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                TABELA ZA UMETNOST DAROVANJA 
TR 05100-8012340138 (A banka) – z ustreznim sklicem 

 

Ime in priimek: XY 

Rojstni podatki z uro in mestom rojstva: ponedeljek, 23. september 19xx, ob xx:yy, Novo mesto, Slovenija 
 

PLANET/GRAHA 
DAN  

NAČELO 
OBDOBJE  

Vpliv 
na 

področje 

 
Priporočljivo 

Tekoči račun 
Društva Umetnost darovanja 

z ustreznim sklicem 

 
Merkur/Budh 

* 
SREDA 

* 
Intelekt, govor, 
komunikacija, 
diplomacija, 

prijatelji, trgovina 
* 

27.6.2010  
do  

26.11.2011 
 

 
 
 

Osebnosti, identiteta, fizično 
telo, dom, samozavest, 
preobrazbe, okultno, 
duhovna znanja 

 
Ob sredah je dobro pomagati otrokom in mladini, 

širiti znanje o prefinjeni percepciji – soulnet, 
dobro se je ukvarjati s pisanjem, poučevanjem, 
je dober dan za razne razgovore, komunikacijo, 
splošne izobraževalne aktivnosti, za psihološke 
študije, za poslovne dogovore, trgovanja, poroke, 

pravzaprav za vse intelektualne aktivnosti in 
meditacijo. 

 

 
 
 

05100-8012340138- 
sklic 00-4 

(če je možno, 
vplačati na sredo, 

saj ima najboljši vpliv) 

 
J mesečev 
vozel/Ketu 

* 
TOREK 

* 
Duhovni uvidi, 
prekinitve, 
nenadnost 

* 
26.11.2011 

do 
26.6.2012 

 

 
 
 
 

Mati, dom, vozila, 
prepričanja, samozavest, 
mentalni problemi, vera in 
sposobnost predanosti 

 
Torek je ugoden za vse vrste telesne aktivnosti 
kjer je potrebna moč, šport, tekmovanja, za 

mehanična dela, razna popravila, raziskovanja, 
učenje matematike in znanstvene študije ter vse 
aktivnosti v zvezi z nepremičninami. Ob torkih 

delati dobro ali donirati za hišne ljubljenčke, skrb 
za živali brez doma (azil), podariti ali pomagati 

ljudem, ki delajo v azilu, podarjati azilu 
zapuščene hišice za pse, košare za mačke ali 

bivalnike za ostale živali. 

 
 
 

05100-8012340138- 
sklic 00-9 

(če je možno,  
vplačati na torek ali soboto, 

saj ima najboljši vpliv) 

 
Venera/Šukra 

* 
PETEK 

* 
Ljubezen, 
umetnost, 

kreativnost, okultna 
znanja, želje, užitki, 

partnerstvo 
* 

26.6.2012 
do  

25.2.2014 

 
 
 
 

Ljubezen, znanja in 
izobraževanje 

(akademska&duhovna), 
kreativna inteligenca, talenti, 

potovanja v tujino, 
meditacija, joga, 
duhovnost… 

 
 
 
 

Ob petkih darovati donirati ali delati dobra dela 
za umetnike, lahko tudi podarjati (prijateljici, 

partnerki ali katerikoli ženski) kakšne lepe reči, 
npr. kozmetika, kaj prefinjeno sladkega, parfumi 
ali podarjati luksuzne predmete, slaščice ipd. 

 
 
 
 

05100-8012340138- 
sklic 00-6.  

(če je možno, 
vplačati na petek, 

saj ima najboljši vpliv) 

 
Mars 
* 

TOREK 
* 

Moč, energija, 
pogum, 

nepremičnine, 
telesnost, operacije 

* 
avgust 2014  

do  
avgust 2021 

 
 

Vitalna energija, pogum, 
miselnost&intelekt, 

bratje&sestre, hobiji, promet, 
korenite spremembe, 

preobrazbe, 
duhovna&okultna znanja, 

intuicija, tragedije, dediščina, 
ločitve, težke 

poškodbe&nesreče… 

 
 

Ob torkih delati dobro za športnike, uniformirane 
osebe, katerekoli vrste tekmovanj ( športni klubi, 
gasilci, zdravniki). Nuditi pomoč pri mehanskih 
popravilih in opravilih. Pomagati ali donirati za 
raziskovanja, učenje matematike, znanstvenih 
študijev. Podarjati kuhinjske predmete – nože, 

lonce, štedilnike…). 

 
 
 

05100-8012340138- 
sklic 00-3.  

(če je možno, 
vplačati na torek, 

saj ima najboljši vpliv) 

 


