Keltski horoskop
(kaj pravijo o nas drevesa)
Za Kelte so bili gozdovi svetišča, v katerih so opravljali obrede čaščenja. Verjeli so v posmrtno življenje in
se pogovarjali z drevesi, v katerih so videli skrivnostno prisotnost bogov in utelešenje človeških značajev.
V horoskopu jih je 21, vsako pa ustreza določenemu tipu človeka. Izhodišče za določitev je datum rojstva.
Drevesa so razvrščena skozi vse leto po devetdnevnih »tednih«, zato se večinoma pojavijo dvakrat. Izjeme
so hrast in oljka za pomladno in jesensko enakonočje, breza in bukev za poletni in zimski solsticij (točke
sončevega obrata) in topol, ki se pojavi trikrat. Starodavni števili 3 in 7, ki se skrivata v skupnem številu
dreves, ponazarjata drevesno in človeško strukturo.
CIPRESA (zvestoba)
25. januar – 3. februar, 26. julij – 4. avgust
Ljudje ciprese so pogosto visoke in trdne postave, že na prvi pogled privlačni in komunikativni. Ljubijo
naravo in mir, brez družbe pa tudi ne bi znali živeti. V medsebojnih odnosih so stanovitni, humani, zvesti
in topli. Že ob bežnem stiku z ljudmi se lahko brez težav zapletejo v odkritosrčni pogovor, zato imajo
veliko prijateljev. Če so prijateljski odnosi zanje preveč obvezujoči, ne vztrajajo za vsako ceno, da bi ga
ohranili. Tudi v ljubezni je precej podobno, kjer so sicer zanesljivi, širokosrčni in darežljivi, a preveč
samovoljni. Njihovo poklicno področje je zelo široko, saj se ne branijo nobenega dela, odlikujeta jih
zvedavost in polni so novih idej. Najbolj se izkažejo na vodilnih položajih, saj so nase zelo ponosni, in se
trudijo, da bi ohranili svobodo in neodvisnost. Občutljivi organi in deli telesa: živčevje, krvni obtok,
možgani, jetra, želodec.
JAVOR (samovoljnost)
11. – 20. april, 14. – 23. oktober
Navzven so to zelo impulzivni in siloviti ljudje, v svoji notranjosti pa polni skrivnosti, nezaupljivi in
zapleteni. Odločni in inteligentni kot so, povsod hočejo biti prvi. Radi imajo spremembe in nova znanstva,
zanima jih vse, kar je skrivnostno. Tudi fantazija in radovednost jim nista tuji. Ljubijo vse, kar je lepega,
zato tudi v medsebojnih odnosih stremijo k harmoniji. Pri delu so bolj pasivni, vsaj tistim večjim naporom
se raje izognejo. Polni so idej, a premalo potrpežljivi, da bi jih uresničili, ko pa jim kaj ne uspe, postanejo
nemirni ali celo napadalni. Besedo, ki jo dajo, znajo držati, če tudi se žrtvujejo za tuje ideale. V ljubezni so
iskreni in vročekrvni, pa tudi občutljivi in izbirčni. Tako hitro, kot se zaljubijo, se lahko tudi ohladijo.
Občutljivi organi in deli telesa: glava, zobje, mišice, srce, krvni obtok, spolni organi, ledvice, koža.
OLJKA (modrost)
23. september (jesensko enakonočje)
Ljudje oljke so umirjene in preudarne narave, vedrega značaja, družabni in vljudni, do ljudi tolerantni,
pravični in prijazni. V medsebojnih odnosih se znajo prilagoditi, a tudi tehtati, kaj bo za njih najboljše. Radi
se dokazujejo, to pa storijo zelo prefinjeno in elegantno. V težavah se lahko vedno zanesemo nanje, če pa
se počutijo izkoriščane, postanejo nesramni. Nad težkim in umazanim delom niso navdušeni, bolj so jim
všeč zaprti, svetli in prijetni prostori. Če jih delo zanima, so polni energije in ambicij. Brez sonca ne bi znali
živeti, takšen je tudi njihov dom, poln harmonije, miru in sreče. V ljubezni so tolerantni, partnerja
razumejo in mu marsikaj oprostijo. Tudi sami kritiko težko prenašajo. Občutljivi organi in deli telesa:
ledvice, mehur, jetra, koža, glava, ušesa.

CEDRA (ponos)
9. – 18. februar, 14. – 23. avgust
To so inteligentni ljudje, močne volje in sodobnih pogledov. Če jih okolje pritegne, se mu znajo odlično
prilagajati, postanejo pa hitro nervozni, samovoljni, porogljivi ali celo neobzirni, če niso v središču
pozornosti. Privlači jih vse, kar je drugačno, zato se lahko hitro zapletejo v kakšne nevšečnosti, iz katerih
pa se znajo tudi spretno izvleči. So samozavestni, ponosni in ambiciozni. Ker so nagnjeni k izčrpanosti, raje
opravljajo delo, kjer lahko vodijo in odločajo, iščejo nove izzive in potrditev okolice. V ljubezni so nežni in
pozorni, v družinskem življenju pa skrbni, v kolikor se sploh za zakon odločijo. Ponavadi raje živijo v izven
zakonski skupnosti, saj jim občutek neodvisnosti veliko pomeni. Občutljivi organi in deli telesa: živčevje,
možgani, krvni obtok, noge, sklepi.
BOR (prefinjenost)
19. – 28. februar, 24. avgust – 2. september
Ljudje bora ne prenesejo kritike in ne priznajo poraza, za svoje cilje se borijo pogumno in brezobzirno.
Čeprav imajo radi dobro družbo, so do ljudi zadržani in nezaupljivi. Spremlja jih strah pred neznanim, zato
se raje potegnejo vase in ždijo na varnem. Pri delu so zanesljivi in marljivi, včasih kar nekoliko preveč
zagnani, s tem pa za okolico moteči. Ljudje jih namreč vidijo kot povzpetnike, ki so usmerjeno le
materialno. Tega se zavedajo, a se ne dajo motiti. Življenje si naredijo po svoje prijetno in pred realnostjo
raje zbežijo. Dogajanje okoli sebe budno spremljajo in analizirajo, za stvar ali ljubezen se hitro zagrejejo,
pa tudi hitro ohladijo. Ko se resnično zaljubijo, je to ljubezen za vedno. Občutljivi organi in deli telesa:
glava, noge, ledvice, koža, želodec, črevesje.
JABLANA (emocionalnost)
23. december – 1. januar, 25. junij – 4. julij
Jablana je prispodoba ljubezni in življenjske moči, zato so tudi ljudje tega drevesa nežni in topli, za
ljubezen pa dobesedno rojeni. Do ljudi so dobrodušni in radodarni, a se ne pustijo izkoriščati. Na okolico
so kar nekoliko preveč dovzetni, saj vsako besedo ali dejanje hitro zamerijo. Pri delu so pridni in marljivi,
ne pa ambiciozni. Imajo pa veliko drugih sposobnosti, s katerimi se ne hvalijo radi. Bolj živijo za danes, kot
za jutri, zato se lahko hitro spozabijo in zabredejo v finančne težave. Varnost v ljubezni jim veliko pomeni.
Tudi v najtežjih trenutkih znajo poskrbeti za partnerja ali prevzeti iniciativo za romantiko v razmerju. Zelo
hitro pa zbežijo, če čustev tudi sami niso deležni. Občutljivi organi in deli telesa: želodec, jetra, rodila,
mehur, limfni sistem.
SMREKA (skrivnostnost)
2. – 11. januar, 5. – 14. julij
Smreke so uravnoteženi ljudje, ki težijo k popolnosti. Ljubijo samoto in težko jih je razumeti, saj se tudi
sredi največje družbe počutijo osamljeni. Odgovornosti se ne izogibajo in se znajo obvladati, o svojih
težavah pa ne razpravljajo. Tudi, ko bi morali povedati, kako se počutijo, onemijo, zato delujejo hladni in
dolgočasni. Bolj sproščeni so na poklicnem področju, kjer delo, ki ga opravljajo, jemljejo resno in
odgovorno. So zanesljivi, celo življenje se učijo in stremijo k napredku, zato so med sodelavci cenjeni in
spoštovani. V ljubezni imajo malo čustvenih zvez, a tiste, ki so, so trajne. Če se zveza prekine, je ne
pozabijo. Živijo v spominih in bi se najraje vrnili, če bi si le upali. Občutljivi organi in deli telesa: noge,
kosti, sklepi, ledvice, želodec, koža, limfni sistem.

BREZA (prijaznost)
24. junij (poletni solsticij)
Ljudje breze so videti nekoliko odmaknjeni od zunanjega sveta in sentimentalni. V družbi so sramežljivi,
zadržani in sumničavi, in raje molčijo, kot da bi se čustveno odzvali. Res se najbolje počutijo v domačem
okolju, kjer ljubeče skrbijo za svoje domače, ljudem pa se zaradi pomanjkanja življenjske vedrine zdijo
togi. So pripadniki dobre vzgoje, nezahtevni in neprepirljivi, a zelo tankočutni in hitro menjajo
razpoloženje. Običajno delajo v prijetnih okoljih, kjer si lahko zagotovijo določeno mero udobja. Poklicne
ambicije jim niso pomembne, čeprav so po naravi marljivi in ustvarjalni. V ljubezni se težko odprejo, a za
dom in družijo pridno skrbijo. Občutljivi organi in deli telesa: želodec, jetra, mehur, hrbtenica.
JESEN (ambicioznost)
25. maj – 3. junij, 22. november – 1. december
To so ljudje intuicije in intelekta, ki skušajo brezkompromisno doseči zastavljene cilje. Pod svojo krhko
zunanjostjo premorejo trdno voljo, zato so uspešni in bolj malo jih zanima, kaj mislijo drugi, če so površni.
Čeprav dobro vedo, kaj druge prizadene in na kaj morajo paziti, zahtevajo svoje udobje in se radi igrajo z
usodo. Kljub vsemu se zdijo ljudem privlačni, saj so po svoji naravi živahni in se znajo razvedriti. V vsaki
situaciji se znajdejo, za delo se hitro navdušijo, a se ga tudi hitro naveličajo. Včasih so premalo vztrajni,
včasih jih prehitro potegne v nova zanimanja, najraje pa se ukvarjajo z več stvarmi hkrati. V ljubezni so
zvesti, a preveč sebični, zato se svojim partnerjem zdijo bolj površinski in hladni. Občutljivi organi in deli
telesa: živčni sistem, možgani, vrat, roke, noge, roke, dihala, jetra.
JEREBIKA (egocentričnost)
1. – 10. april, 4. – 13. oktober
Čeprav so ljudje jerebike nežne zunanjosti, so precej žilavi in znajo prenesti najhujše udarce usode.
Skromnosti jim res manjka, do ljudi se obnašajo nekoliko vzvišeno, nepotrpežljivo in precej direktno, v
medsebojnih odnosih pa so občutljivi. Ljubijo eleganco in se kažejo v najlepši luči, polni so zanosa in
energije, vročekrvni in spontani. Čeprav so zelo odločni, niso ambiciozni, a če se morajo dokazati, nimajo
prave mere in postanejo za okolico neprijetni. Všeč jim je tiho družinsko življenje, v ljubezni se razdajajo, a
tudi sami veliko zahtevajo. Če so odnosi s partnerjem preveč površni, postanejo lahkomiselni in neresni, in
se zlahka pustijo zapeljati. Občutljivi organi in deli telesa: glava, mišice, jetra, ledvice, mehur, spolovila,
krvni obtok.
TOPOL (pesimizem)
4. – 8. februar, 1. – 13. maj, 5. – 13. avgust
Ljudje topola so komunikativni, prijazni in družabni, a preveč konservativni, zato so najsrečnejši doma.
Radi dramatizirajo in kritizirajo, v vsem vidijo samo najslabše, že ob najmanjših problemih obupajo in se
grizejo za vsako malenkost, zato potrebujejo prijazno in vzpodbudno okolje. Pri delu so vztrajni, natančni
in praktični, z zdravim pogledom na materialne vrednote. Najbolj se izkažejo kot dobri organizatorji, saj
jim občudovanje godi in jih vzpodbuja, res pa je tudi, da za svojo prihodnost in prihodnost svojih
podrejenih, znajo poskrbeti. Tveganja in hitrosti ne marajo, pa tudi ne zaljubijo se hitro. A ko jim srce
zaigra, so romantični, zvesti in skoraj popolni. Občutljivi organi in deli telesa: glava, živčevje, srce, noge,
mehur, jajčniki, ledvice.

LESKA (izjemnost)
22. – 31. marec, 24. september – 3. oktober
Leska je prispodoba za greh in čarovništvo, zato so tudi ljudje tega drevesa zelo nenavadni, magični in
senzibilni. Radi bežijo od realnosti, pri tem pa nehote vplivajo na svoje okolje. Hitro se učijo in vse
razumejo, tako da se človeku zdi, da mu berejo misli. Ljudem radi pomagajo, so sočutni in vljudni,
razumejo njihove težave in sklepajo kompromise. To razpoloženje pa se lahko hitro spremeni, če jih kaj
prizadene. Nagnjeni so k pretiravanju, tako v zamislih, kot v svojih aktivnostih. Pri delu jim manjka rutine,
premalo so natančni in neučakani. V ljubezni so vročekrvni, a nestanovitni in spogledljivi, zato potrebujejo
dobrodušnega, a odločnega partnerja. Občutljivi organi in deli telesa: glava, krvni obtok, črevesje, jetra,
spolni organi, koža.
VRBA (pesimizem)
1. – 10 marec, 3. – 12. september
Vrbe so zelo privlačni, romantični in duhoviti ljudje, a zelo zasanjani, čustveni in ranljivi, včasih celo plašni
in obotavljivi. Do ljudi so sočutni in uvidevni, potrpežljivo jim pomagajo, a vse prevečkrat postanejo žrtev
tistih, ki jih hočejo izkoristiti. Laž in pretvarjanje tudi njim nista tuji, ko je treba zbežati pred
odgovornostjo. Če pa se za nekaj odločijo, se lahko hitro postavijo na trdna tla in to mirno dosežejo.
Odgovornost jih dolgočasi, zato jih redko najdemo na vodilnih mestih. V podrejenem položaju pa so
vztrajni, vestni in natančni, včasih celo preveč pedantni. V ljubezni so usmerjeni vase, spogledljivi in
nestalni, od partnerja pa pričakujejo, da bo razumel vse njihove neizrečene misli in skrite želje. Občutljivi
organi in deli telesa: noge, pljuča, mehur, živčni sistem, želodec, jetra, zobje.
GABER (hladnost)
4. – 13. junij, 2. – 11. december
Ljudje gabra so ponosni, inteligentni, odgovorni, komunikativni in težijo k popolnosti. Rutina in vsakdanja
povprečnost jih ne privlačita, zato se radi gibljejo v dobri družbi, nenehno iščejo nove stike in težijo k
priznanju. Toplina in izkazovanje čustev sta jim tuji, zato se okolici zdijo oholi. Tudi notranjost drugih ljudi
jih bolj malo zanima, čeprav imajo dobro razvit občutek za presojo človeka. Kariera jim veliko pomeni in
so zanjo pripravljeni vse narediti. Mnogostranski kot so, so pripravljeni na nove izzive in vedno navdušeni
nad novimi projekti. V ljubezni so neodločni, nestanovitni, omahljivi in muhasti. Občutljivi organi in deli
telesa: koža, roke, vrat, sklepi, pljuča, živčni sistem, oči.
BUKEV (pogum)
22. december (zimski solsticij)
Bukev je trdno in odporno drevo, zato tudi ljudje tega drevesa za svoje telo dobro skrbijo in so zelo
vzdržljivi. So ambiciozni, polni novih zamisli in idej, ki jih uspešno uresničijo. Delu so predani, natančni in
temeljiti, in nikoli ne tvegajo. So dobri organizatorji, disciplinirani in strogi do sebe, pa tudi do drugih.
Stremijo k priznanju in ne prenesejo, da ne bi imeli vsega, kar si želijo. Povsod so previdni, tako v
prijateljstvu, kot tudi v ljubezni. Zaradi svoje trdnosti izbirajo sebi primerne in zanesljive partnerje, vezo
pa gradijo počasi, korak za korakom. Občutljivi organi in deli telesa: kosti, koža, glava, ušesa, hrbtenica,
ledvice.

OREH (strast)
21. – 30. april, 24. oktober – 12. november
Ti ljudje so za okolico zelo privlačni, a težko razumljivi, saj neprestano nihajo med razpoloženji in čustvi.
Zdaj ljubeči, pozorni, prijateljski in velikodušni, kar naenkrat postanejo nezaupljivi, trmoglavi, agresivni
ali celo uničevalni. Če so izpostavljeni pritiskom, ne sklepajo kompromisov, saj ne prenesejo avtoritete.
Sicer pa so praktični in raziskovalni, in si zaupajo, zato življenje z njimi ni nikoli dolgočasno. Pri delu so
zanesljivi in spretni, do nadrejenih poslušni, do sodelavcev prijazni in humani. Spoštujejo svojo in tujo
lastnino in se bojijo, da bi padli v dolgove. Če se v ljubezni počutijo varno, so zvesti in predani. Občutljivi
organi in deli telesa: mehur, jajčniki, koža, vrat, žleza ščitnica.
BREST (dobrohotnost)
12. – 24. januar, 15. – 25. julij
To so ljudje prijetnega videza, umirjeni in v sebi zadovoljni. Ne marajo zapletov in se ne spuščajo v
nevarnosti, tudi za sklepanje prijateljstva potrebujejo trdno oporo. Če jih življenje neprijetno preseneti, ne
reagirajo, ampak se le razočarano umaknejo. Težko se odločajo, tako da se zdijo neodgovorni, a so do sebe
in drugih pošteni, celo preveč premišljeni, občutljivi in hitro užaljeni. O delu ves čas razmišljajo in so mu
predani, zato jim podrejeni zaupajo. Brez občutka pripadnosti in povezanosti ne znajo živeti, o čustvih se
radi pogovarjajo, svojih pa ne znajo izraziti. V ljubezni so prej nežni in prikupni, kot strastni. Radi se
spogledujejo, a se tega sploh ne zavedajo, zato se partner velikokrat počuti izigranega. Občutljivi organi in
deli telesa: glava, kosti, noge, roke, koža, ledvice, hrbtenica.
KOSTANJ (pravičnost)
15. – 24. maj, 12. – 21. november
Ljudje kostanja so trdnega telesnega in duševnega zdravja, nepremakljivi in neukrotljivi moralisti. V
neprestani borbi za svobodo in pravičnost jih razburi vsaka krivica. Nanje reagirajo burno, kljubujejo in v
prepirih dobesedno uživajo, napake pa težko odpustijo. Nenehno godrnjajo, zato je treba z njimi ravnati
zelo potrpežljivo in obzirno. Imajo močno voljo in se lotijo vsakega dela. K cilju stremijo tako dolgo, dokler
ga ne dosežejo in dodelajo do najmanjše podrobnosti. Pri delu so zanesljivi, spretni in metodični. Svoje
potlačene želje v ljubezni neradi priznajo, čustva težko izrazijo, če pa se že resno zaljubijo, so ljubosumni,
zahtevni in posestniški. Občutljivi organi in deli telesa: vrat, mehur, jajčniki, spolovila, mehur, ledvice.
HRAST (junaštvo)
21. marec (pomladansko enakonočje)
Hrast je simbol zmage in junaštva, ljudje tega drevesa pa polni energije, močni in trdnega zdravja. Radi so
v središču pozornosti, tudi po nepotrebnem rinejo v težave in nobene nevarnosti se ne ustrašijo. A niso
tako pogumni, kot je videti. So le večni bojevniki, trmasti in preveč direktni. Ambiciozni in drzni kot so,
imajo jasno zastavljene cilje, ki jih hočejo čim prej doseči. Čeprav so pri delu vestni, so premalo natančni in
temeljiti, da bi prišli zadevi do dna. V ljubezni so nestanovitni, hladni in nezvesti, lahko pa se hitro ujamejo
v nepremišljeno partnerstvo. Z leti se počasi umirijo. Občutljivi organi in deli telesa: krvni obtok, srce,
spolni organi, mišice, glava, ušesa.

LIPA (prijateljstvo)
11. – 20. marec, 13. – 22. september
Ljudje lipe so mladostnega in očarljivega videza, ki se znajo prilagajati. Radi sanjarijo in bežijo od
realnosti, potem pa se jezijo in pritožujejo, da jim usoda ni naklonjena V družbi delujejo negotovo,
obotavljivo in preveč umirjeno, a le malo je potrebno, da se razigrajo. Svoje cilje težko uresničijo in so
nezanesljivi, drugim pa radi pomagajo in jim služijo. S kritiko se težko sprijaznijo, saj se sami sebi zdijo
popolni. Zato najraje delajo v okolju, kjer niso opazni, in če že gre kaj narobe, jim to ne more vzeti poguma.
Do partnerja niso zahtevni in se tudi ne zaljubijo hitro. Bolj stremijo k neobvezujoči in platonski ljubezni.
A ko ogenj ljubezni zagori, so vdani in in ljubeči partnerji. Občutljivi organi in deli telesa: pljuča, mehur,
limfni sistem, žleze, črevesje, želodec, jetra, noge.
FIGOVEC (občutljivost)
14. – 23. junij, 12. – 21. december
To so bistri in prilagodljivi ljudje, a labilnega značaja. Njihova narava je polna predsodkov. Do ljudi so
ljubeznivi in vljudni, vedno pripravljeni pomagati in velikodušni, po drugi strani pa neodgovorni in
prebrisani, a se zdi, da jim slednjega nihče ne zameri. Čeprav razmišljajo logično in so delovni, so preveč
trmoglavi in omahljivi, da bi v poklicu uspeli, neuspehe pa kljub vsemu težko prenašajo. Potrebujejo veliko
topline in ne prenesejo ugovorov, zato so tudi kot ljubimci precej muhasti. Ljubo jim je mirno in lagodno
življenje, kjer v okrilju toplega doma in družine, vedno nekaj počnejo. A šele takrat, ko se dokončno
ustalijo. Občutljivi organi in deli telesa: živčni sistem, možgani, roke, noge, sklepi, dihala.

