, socialinę aplinką, finansinę būklę, galimybę uždirbti ir leisti pinigus. 
Apibūdina tai, ką Jūs turite: gyvenimo sąlygas, turtus, pinigus, netgi gyvybiškų j÷gų atsargas. 
Įvykiai susiję su pinigų gavimu, jų išleidimu, uždarbiu, pirkiniais. 

 
Rodo, kad pinigai uždirbami organizacijose, susivienijimuose. Finansin÷se srityse atsiskleidžia 
smulkmeniškumas. Piniginiuose reikaluose dažnai dalyvauja draugai. 
 

III būstas SVARSTYKLöSE (9°48') 

III būstas – artimiausia aplinka. Broliai ir seserys, bendradarbiai (tačiau ne viršininkai ir ne 
pavaldiniai, o užimantys lygiateises ar panašias pareigas), kaimynai. Taip pat atspindi 
intelektualines galimybes, savęs suvokimą ir savo likimo kūrimą socialiniame lygmenyje. 
Racionalus protas, gera atmintis ir polinkis į mokslą. Nusako kaip priimamas supantis pasaulis. 

 
Planų ir id÷jų išd÷stymui reikalingas kompanionas. Draugiškai ir mielai bendrauja su gimin÷mis, 
kaimynais ir bendradarbiais. Minčių išreiškimui labai svarbi subtili ir grakšti forma. Išsiruošę į 
kelionę, kad ir į netolimą, tikisi maksimalaus komforto.  



 

IV būstas SKORPIONE (15°0') 

IV būstas – Jūsų šaknys. Rodo gyvenimo sąlygas, kurias patys sau sukūr÷te ir kurias galite keisti. 
Tai Jūsų būstas, vieta kur kaupiame daiktus. Simbolizuoja emocionalumą, vidinį pasaulį. Parodo 
santykius su t÷vais. Dažniausiai vieną iš t÷vų vaizduoja IV būstas, o kitą – X. IV būsto vienas iš 
t÷vų yra tas žmogus, su kuriuo vaikas yra emociškai artimesnis, su juo praleidžia daugiau laiko, 
kuris labiau juo rūpinasi kasdieniniame gyvenime. 

 
Toks žmogus sunkiai įsileidžia pašalinius į savo namus. Šeimynin÷je aplinkoje gali būti niurzgus, 
bet niekada nekliudys aktyviam šeimos narių gyvenimo būdui. Šiam žmogui reikalinga sava erdv÷, į 
kurią niekas netur÷tų teis÷s kištis. 

 

V būstas ŠAULYJE (9°48') 

V būstas – Jūsų kūrybiškumas. Parodo žmogaus saviraišką. Jo santykius su vaikais apibūdina 
požiūris į juos kaip į dvasinį ir fizinį gimin÷s tęstinumą. Tai sfera, kurioje žmogus gali atskleisti 
savo talentus; polinkis į meną. Yra emociškai prieraišūs. Požiūris į riziką ir išlaidavimą. M÷gsta 
spontaniškumą, azartą, pramogas. Domisi žaidimais, teatru, sportu – jei tai teikia malonumą, 
tačiau ne d÷l pinigų ar karjeros. Įvykiai susiję su meile, vaikų gimimu. 

 
Toks žmogus linkęs lepinti mylimą žmogų, vaikus. Šiek tiek išlaidus ir labai temperamentingas. 
Savo kūrybinį potencialą gali puikiai realizuoti sporte, moksle, visuomenin÷je veikloje, kelion÷se. 
Savo santykius su aplinkiniais linkęs pernelyg dramatizuoti. 

 

VI būstas OŽIARAGYJE (4°36') 

VI būstas – Jūsų funkcionavimas. Nusako žmogaus sveikatos būklę, jo veiklos sferas, santykius su 
viršininkais ir pavaldiniais. Apsirengimo stilius ir manieros. Pragyvenimo l÷šos. Praktiniai 
įgūdžiai, sugeb÷jimai. Sugeba dirbti ir fizinį ir protinį darbą. Organizmo funkcionalumas, ligos. 
Nusako tinkamiausią veiklos sferą. Įvykiai: darbas, jo keitimas, ligos, gydymas, santykiai su 
pavaldiniais. 

 
Tokio žmogaus veikla visada siejama su ambicingais ketinimais ir troškimais. Darbin÷je veikloje 
veikia organizuotai. Geras vadovas. Reik÷tų pasaugoti sveikatą, ypač vengti kaulų sistemos 
pažeidimų. Sveikatai gali kilti gr÷sm÷ d÷l netinkamos mitybos, nes toks žmogus neskiria daug 
d÷mesio savo racionui. 

 



 

VII būstas ŽUVYSE (29°24') 

VII būstas – Jūsų partneris. Nusako partneryst÷s tipą santuokoje ir darbe, charakterizuoja 
aplinkinių reakciją į Jus. Taip pat parodo požiūrį į įstatymus, sand÷rius, visuomeninę veiklą. Rodo 
Jums lygiateisius žmones su kuriais turite asmeninių santykių. Tai gali būti dalykiniai santykiai 
(sutartys) arba asmeniniai (taip pat ir santuoka). VII būstas visada susijęs su derybomis, gali būti 
ir žodin÷s. VII būstas – Jūsų prisistatymas išoriniam pasauliui, nuo kurio priklauso Jūsų 
populiarumas visuomen÷je. Įvykiai: santuoka, partneryst÷, sutartys, derybos, o taip pat – kova su 
viešais priešais ir konkurentais. 

 
Toks žmogus siekia partneryst÷s ir santuokinių ryšių pagalba atrasti sau naują pasaulį, trokšta 
užkariauti ir valdyti. Sugeba labai tiksliai ir laiku įvertinti situaciją, tačiau ne visada taktiškai į ją 
reaguoja. Didelę reikšmę skiria asmenin÷ms simpatijoms ir antipatijoms. Vykdydami dalykinius 
susitarimus būna labai reiklūs kitiems, tačiau ne patys sau. Stengiasi išvengti tiesiogin÷s 
atsakomyb÷s. Sunkiai susitvarko su aplinkos daromu spaudimu. 

 

VIII būstas ŽUVYSE (4°36') 

VIII būstas – ribų peržengimas. Rodo kaip žmogus sugeba išsivaduoti iš savivaržos. Parodo ką 
žmogus turi pereiti, kad prapl÷stų savo suvokimą. Rizika. ömimasis rizikingų ar uždraustų 
veiksmų. VIII būstas taip pat reiškia partnerio energiją, energijos apsikeitimus. Dviejų partnerių 
energijos apsikeitimas sekso metu. Susikirtimas įvairių ribų, negrįžtamas per÷jimas į naują 
būseną. Požiūris į paskolines l÷šas, draudimą, paveld÷jimą.  

 
Rodo pavojus, susijusius su paskolin÷mis l÷šomis, nuskurdimo gr÷sm÷ d÷l nekontroliuojamo skolų 
augimo. Problemos d÷l paveld÷jimo. Taip pat skausmingas mirtingumo suvokimas. 

 

IX būstas AVINE (9°48') 

IX būstas – Tolumos siekis. Siejamas su abstrakčiu mąstymu, intuicija, išsimokslinimu, žinojimu, 
pažinimu, filosofija, pasaul÷žiūra. Akiračio pl÷timas. Tolimos kelion÷s. Kitų kultūrų žmonių 
pažinimas. Ideologija, religija, mokymas. Įvykiai: tolimos kelion÷s, aukštasis išsimokslinimas, 
pažintis su užsieniečiais bei kitomis kultūromis. 

 
Intuityvus amžinyb÷s suvokimas. Idealistas iš prigimties. Nem÷gsta daromo spaudimo 
pasaul÷žiūros ir religijos srityse. Pirmenybę teikia neįprastiems, nestandartiniams mokymams. 
Aplinkiniams gali atrodyti, jog įžūliai nepaiso visuomeninių vertybių.  

 



 

X būstas JAUTYJE (15°0') 

X būstas – Jūsų tikslas. Aukštybių siekis. Rodo kokie yra žmogaus tikslai, pašaukimas, misija. 
Nusako santykius su viršininkais ir darbdaviais. Apibūdina karjerą, s÷kmę. X būstas – tai taip pat 
ir santykiai su vienu iš t÷vų (žr. IV būstą). 

 
Tokio žmogaus tikslas – stabilus, saugus ir aprūpintas gyvenimas. Užsibr÷žto tikslo jis sieks savo 
triūsu – jis moka dirbti, tačiau nesvetimas ir linksmybių, malonumų bei ramyb÷s troškimas. 

 

XI būstas DVYNIUOSE (9°48') 

XI būstas – Jūsų draugai. Draugų ir idealų būstas. Didelių ir ambicingų id÷jų ir planų įkūnijimas. 
Kolektyvinis kūrybiškumas, bendravimas su bendraminčiais, savas žmonių ratas. Idealūs planai, 
svajon÷s ir jų įgyvendinimas. Išsilaisvinimas iš tvirtų ir formalių grupių. Įvykiai: veikimas kartu su 
draugais, planų įgyvendinimas, kolektyviniai darbai. 

 
Inteligentiškumas, išsimokslinimas ir laisvumas – pagrindiniai kriterijai renkantis draugus. 
Draugyst÷je ir id÷jose vertinamas sąmojingumas ir įvairov÷. Pats m÷gsta kurti nerealius planus, 
tačiau draugai, turintys plačius ryšius, padeda juos įgyvendinti. 

 

XII būstas VöŽYJE (4°36') 

XII būstas – Jūsų kal÷jimas. Tai susiję su praradimais, ištr÷mimais, įkalinimu. Simbolizuoja 
vienatvę, atitolimo jausmą, užsisklendimą savyje. Kova prieš apribojimus bei suvaržymus. 
Atskleidžiami charakterio trūkumai, matome kurias savybes reik÷tų tobulinti savarankiškai. Tam 
gali pad÷ti malda, meditacija, savianaliz÷. 

 
Namai šiam žmogui yra vienumos vieta, kur galima susikaupti, įsiklausyti į savo mintis. Labai 
pažeidžiami d÷l emocinio prisirišimo, tačiau tai išgyvena giliai savyje, o tai kenkia jų sveikatai. 
Reikia asmeninę nepriklausomybę paaukoti šeimyniniam labui, suvokti tradicijų reikšmingumą ir 
suprasti savo ištakas. 


