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Kosmograma ar horoskopas? 

• Jeigu žmogaus gimimo laikas nežinomas tiksliai, 

sudaroma Kosmograma, o jeigu žinomas tiksliai – 

Horoskopas.  

 

• Ir kosmogramoje, ir horoskope nagrinėjama 10-ties 

planetų (Saulės, Mėnulio, Merkurijaus, Veneros, Marso, 

Jupiterio, Saturno, Urano, Neptūno ir Plutono) bei fiktyvių 

taškų (Kylančio ir krintančio mėnulio mazgų, juodojo ir 

baltojo mėnulių bei kt.) padėtis 12-oje zodiako ženklų.  
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Kosmograma ar horoskopas? 

• Kosmogramoje visų planetų padėtys zodiako ženkluose 

išlieka nepakitusios visos paros atžvilgiu, išskyrus Mėnulį 

- jo padėtis gali pasikeisti ir pereiti iš vieno zodiako ženklo 

į kitą, todėl Mėnulio nagrinėjimas kosmogramoje 

reikalauja papildomo dėmesio.  

 

• Horoskopas sudalijamas į 12-a astrologinių būstų ir 

papildomai nagrinėjama visų planetų bei fiktyvių taškų 

padėtis šiuose būstuose. Taip pat labai svarbu, į kokį 

zodiako ženklą patenka kiekvieno būsto kuspidas (būsto 

pradžios linija).  Visa ši informacija negalima sudarant 

kosmogramą. 
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Kosmograma ar horoskopas? 

• Kosmograma nusako žmogaus astropsichologinį portretą, 

remiantis planetų bei fiktyvių taškų padėtimi zodiako 

ženkluose. Pagal kosmogramą galima nusakyti žmogaus 

būdo bruožus, išskirti jo požiūrį į daugelį gyvenimo sričių - 

tėvus, namus, pinigus, meilę ir t.t., tačiau negalima 

nusakyti individualios įvykių eigos. 

 

• Horoskopas nusako ne tik astropsichologinį portretą, bet ir 

žmogaus likimą bei individualią įvykių eigą kiekvienoje 

gyvenimo sferoje – meilėje, partnerystėje, karjeroje, 

darbe, finansuose ir t.t. Ši informacija nusakoma 

nagrinėjant 12-ka horoskopo būstų bei planetas juose. 
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Nagrinėjamos 10- 

ties planetų padėtys 

12-koje zodiako 

ženklų bei aspektai 

(kampai) tarp 

planetų. 
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Nagrinėjama 10- ties 

planetų padėtys 12-

koje zodiako ženklų 

bei aspektai (kampai) 

tarp planetų, taip pat 

planetų padėtys 12-

koje horoskopo būstų 

bei kiekvieno būsto 

kuspido padėtys 12-

koje zodiako ženklų. 

VI horoskopo 

būsto kuspidas 
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Kitos temos 
 

• Apie astropsichologinio žmogaus portreto nusakymą 

sudarant kosmogramą skaitykite kitoje temoje. 

 

 

• Apie horoskopo būstus skaitykite kitoje temoje. 

 

 
Nuoširdžiausi linkėjimai visiems besidomintiems astrologija! 
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